
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

Opis usługi 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. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Kto może 

skorzystać 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest 

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tej sprawie 

stosowne oświadczenie. 

Forma zapisu Na wizytę w punkcie można umówić się pod nr tel. 52-388-13-00 lub 

elektronicznie pod adresem: [Kliknij Tutaj] 

Można również stawić się w punkcie bez wcześniejszego umawiania się, porada 

zostanie udzielona, o ile w danym terminie nie stawiły się osoby umówione.  

Inne informacje Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić 

się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w 

komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub 

świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez 

telefon lub przez internet).  

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych 

do niepełnosprawności danej osoby.  

Bliższe informacje pod numerem telefonu 52-388-13-05. 

  

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/152


Jednostka 

prowadząca 

adres dni i godziny dyżurów telefon 

Punkt 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej  

 

Radcowie prawni 

i adwokaci 

Urząd Miasta i Gminy  

w Kamieniu Krajeńskim                                              

ul. Plac Odrodzenia 3 

89-430 Kamień Krajeński 

 

wtorek 12.00 - 16.00  

 
52-388-13-00 

Punkt 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej  

 

Radcowie prawni 

i adwokaci 

Inkubator 

Przedsiębiorczości                           

ul. Przemysłowa 7A 

89-400 Sępólno 

Krajeńskie 

poniedziałek   14.00 - 18.00 

wtorek            nieczynne  

środa               14.00 - 18.00  

czwartek         12.30 - 16.30 

piątek              12.30 - 16.30 

 

52-388-13-00 

Punkt 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

oraz 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego 

 

Organizacja 

pozarządowa 

Fundacja 

CIVITAS 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

ul. Mickiewicza 22a 

89-410 Więcbork 

poniedziałek   14.00 - 18.00 

wtorek             nieczynne 

środa               13.00 - 17.00  

czwartek          8.00 - 12.00  

piątek               8.00 - 12.00 

 

52-388-13-00 

Punkt 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

oraz 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego 

 

Organizacja 

pozarządowa 

Fundacja 

CIVITAS 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

ul. Parkowa 4 

89-412 Sośno 

wtorek       12.00 - 16.00  

 
52-388-13-00 

 
 


