
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

PUNKT NR 1  -  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny)  

Nr  

punktu 

Lokalizacja punktu 

(nazwa jednostki, adres)  

Zakres poradnictwa w punkcie Dni i godziny 

działania punktu 

Kto może korzystać? 

Kryterium 

dostępu do usług 

Sposób dokonywania zgłoszeń 

Dane kontaktowe  

(strona internetowa, nr tel. ) 

PUNKT  

Nr 1 

 
Urząd Miasta i Gminy 

w Dolsku  

 

Pl. Wyzwolenia 4  

63-140 Dolsk 

pok. nr 5 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

a) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub 

spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku 

z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub 

sądowoadministracyjnym lub, 

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 

problemu prawnego, lub 

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 

mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w 

toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, lub 

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 

sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w 

postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokat, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego w postepowaniu 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. 

  

  

Poniedziałek 

od 14.00 – 18.00  

Każda osoba 

fizyczna, która nie 

jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej. 

Osoba uprawiona, 

przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej składa 

pisemne 

oświadczenie, że nie 

jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej. 

Oświadczenie składa 

się osobie 

udzielającej 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa 

się według kolejności zgłoszeń,  

po umówieniu wizyty. 

 

Zapisy wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach 

urzędowania Starostwa Powiatowego w Śremie pod 

numerem telefonu tel. 61 2837001 wew. 312 

tel. bezpośredni 618197523;  www.powiat-srem.pl 

e-mailem na adres: rejestracjanpp@powiat-srem.pl 

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej 

kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. 

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, 

które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz 

osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu 

się, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania 

się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po 

umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr 

telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej  

 
 

 

Urząd Miejski 

 w Książu Wlkp. 

 

Ul. Stacha Wichury 

11a, 63-130 Książ  

pok. nr 7 

Wtorek 

od 14.30 – 18.30 

 

Urząd Gminy  

w Brodnicy 

 

Ul. Parkowa 2 

63-112 Brodnica 

pok. nr 5 

Środa  

od 15.00 - 19.00 

 

Starostwo Powiatowe  

w Śremie 

Ul. Mickiewicza 17  

63-100 Śrem 

bud. w podwórzu 

I piętro pok. nr 6 

Czwartek   

od 11.00 - 15.00 

 

Starostwo Powiatowe  

w Śremie 

Ul. Mickiewicza 17  

63-100 Śrem 

bud. w podwórzu 

I piętro pok. nr 6 

 

Piątek   

od 13.00 - 17.00 

http://www.powiat-srem.pl/
mailto:rejestracjanpp@powiat-srem.pl


PUNKT NR 2  -  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE  
                   (punkt prowadzony przez organizację pozarządową, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, 

                     natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udziela doradca, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy)  

PUNKT  

Nr 2 

Starostwo Powiatowe  

w Śremie 

Ul. Mickiewicza 17 

63-100 Śrem 

bud. w podwórzu 

I piętro pok. nr 6 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej jak w 

Punkcie Nr 1 rozszerzony o nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie. 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

obejmuje działania dostosowane do 

indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 

zmierzające do podniesienia świadomości tej 

osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub 

spoczywających na niej obowiązkach oraz 

wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, 

w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z 

osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji.  

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw 

mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 

społecznego.  

  

  

Poniedziałek 

od 11.00 – 15.00 
w ramach dyżuru raz 

w miesiącu 

świadczone będzie 

nieodpłatne 

poradnictwo 

obywatelskie* 
Każda osoba 

fizyczna, która nie 

jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej. 

Osoba uprawiona, 

przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego składa 

pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie 

ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy 

prawnej. 

Oświadczenie składa 

się osobie udzielającej 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub 

świadczącej 

nieodpłatne 

poradnictwo 

obywatelskie. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego odbywa się według kolejności 

zgłoszeń, po umówieniu wizyty. 
 

Zapisy wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach 

urzędowania Starostwa Powiatowego w Śremie pod numerem 

telefonu tel. 61 2837001 wew. 312 

tel. bezpośredni 618197523; www.powiat-srem.pl 

e-mailem na adres: rejestracjanpp@powiat-srem.pl 

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej 

kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego.  

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza 

kolejnością. 
 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie 

mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom 

doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i 

innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824) 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się 

poza punktem albo za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, 

przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym 

wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Urząd Gminy  

w Brodnicy 

 

ul. Parkowa 2 

63-112 Brodnica 

pok. nr 5 

Wtorek  

od 15.00 - 19.00 

 

Urząd Miejski 

 w Książu Wlkp. 

 

Ul. Stacha Wichury 

11a, 63-130 Książ  

pok. nr 7 

Środa 

od 14.30 – 18.30 

Urząd Miasta i Gminy 

w Dolsku 

 

Pl. Wyzwolenia 4  

63-140 Dolsk 

pok. nr 5 

Czwartek   

od 11.00 - 15.00 

Starostwo Powiatowe  

w Śremie 

Ul. Mickiewicza 17 

63-100 Śrem 

bud. w podwórzu 

I piętro pok. nr 6 

Piątek   

od 8.00 - 12.00 

* dni w których świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: 7.01.2019r.; 18.02.2019r.; 11.03.2019r.; 1.04.2019r.; 6.05.2019r.; 17.06.2019r.; 8.07.2019r.;  

       19.08.2019r.; 9.09.2019r.; 21.10.2019r.; 4.11.2019r.; 16.12.2019r. 
Lokal w budynku Starostwa Powiatowego w Śremie nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Śremie 

Wydział Organizacyjny i Inwestycji 

http://www.powiat-srem.pl/
mailto:rejestracjanpp@powiat-srem.pl

