KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
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,

Opis usługi

• 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,
• nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać
Forma zapisu

Inne informacje

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne
porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Termin wizyty ustalany jest:
• online pod adresem: http://np.ms.gov.pl,
• telefonicznie pod nr telefonu 61 29 28 790,
• elektronicznie pod adresem pomocprawna@szamotuly.com.pl
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty
w punkcie porad prawnych.
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
przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym
do zapisów.
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, która składa się z
części A i B. Część B karty pomocy wypełnia osobiście osoba
uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

Jednostka
prowadząca

Adres punktu

64 – 560 Ostroróg,
ul. Wroniecka 14
Adwokaci
62 – 045 Pniewy,
ul. Św. Ducha 18

Dni i godziny dyżurów

Wtorek
Piątek

od godz. 13.00 do godz. 17.00
od godz. 9.00 do godz. 13.00

Poniedziałek od godz. 13.30 do godz. 17.30
Środa
od godz. 10.30 do godz. 14.30
Czwartek
od godz. 7.30 do godz. 11.30
Poniedziałek od godz. 11.00 do godz. 15.00
Środa
Czwartek

od godz. 11.00 do godz. 15.00
od godz. 11.00 do godz. 15.00

64 – 520 Obrzycko,
ul. Jana Pawła II nr 1

Wtorek
Piątek

od godz. 11.00 do godz. 15.00
od godz. 11.00 do godz. 15.00

64 – 500 Szamotuły,

Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 11.30
Wtorek
od godz. 10.00 do godz. 14.00
Środa
od godz. 7.30 do godz. 11.30

64 – 510 Wronki,
ul. Ratuszowa 5
Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Wsparcie,
Informacja, Rozwój”

Radcy prawni

ul. Wojska Polskiego 4

Czwartek
Piątek

od godz. 7.30 do godz. 11.30
od godz. 7.30 do godz. 11.30

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie
problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji
osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o
przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej
obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z
osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona
pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne
dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy
mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać
Forma zapisu

Inne informacje

Jednostka prowadząca

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

Termin wizyty ustalany jest:
• online pod adresem: http://np.ms.gov.pl,
• telefonicznie pod nr telefonu 61 29 28 790,
• elektronicznie pod adresem pomocprawna@szamotuly.com.pl

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 lub przez
Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Adres punktu

Dni i godziny dyżurów

64 – 530 Kaźmierz,

Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 19.00

ul. Topolowa 4
Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Wsparcie,
Informacja, Rozwój”

64 – 550 Duszniki,
ul. Jana Pawła II 8

Środa
Czwartek
Wtorek
Piątek

od godz. 15.00 do godz. 19.00
od godz. 15.00 do godz. 19.00
od godz. 13.00 do godz. 17.00
od godz. 9.00 do godz. 13.00

