
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

DROSZKÓW
Budynek świetlicy wiejskiej 

w Droszkowie, 
ul. Porzeczkowa 2

poniedziałek: 
10.00 - 14.00

wtorek: 
13.30 - 17.30 

CZERWIEŃSK
Budynek ośrodka zdrowia 

w Czerwieńsku, 
ul. Zielonogórska 2 

środa, piątek: 
8.00 - 12.00 

czwartek: 
13.00 - 17.00 

SULECHÓW* 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
ul. Jana Pawła II 52 

poniedziałek - piątek:
8.00 - 12.00

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO

KARGOWA* 
Urząd Miejski w Kargowej, 

ul. Rynek 33

poniedziałek: 
12.00 - 16.00

wtorek: 8.00 - 12.00 

TRZEBIECHÓW*  
Trzebiechowski Ośrodek 
Kultury w Trzebiechowie, 

ul. Sulechowska 2

środa: 8.00 - 12.00
piątek: 12.00 - 16.00 

BOJADŁA*
Gminny Ośrodek Kultury 

w Bojadłach, ul. Boczna 1a

czwartek:  
14.00 - 18.00

    

NIEODPŁATNA 
POMOC PRAWNA 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE 
I MEDIACJA

 

    

 

Tu otrzymasz 

darmową pomoc

* Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane 
ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji 
zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2022 r.”

✓ Na poradę należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający
tożsamość oraz całą posiadaną dokumentację w sprawie.

✓ Nieodpłatna mediacja jest świadczona 
po uprzednim ustaleniu terminu. 

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.✓ 

Lokalizacja   Godziny dyżurów   

 

NA TERENIE 
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

W 2022 ROKU

Więcej informacji na stronie
https://edukacja-prawna.

info.pl/powiat-zielonogorski

 Umów się na wizytę! 
  

Zapisy telefoniczne pod nr tel.

 

PORADY KORESPONDENCYJNE: 

w każdy pierwszy, trzeci i piąty poniedziałek miesiąca 
w godz. 12.00 - 13.00, kom. 515 856 516.

Daty dyżurów: 17 i 31 stycznia; 7 i 21 lutego; 7 i 21 marca; 
4 kwietnia; 2, 16 i 30 maja; 6 i 20 czerwca; 4 i 18 lipca; 
1 i 29 sierpnia; 5 i 19 września; 3, 17 i 31 października; 

7 i 21 listopada; 5 i 19 grudnia.

             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 prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo 
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

     W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 
     stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
     udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
n ieodp ła tnego poradn ic twa obywate lsk iego  może odbywać 
się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy!

   

- mailowo na adres: porady@civis-sum.org.pl 
- pocztą tradycyjną na adres: 

STOWARZYSZENIE CIVIS SUM

65-305 Zielona Góra, Plac Pocztowy 12/3

Komu przysługuje pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie?

DODATKOWY DYŻUR TELEFONICZNY PRAWNIKA: 

                 
   

  

    (w godzinach pracy Starostwa) 

 

 

  
   68 45 35 201

Osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną. 
Przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników 
w ciągu ostatniego roku.

 

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres:

pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl 
(w treści maila należy podać proponowaną datę i godzinę spotkania)

REJESTRACJA ON-LINE:
https://np.ms.gov.pl/ 


