
                                                        

                                                                                                                   

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE 
 

 

 

 

 

 

 

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 sądowo administracyjnym 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 sądowo administracyjnym, lub 

4. nieodpłatną mediację (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), lub 

5. 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 sądowo 

administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym 

związanym ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub 

spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu 

problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania 

i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między 

innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz  

z zakresu zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może 

wchodzić również nieodpłatna mediacja. 

Kto może 

skorzystać                            

z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która 

złoży stosowne oświadczenie w punkcie. 

Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  536-928-218  lub przy pomocy 

środków komunikacji elektronicznej: ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl 

Inne informacje                Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do 

punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać 

poradę przez telefon lub poza lokalem punktu. Bliższe informacje pod numerem  

tel. 536-928-218 

 



Jednostka 

prowadząca 

Adres Dni i godziny 

 

Telefon 

 

RADCA PRAWNY 

przydzielony przez 

Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych  

w Bydgoszczy 

ADWOKAT 

przydzielony  

przez Okręgową Radę 

Adwokacką 

w Bydgoszczy 

 

Budynek Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią 

ul. Dąbrowskiego 46,  

89-100 Nakło nad Notecią 

 

 

 

nieodpłatne porady prawne 

udzielane są w poniedziałki, 

wtorki, środy, czwartki, piątki  

w godz. od 11.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

536-928-218 
 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA 

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kcyni,  

ul. Libelta 28 

89-240 Kcynia 

 

 

…………………………………………………. 

 

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mroczy, 

ul. Łąkowa 7 

89-115 Mrocza 

…………………………………………………….. 

 

Budynek Urzędu Gminy Sadki,  

ul. Strażacka 11 

89-110 Sadki 

………………………………………………….. 

Internat Zespołu Szkół im. E. 

Chroboczka w Szubinie, 

ul. Kochanowskiego 1 

89-200 Szubin 

 

 

nieodpłatne porady prawne 

udzielane są w każdy 

poniedziałek  

w godz. od 12.00 – 16.00,  

oraz w każdą środę i piątek  

w godz. od 11.00 – 15.00 

…………………………………………… 

nieodpłatne porady prawne 

udzielane są we wtorki  

i czwartki w godz. od 11.00 – 

15.00 

 

………………………………………… 

 

nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie w każdy czwartek 

w godz. od 11.30 – 15.30 

……………………………………………. 

nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie w poniedziałki, 

środy i piątki  

w godz. od 11.30 – 15.30, 

natomiast wtorki od godz. 

11.00-15.00 

 

 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają 

możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy: 

- bezpośrednio po udzielonej poradzie na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, 

znajdującej się w punkcie NPP/NPO, 

- w dowolnym terminie: 

a) telefonicznie pod numerem telefonu 536-928-218 

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl 

c) lub listowanie wysyłając na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią 


