
 
 

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA oraz NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE 

 

Opis usługi 
 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 

lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach 

postępowań, 

• nieodpłatną mediację. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:  

• rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do 

indywidualnej sytuacji osoby fizycznej korzystającej z porady, 

• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o 

obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 

• w razie potrzeby, sporządzenie podczas porady, wspólnie z osobą 

zainteresowaną planu wyjścia z trudnej sytuacji; udzielenie 

pomocy w jego realizacji, 

• w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu 

spraw mieszkaniowych oraz problemy z zakresu ubezpieczeń 

społecznych. 

• w ramach poradnictwa obywatelskiego może być również 

świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej 
Karcie. 

 



 
 

Kto może 
skorzystać                            

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne 
porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

Forma zapisu  Przyjmowanie zgłoszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
telefonicznie: Tel. 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101 lub 
https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/w%C4%85brzeski 

Inne 
informacje                

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie 
porad obywatelskich. 

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. Bliższe 
informacje pod numerem podanym do zapisów.  

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie w/w porad odbywa się 
poza kolejnością. 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Jednostka 
prowadząca 

        adres dni i godziny 
dyżurów 
 

telefon 

Radca prawny  
 

ul. Wolności 44 
87-200 Wąbrzeźno 
Pokój nr 15 (parter) 
 
 

• od 01.01.2023 r. do 
31.03.2023 r. w 
każdy poniedziałek, 
wtorek i czwartek 

• od 01.04.2023 r. do 
30.06.2023 r. w 
każdy wtorek i 
piątek 

• od 01.07.2023 r. do 
30.09.2023 r. w 
każdy poniedziałek, 
wtorek i czwartek, 

• od 01.10.2023 r. do 
31.12.2023 r. w 
każdy wtorek i 
piątek 
od godziny 7:30 do 
godziny 11:30 

 
 

(56) 688 24 50 
wew 101 
poniedziałek, 

środa i czwartek 

7:30-15:30 

wtorek 7:30-16:30 

piątek 7:30-14:30 

 

 

 

Adwokat ul. Wolności 44 
87-200 Wąbrzeźno 
Pokój nr 15 (parter) 
 

• od 01.01.2023 r. do 
31.03.2023 r. w 
każdą środę i 
piątek 
• od 01.04.2023 r. 
do 30.06.2023 r. w 
każdy poniedziałek, 

(56) 688 24 50 
wew 101 
poniedziałek, 

środa i czwartek 

7:30-15:30 

wtorek 7:30-16:30 

piątek 7:30-14:30 



 
 

środę i czwartek  
• od 01.07.2023 r. 
do 30.09.2023 r.             
w każdą środę i 
piątek  
• od 01.10.2023 r. 
do 31.12.2023 r.             
w każdy 
poniedziałek, środę 
i czwartek 
od godziny 7:30 do 
godziny 11:30 
 

 
SURSUM CORDA ul. Wolności 44 

87-200 Wąbrzeźno 
Pokój nr 15 (parter) 

• Nieodpłatna pomoc 
prawna: 
poniedziałek, środa 
i czwartek od 
godziny 11:30 do 
godziny 15:30 
wtorek od 12:30 do 
godziny 16:30 
 

(56) 688 24 50 
wew 101 
poniedziałek, 

środa i czwartek 

7:30-15:30 

wtorek 7:30-16:30 

piątek 7:30-14:30 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

 

SURSUM CORDA ul. Wolności 44 
87-200 Wąbrzeźno 
Pokój nr 15 (parter) 

• Nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie:  
piątek  
od godziny 12:00 
do godziny 16:00 

(56) 688 24 50 
wew 101 
poniedziałek, 

środa i czwartek 

7:30-15:30 

wtorek 7:30-16:30 

piątek 7:30-14:30 

 


