
LISTA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE 
POWIATU TARNOBRZESKIEGO W 2023 ROKU 

W 2023 roku na terenie Powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz 
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, usytuowane w czterech lokalach, według harmonogramu: 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

 PROWADZĄCY 
ADRESY 

DYŻURÓW 
DNI i GODZINY 

SPECJALIZACJI 
(nie 

określono) 

lokal 
dogodny dla 

osób na 
wózkach 

inwalidzkich 

DANE 
KONTAKTOWE 

WWW 

 Radcowie 
Prawni/Adwokaci 
wyznaczeni przez 
Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Kielcach oraz 
Okręgową Radę 
Adwokacką w Rzeszowie 

Lokal w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Nowej 
Dębie, ul. Rzeszowska 3,  
I piętro, pok. 105. 

poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30 
środa w godz. 11.30 – 15.30 
czwartek w godz. 11.30 – 15.30 

 
tak  Zgłoszenia na termin wizyty 

przyjmowane są 
telefonicznie pod 
numerem: 15 846 26 71  

www.tarnobrzeski.pl 

Lokal w budynku Urzędu  
Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski,  
ul. gen. L. Okulickiego 1. 

wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 
piątek w godz. od 8.00 do 12.00 

 

 tak Zgłoszenia na termin wizyty 
przyjmowane są 
telefonicznie pod 
numerem: tel. 15 811 85 81 

 Fundacja 
„Masz Prawo”,  
ul. Wyspiańskiego 4/82 
39 – 400 Tarnobrzeg    

Lokal w budynku Urzędu 
Gminy w Gorzycach,  
ul. 3 Maja 4. 

wtorek w godz. 11.30 – 15.30 

środa w godz. 11.30 – 15.30 

 

 tak  Zgłoszenia na termin wizyty 
przyjmowane są 
telefonicznie pod 
numerem: 15 836 20 75 

www.tarnobrzeski.pl 

Lokal w budynku Urzędu 
Gminy Grębów, ul. Rynek 1. 

czwartek w godz. 15.00 – 19.00  
piątek w godz. 8.00 – 12.00 

 tak Zgłoszenia na termin wizyty 
przyjmowane są 
telefonicznie pod 
numerem: 15 811 27 15 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE  

 

Fundacja 
„Masz Prawo”,  
ul. Wyspiańskiego 4/82 
39 – 400 Tarnobrzeg    

Lokal w budynku Urzędu 
Gminy w Gorzycach,  
ul. 3 Maja 4. 

poniedziałek:   

w godz. 7.30 – 11.30 

 
 

 

tak  Zgłoszenia na termin wizyty 
przyjmowane są 
telefonicznie pod 
numerem: 15 836 20 75 

 

www.tarnobrzeski.pl 
 

 
W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie  
z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu 
trwania dyżuru. 

www.tarnobrzeski.pl
www.tarnobrzeski.pl
http://www.tarnobrzeski.pl/


ZAPISY NA PORADY 

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna 

skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, w celu umówienia dogodnego terminu, w którym 

może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pod numerem telefonu:  

Gorzyce - 15 836 20 75; Grębów - 15 811 27 15; Baranów Sandomierski - 15 811 85 81; Nowa Dęba - 15 846 26 71 

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie 

doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone 

także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

również przez zorganizowanie wizyty 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, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości 

poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną 

potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku 

możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie 

środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych 

kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. 

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl 

Termin wizyty w punkcie można także ustalić osobiście w Referacie Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego  

w Tarnobrzegu, 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, pok. nr 20,  lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy 

 

mailto:powiat@tarnobrzeski.pl
https://np.ms.gov.pl/zapisy

