
DARMOWA POMOC PRAWNA 

W Szczecinie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej.  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii 

Krajowej 1 oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40. 

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. 

Darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje: 

 osobom, które nie ukończyły 26. roku życia, 

 osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

 osobom, które ukończyły 65. lat, 

 osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, 

 kombatantom, 

 weteranom, 

 osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną, 

 osobom, które są w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, 

w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych). 

Osoby, które nie spełniają wymienionych kryteriów mogą otrzymać pomoc również nieodpłatnie 

w Biurze Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina.  

Na czym polega udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej ? 

Pomoc prawna polega na: 

 poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 

 pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, 

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo -administracyjnym; 

 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym. 

Zakres udzielanej pomocy prawnej 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: 

 prawa pracy, 



 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

 prawa cywilnego, 

 prawa karnego, 

 prawa administracyjnego, 

 prawa ubezpieczeń społecznych, 

 prawa rodzinnego, 

 prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 
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