
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według 

kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.   

Zgłoszenia można dokonać: 

1. telefonicznie pod numerem telefonu: 87 562 82 22 – czynnym w godzinach pracy Urzędu; 

2. lub pod adresem e-mail; darmowapomoc@um.suwalki.pl. 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy 

wizyt rejestrowane są w godzinnych okresach, w ramach godzin otwarcia punktów               

(w zależności od dostępności terminów). 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza 

kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie 

osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których jest 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz.U.  z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

może odbywać się także poza punktem, w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu 

wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi 

trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość 

skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość po umówieniu terminu wizyty. 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie 

osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą 

uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie 

papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy, wraz 

ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków 

porozumiewania się na odległość. 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą 

elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z 

nią w umówionym terminie. 

 


