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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
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godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
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Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              PORADNIK PRAWNY 
 
 

 
 
 
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
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przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Białymstoku, 
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czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
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Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
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(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 
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Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
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patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 
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b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
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pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  
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W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              PORADNIK PRAWNY 
 
 

 
 
 
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
POWIAT SEJNEŃSKI 

 

Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              PORADNIK PRAWNY 
 
 

 
 
 
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              PORADNIK PRAWNY 
 
 

 
 
 
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              PORADNIK PRAWNY 
 
 

 
 
 
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
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udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
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nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 

STOWARZYSZENIE 
KULTURALNE 

KOSTROMA  
W SUWAŁKACH 

Nr 2/2019 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
POWIAT SEJNEŃSKI 

 

Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              PORADNIK PRAWNY 
 
 

 
 
 
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 
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podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 

STOWARZYSZENIE 
KULTURALNE 

KOSTROMA  
W SUWAŁKACH 

Nr 2/2019 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
POWIAT SEJNEŃSKI 

 

Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 
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www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
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według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  
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Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 
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ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
 
 
W jaki sposób udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sejneńskim? 
 
W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 
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Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? 
 

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej). Osoba przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).  

 
podstawa prawna: art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
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Uwaga!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) 

Uwaga!!! Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: Starostwo Powiatowe w Sejnach: 87 
5173 906(poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30-15.30), dla osób mających problemy z komunikacją e-mail: 
kontrola@powiat.sejny.pl 



 
W jakiej formie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna? 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub  
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub  
3a) nieodpłatną mediację, lub  
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
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środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
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godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 
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W powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzone przez: 
a) adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką w 

Białymstoku, 
b) organizację pozarządową – Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnią adwokaci i 

radcy prawni). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest: 
 
 w Sejnachw budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1  

poniedziałek godz.08.00-12.00 
wtorek           godz. 08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 8.00 do 12.00) 
środa              godz. 08.00-12.00 
czwartek       godz. 12.00-16.00 
piątek             godz.08.00-16.00(w tym obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma od 12.00 do 16.00) 

 w Puńsku w budynku internatu ul. 11 Marca 18 znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 
Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21, wejście od strony boiska, w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz środy w godzinach od 12.00 do 16.00(obsługuje Stowarzyszenie 
Kulturalne Kostroma), 

 w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter w czwartki w 
godzinach od 8.00 do 12.00.(obsługuje Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) 

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 
www.kostroma.pl 

 
Biuletyn wydany w ramach projektu prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

(NPP) na terenie powiatu sejneńskiego. 


