
Nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz nieodpłatne 
mediacje w Powiecie 
Inowrocławskim w 2021 r.B
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Informacje ogólne

ABC obywatela

System nieodpłatnego poradnictwa  
w naszym kraju jest f inansowany przez 
państwo. O znacza to, że za pomoc prawną, 
poradnictwo obywatelskie i mediacje 
obywatele nie ponoszą żadnych kosztów. 
Pomoc można uzyskać na terenie całego 
kraju, w każdym z ok. 1 500 punktów. 
Warunkiem jest złożenie na piśmie 
oświadczenia, że nie jesteś w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy. Nie obowiązuje 
rejonizacja. Wystarczy zapisać się na dyżur 
do specjalisty pod specjalnym numerem 
telefonu udostępnianym do rejestracji  
w każdym starostwie.

Podstawą prawną udzielania nieodpłatnej 
pomocy jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 294 i z 2020 r. poz. 875).

Zgłoś się do najbliższego punktu 
nieodpłatnej pomocy, jeśli masz problem 
i nie wiesz do jakiego urzędu udać  
się po pomoc.
 
Masz problemy związane ze sprawami życia 
codziennego np. grozi ci eksmisja, masz 
problemy w pracy, odziedziczyłeś długi, 
potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu 
na raty, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy 
prawnika, doradcy lub mediatora.



Doradca 
obywatelski

Mediator

Prawnik

Doradca swoje działania dostosuje  
do twojej indywidualnej sytuacji,  
poinformuje o przysługujących  
ci uprawnieniach, spoczywających  
obowiązkach oraz będzie cię wspierał  
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, doradca  
sporządzi wspólnie z tobą plan działania 
i pomoc w jego realizacji np. w sytuacji 
zadłużenia czy z zakresu spraw mieszkaniowych 
i zabezpieczenia społecznego.

Skorzystaj z nieodpłatnej mediacji,  
jeżeli jesteś w sporze i masz wolę 
porozumienia. Mediator przeprowadzi 
mediację pomiędzy tobą a inną osobą, 
grupą osób lub instytucją. 

Przyjdź po informacje, jeśli nie 
jesteś pewien, czy mediacja znajdzie 
zastosowanie do twojej sprawy.

Specjalista udzieli ci informacji prawnej 
w sytuacjach sporu np. z pracodawcą, 
sąsiadem czy reklamacji w sklepie. 

Pomoże napisać ci pisma w tych  
sprawach do sądu, jeżeli będzie  
potrzebna interwencji sądu.

 Podczas toczącej się już sprawy  
w sądzie napisze np. projekt pisma 
o zwolnienie z kosztów sądowych, 
ustanowienie pełnomocnika  
z urzędu w postępowaniu sądowym  
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego czy doradcy podatkowego. 



Punkty nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzonych 
przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w 2021 r. 
w Powiecie Inowrocławskim

Poza Punktami nieodpłatnej pomocy prowadzonych przez TKOPD,  
w Powiecie Inowrocławskim funkcjonują jeszcze 3 Punkty obsługiwane  
przez specjalistów z Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby  
Radców Prawnych

• w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (Al. Ratuszowa 38)
• w Gminie Pakość (Pakość, ul. Św. Jana 12)
• w Gminie Janikowo (Janikowo, ul. Przemysłowa 6)

w Gminie Gniewkowo 
(Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c)

w Gminie Kruszwica 
(Kruszwica, ul. Rybacka 20)

w Starostwie Powiatowym w 
Inowrocławiu (ul. Mątewska 17)



Osoby z trudnościami  
w poruszaniu lub 
komunikowaniu się mogą 
skorzystać z pomocy  
w dogodnym dla siebie miejscu, 
również w domu lub w miejscu 
wyposażonym w odpowiedni 
sprzęt wspomagający 
komunikację, czy też  
z dostępnym wsparciem 
tłumacza języka migowego.  
Mogą one również uzyskać 
poradę w szczególnych formach, 
na przykład przez telefon, czy 
komunikator internetowy.

Harmonogram Dyżurów

Gmina Gniewkowo

Starostwo Powiatowe

Gmina Kruszwica

Poniedziałek  07:00 – 11:00 mediator

Wtorek 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Środa 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Czwartek 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Piątek 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Poniedziałek  13:00 – 17:00 mediator

Wtorek 08:00 - 12:00 radca prawny

Środa 13:00 – 17:00 radca prawny

Czwartek 08:00 – 12.00 adwokat

Piątek 11:00 – 15:00 radca prawny

Poniedziałek  08:00 – 12:00 doradca obywatelski

Wtorek 08:00 – 12:00 doradca obywatelski

Środa 13:00 – 17:00 doradca obywatelski

Czwartek 13:00 – 17:00 doradca obywatelski

Piątek 08:00 – 12:00 mediator



Nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie i nieodpłatne 
mediacje w czasie pandemii

W czasie pandemii (do odwołania) 
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie i mediacja  
są udzielane na terenie naszego kraju 
(także w naszym powiecie) na takich 
samych zasadach, jakie obowiązują osoby 
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, 
które nie mogą udać się do punktu oraz 
osoby mające trudności w komunikowaniu 
się. Oznacza to, że pomoc jest udzielana  
za pośrednictwem środków orozumiewania 
się na odległość, tj. telefonicznie,  
za pośrednictwem poczty e-mail  
oraz przy wykorzystaniu komunikatorów 
internetowych. W sposób zdalny może  
być również przeprowadzona mediacja.  

W tym okresie nie ma potrzeby  
składania oświadczenia o tym,  
że nie jest się w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej (w przypadku 
przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli 
zatrudniani pracownicy). 

Osoba, która chce skorzystać 
z pomocy udzielanej w sposób 
opisany powyżej powinna 
skontaktować się ze Starostwem 
Powiatowym w Inowrocławiu 
pod nr telefonu 52 35 92 304,  
w celu umówienia konsultacji  
ze specjalistą.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje 
także osobie f izycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającej innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna 
dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma 
charakter pomocy de minimis.

Co musisz zrobić?

Umów się na wizytę telefonicznie pod 
numerem telefonu 52 3592304 obsługiwanym 
przez pracownika starostwa powiatowego w 
Powiecie Inowrocławskim.

Uwaga! Na każdą poradę obowiązują zapisy.

Udaj się do punktu na umówioną wizytę.

Co musisz zabrać ze sobą  
na wizytę w punkcie  
nieodpłatnej pomocy?

• dowód osobisty, paszport lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość, 
jeżeli nie posiadasz numeru PESEL;

• dokumentację sprawy,  
jeżeli taką masz (znacznie ułatwi to 
specjaliście w udzieleniu Ci pomocy), 
możesz też po prostu opowiedzieć 
prawnikowi, doradcy lub mediatorowi 
o swoim problemie;

• jeżeli prowadzisz jednoosobową 
działalność gospodarczą – wszystkie 
zaświadczenia o pomocy de minimis 
oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, 
w którym ubiegasz się o nieodpłatną 
pomoc prawną oraz otrzymanej 
w ciągu 2 poprzedzających ją lat 
podatkowych, albo oświadczenia  
o wielkości tej pomocy otrzymanej  
w tym okresie, albo oświadczenia  
o nieotrzymaniu takiej pomocy  
w tym okresie. 



Istotnym elementem pomocy jest  
edukacja prawna. Wydarzenia z zakresu 
edukacji prawnej są organizowane  
w każdym powiecie. Ich tematyka 
odpowiada na problemy zgłaszane  
w toku świadczenia poradnictwa w 
danym powiecie. Prowadzą je organizacje 
pozarządowe na co dzień obsługujące 
mieszkańców w punktach porad. 

Edukacja prawna może obejmować  
różne formy, w tym otwarte wykłady, 
warsztaty, kampanie społeczne, a także 
opracowanie informatorów i poradników. 
Wykłady i warsztaty są organizowane 
w zróżnicowany sposób, w tym jako 
spotkania osobiste, audycje w lokalnych 
mediach, webinaria albo podcasty i f ilmiki 
zamieszczane w Internecie. 

Wiele organizacji na miejsca edukacji 
wybiera przestrzenie przyjazne 
mieszkańcom, np. biblioteki, szkoły, szkoły, 
miejsca aktywności lokalnej, kluby pracy.

Spotkania edukacyjne z mieszkańcami 
często są dostosowane do potrzeb 
konkretnej grupy, np. prelekcje dla 
pensjonariuszy domów pomocy społecznej, 
czy wykłady dla uczestników uniwersytetu 
trzeciego wieku lub symulacje rozpraw 
sądowych dla młodzieży.

Niekiedy edukacja prawna przyjmuje postać 
kampanii społecznej popularyzującej 
wybraną tematykę, jednocześnie w kilku 
skoordynowanych formach. 

Informacje o nadchodzących wydarzeniach 
edukacyjnych organizowanych w okolicy
oraz o opracowanych bezpłatnych 
materiałach są dostępne w starostwie 
powiatowym, np. pod numerem telefonu 
wyznaczonym do zapisów na wizyty.

Więcej informacji na temat 
nieodpłatnej pomocy można 
uzyskać na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości: https://www.
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-
darmowej-pomocy-prawnej

Edukacja prawna
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Biuletyn powstał ze środków Starostwa 
Powiatowego w Inowrocławiu, w ramach 
realizacji zadania publicznego z zakresu 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa 
poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu 
pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego 
punktu poradnictwa obywatelskiego przez 
organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność pożytku publicznego, zleconego 
w 2021 r. Terenowemu Komitetowi 
Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.


