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Część II: LISTA wg art.8a ust.1 pkt 2  
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,  

w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,  

zaś osoba korzystająca z porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego 

roku. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego 

roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz.708).  

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 czasie pandemii Starosta może podjąć decyzję o udzielaniu porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

za pośrednictwem komunikacji na odległość, tj. telefonicznie bądź mailowo. W tym przypadku oświadczenia nie są pobierane.     

L.p.  
 

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES 
PORADNICTWA  

ADRES I DANE KONTAKTOWE  
(w tym strona www,  

numer telefonu) 

DATA I GODZINY 
DZIAŁALNOŚCI  

KRYTERIA 
DOSTĘPU  

1.  
 

Punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej  
i mediacji prowadzony przez:  
 
1) radców prawnych, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieodpłatna pomoc prawna  

Brak specjalizacji  

 

Starostwo Powiatowe w Łosicach,  
ul. Narutowicza 6, 08 - 200 Łosice 

pok.35 (I piętro)  
 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się :  
 

 pod nr telefonu  
83 357 19 44  
83 357 19 29  

w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godz.730 – 1530  

 
 

 
 
 
 
1) w miesiącach : 
- styczeń, 
- marzec, 
- maj, 
- lipiec, 
- wrzesień, 
- listopad 

 

Zasięg Polska  
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2) adwokatów 

 na adres e-mail:  
pomocprawna@losice.pl 
radapowiatu@losice.pl 

 
 przez stronę https://np.ms.gov.pl  

 
 

(dostęp dla osób poruszających się  
na wózkach inwalidzkich) 

poniedziałek, wtorek, 
piątek 800 — 1200  

środa, czwartek                      
1300 — 1700 

 
2) w miesiącach : 

- luty, 
- kwiecień, 
- czerwiec, 
- sierpień, 
- październik, 
- grudzień 

poniedziałek, wtorek, 
piątek                                        

800 — 1200  

środa, czwartek                               
1300 — 1700 

2.  
 

Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego  
i mediacji powadzony przez 
Łosickie Stowarzyszenie 
Rozwoju EQUUS,  
nr KRS 0000218409 

Nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie   
 

Brak specjalizacji 

Starostwo Powiatowe w Łosicach,  
ul. Narutowicza 6, 08 - 200 Łosice 

pok.35 (I piętro)  
 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się :  
 

 pod nr telefonu  
83 357 19 44  
83 357 19 29  

w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godz.730 – 1530  

 
 na adres e-mail:  

pomocprawna@losice.pl 
radapowiatu@losice.pl 

 
 przez stronę https://np.ms.gov.pl 

 
 
  

(dostęp dla osób poruszających się  
na wózkach inwalidzkich) 

Poniedziałek, wtorek, 
piątek                                     

1300 - 1700 

środa, czwartek 

8 00 - 12 00 

Zasięg Polska 
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