
DARMOWA 
POMOC 
PRAWNA

W POWIECIE 
WROCŁAWSKIM

W POWIECIE WROCŁAWSKIM 
FUNKCJONUJE 6 PUNKTÓW 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

WIĘCEJ INFORMACJI 
O NIEODPŁATNEJ POMOCY 

PRAWNEJ MOŻNA UZYSKAĆ NA:

www.powiatwroclawski.pl 

http://www.powiatwroclawski.pl/ 
strona-1405-darmowa_pomoc_prawna_ 

w_powiecie_907.html

www.powiatwroclawski.bip.net.pl

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Projekt finansowany z budżetu państwa, 
realizowany przez Powiat Wrocławski

Gminny Ośrodek Kultury
Długołęka, ul. Wiejska 23, 55-095 Mirków
tel. 71 371 93 90
e-mail: pomocprawna1@powiatwroclawski.pl
Godziny otwarcia: Pn.–Pt. 14.00–18.00

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siechnicach
ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6 pok. 15
55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 86
e-mail: pomocprawna2@powiatwroclawski.pl
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 14.00-18.00

Urząd Gminy Mietków
ul. Kolejowa 35, pok. 8, 55-081 Mietków
tel. 71 360 49 13
e-mail: pomocprawna6@powiatwroclawski.pl
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 14.00-18.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wincentego Witosa 18,  
55-040 Kobierzyce, tel. 71 369 80 17
e-mail: pomocprawna4@powiatwroclawski.pl
Godziny otwarcia: Pn.-Wt. 9.00-13.00,  
Śr.-Czw. 16.00-20.00, Pt. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 61 41 wew. 16
e-mail: pomocprawna3@powiatwroclawski.pl
Godziny otwarcia: Pn.–Pt. 14.00–18.00

Punkt Powiatowego Zespołu Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu
ul. Św. Jakuba 3, 55-050 Sobótka
tel. 71 715 11 31
e-mail: pomocprawna5@powiatwroclawski.pl
Godziny otwarcia: Pn. 14.00–18.00, Wt.-Pt. 12.00–16.00
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Gmina Siechnice

Gmina Mietków

Gmina Kobierzyce

Gmina Kąty Wrocławskie

Gmina Sobótka



Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyzna-
czonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świad-
czona osobom ze znaczną niepełnosprawnością 
ruchową oraz osobom doświadczającym trudności  
w komunikowaniu się.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ru-
chową, które nie mogą stawić się w punkcie 
osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa re-

gulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym 
miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudno-
ści w komunikowaniu, przepis daje możliwość 
zorganizowania wizyty w miejscu do tego 

dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu 
urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone  
w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie  
z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych środkach komunikowania się. Po-
nadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnio-
nej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby 
możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłu-
macza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogod-
ną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą 
środki porozumiewania się na odległość, ze względu na 
posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspoma-
gającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo 
będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnio-
nego.

ZAPISU NA PORADĘ MOŻNA DOKONAĆ:
•  pod centralnym numerem telefonu:  
(71) 722 20 76

• dzwoniąc bezpośrednio do punktu

• osobiście w punkcie pomocy

•  poprzez elektroniczny system rezerwacji  
wizyt dostępny na 
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/170

ZGODNIE Z USTAWĄ NIEODPŁATNA 
POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

•  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „oso-
bą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym 
oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadmini-
stracyjnym lub,

•  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiąza-
nia jej problemu prawnego, lub

•  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub,

•  nieodpłatną mediację (począwszy od roku 2020), 
lub

•  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowie-
nie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie 
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym zwią-
zanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak 
spraw związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczę-
cia tej działalności.

§

§

>1500 NGO

§ @

WYRÓWNYWANIE 
SZANS 

w dostępie do pomocy 
prawnej

PROFESJONALNIE
pomoc adwokatów, 
radców prawnych, 

wykwalifikowanych 
prawników o doradców 

podatkowych

PONAD 1500  
punktów pomocy

w Polsce

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE
50% punktów pomocy 
prawnej oraz edukacja 

prawna

DARMOWA POMOC PRAWNA
W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie.


