
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,  z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA, NIEODPŁATNE

PORADNICTWO
OBYWATELSKIE 

ORAZ EDUKACJA PRAWNA
W BIELSKU-BIAŁEJ
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nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także nieodpłatną
mediację.

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą
uprawnioną" o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym, 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

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,

 Z dniem   1    stycznia   2021   roku  zgodnie z ustawą 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

pomoc prawna świadczona w punktach nieodpłatnej

pomocy  prawnej  przysługuje  osobie, która  nie  jest 

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 

bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest

złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów

odpłatnej pomocy prawnej. 

Oświadczenie składa osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź

radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy

prawnej lub doradcy obywatelskiemu pełniącemu dyżur w punkcie

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

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, może być udzielana nieodpłatna pomoc także poza

punktem.

Od 28 czerwca 2021 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i mediacji odbywa się hybrydowo, tj. zarówno
stacjonarnie – w   punktach   lub z wykorzystaniem   środków  
 porozumiewania   się na odległość czyli poprzez rozmowę
telefoniczną poza punktem.

 
Osoba uprawniona chcąc skorzystać 

z poradnictwa, zarówno w formie
stacjonarnej bądź też poprzez rozmowę

telefoniczną dokonuje rejestracji pod
numerem telefonu

33 4971 572 
 

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązywania jej
problemu prawnego, lub

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 zabezpieczenia
społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 
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Na zdjęciu Punkt NPP przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32

§§



Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej prowadzony

 przez Radców Prawnych
Bielsko-Biała 

ul. 1-go Maja 17A
Harmonogram pracy punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej:
PONIEDZIAŁKI 9:00 - 13:00

WTORKI 8:00 - 12:00
ŚRODY 9:00 - 13:00

CZWARTKI 8:00 - 12:00
PIĄTKI 8:00 - 12:00

Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej prowadzony
 przez ADWOKATÓW

Bielsko-Biała, ul. Bratków 16

Harmonogram pracy punktu
 nieodpłatnej pomocy prawnej:
PONIEDZIAŁKI 8:30 - 12:30

WTORKI 13:00 - 17:00
ŚRODY 8:30 - 12:30

CZWARTKI 15:00 - 19:00
PIĄTKI 9:00 - 13:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony wspólnie 
 przez ADWOKATÓW (A) i Radców Prawnych (RP)

Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejętności 1A

Harmonogram pracy punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej:
PONIEDZIAŁKI 9:00 - 13:00 (RP)(A)

WTORKI 8:00 - 12:00 (RP)
ŚRODY 14:00 - 18:00 (A)

CZWARTKI 13:00 - 17:00 (A)
PIĄTKI 8:00 - 12:00 (A)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone
 przez Śląską Fundację "Błękitny Krzyż"

Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30A 
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

PONIEDZIAŁKI 15:00 - 19:00
WTORKI 13:00 - 17:00
ŚRODY 15:00 - 19:00

CZWARTKI 13:00 - 17:00
PIĄTKI 8:30 - 12:30

Bielsko-Biała, Pl. Opatrzności Bożej 18 
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

PONIEDZIAŁKI 9:00 - 13:00
WTORKI 8:30 - 12:30
ŚRODY 8:00 - 13:00

CZWARTKI 13:00 - 17:00
PIĄTKI 8:30 - 12:30

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone
 przez Śląską Fundację "Błękitny Krzyż"

Bielsko-Biała, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

PONIEDZIAŁKI 8:30 - 12:30
WTORKI 09:50 - 13:50

ŚRODY 8:30 - 12:30
CZWARTKI 8:30 - 12:30

PIĄTKI 8:30 - 12:30

Bielsko-Biała, Pl. Rynek 16/Juliusza Słowackiego 1B
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

PONIEDZIAŁKI 9:00 - 13:00
WTORKI 14:00 - 18:00

ŚRODY 9:00 - 13:00
CZWARTKI 8:30 - 12:30

PIĄTKI 14:00 - 18:00

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 4971572


