
Nieodpłatna pomoc prawna 2022 r. 

Prezydent Miasta Łomża informuje Mieszkańców Łomży, iż na terenie miasta 
funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego zgodnie z obowiązującą ustawą o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. (Dz. U z 
2021 r. poz. 945). 

Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej realizowanym przez Miasto Łomża. 

Na terenie Łomży zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/ 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (według harmonogramu określonego w 
załączniku): 

• w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B, 
• w budynku przy ul. Nowej 2 lok. 418,  
•  przy ul. Nowogrodzka 7a. 
W mieście Łomża zostały uruchomione następujące dyżury specjalistyczne: 
 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ul. Nowogrodzka 7a 

Poniedziałek 8.00 – 12.00 specjalizacja mediacja 
Środa 8.00 – 12.00 poradnictwo dla osób doświadczających przemocy 
 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ul. Nowa 2 
Poniedziałek 13.30-17.30 specjalizacja upadłość konsumencka 

Czwartek 8.30-12.30 specjalizacja alimentacja 

• CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?  

-  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o 
przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym,  

-  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,   

-  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i 
pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

-  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, 

-  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i 
możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w 



szczególności mediacji, 

-  przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego 
poradnictwa. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane 
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia 
świadomości  tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w 
razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w 
jego realizacji.  
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia 
społecznego. 

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje: 

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych 
metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego 
wynikających; 

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w 
sprawie karnej; 

- przeprowadzenie mediacji; 

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej 
przed mediatorem 

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie: 

• prawa pracy, 
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
• prawa cywilnego, 
• spraw karnych, 
• spraw administracyjnych, 
• ubezpieczenia społecznego, 
• spraw rodzinnych, 
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 
• związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i 

uprawnień pracowniczych. 

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 
wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 
  



JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
?  

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem 
telefonu: (86) 216 63 19 lub mailowo pod adresem: npp@mopslomza.pl. Porady 
udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. 

KOMU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA? 
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. 
 
Osoba uprawniona przed uzyskaniem  nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie osobie 
udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba 
fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa 
oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 
 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do 
punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać 
poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do 
zapisów. Pod wskazanym numerem telefonu można zgłaszać zapotrzebowanie i 
uzyskać informację o możliwościach wsparcia usług dla osób z 
niepełnosprawnościami. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (e-mail: 
pryzmat@pryzmat.org.pl) stwarza możliwość wsparcia i asystę poradniczą: 
- za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, 
- poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie 
z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym 
zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, ewentualnie w 
miejscu zamieszkania. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od 
beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w 
punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o 
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna 
pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem 
nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość. 
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   



Przed udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może 
zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzajacego tożsamość. 
Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są 
chronione i poufne. 
 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 
 

 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują 
również osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de 
minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 
r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 708). 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiazany do 
przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie 
pomocy: 
 

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości 
tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 
2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w 
szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis. 
   W zakresie informacji, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 wnioskodawca 
przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres 
miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca 
ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę 
prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o 
pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w 
sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 
r. nr 59, poz. 489), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym 
sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z 
przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z 
którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w 
odniesieniu, do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 pkt 1-4 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmioty ubiegajace się o pomoc de minimis Dz.U. z 2010 r. 
nr 53 poz. 311). 



   Ponadto z treści art. 37 ust. 7 wynika, że do czasu przekazania przez podmiot 
ubiegający się o pomoc zaświadczeń i oświadczeń lub informacji, o których mowa w 
ust. 1, 2 pomoc nie może być udzielana. 
 


