
Nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz nieodpłatne 
mediacje w Powiecie 
Inowrocławskim w 2021 r.B
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System nieodpłatnego poradnictwa  
w naszym kraju jest f inansowany przez 
państwo. Oznacza 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).

Informacje ogólne

W Starostwie Powiatowym  
w Inowrocławiu jest to numer 
52 35 92 304



Przypominamy!

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 pierwszym półroczu 2021 r. dla mieszkańców Powiatu dyżury  
w w/w Punktach pełniło 8 specjalistów (adwokat, radcy prawni, mediator 
oraz doradcy obywatelscy), przepracowali łącznie blisko 1 500 godzin.  
W tym czasie założyli 116 kart pomocy. 

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



Jak nas znaleźć?

W różnych miejscach użyteczności 
publicznej na terenie naszego 
Powiatu rozwiesiliśmy plakaty 
informacyjne, rozłożone zostały przez 
nas ulotki i wizytówki a przy każdym 
z Punktów znajdują się potykacze 
informacyjne z godzinami i miejscem 
funkcjonowania poszczególnych 
Punktów. Dla „wzrokowców” 
prezentujemy wzory plakatów, ulotek, 
wizytówek oraz zdjęcie jednego  
z potykaczy. 



W związku ze stanem pandemii, nie mieliśmy 
możliwości realizacji części działań z zakresu edukacji 
prawnej, czyli spotkań stacjonarnych z młodzieżą 
szkolną (praca zdalna w szkołach), przewidzianych 
częściowo w I półroczu 2021 r. Będziemy na bieżąco 
monitorować sytuację, śledzić rozporządzenia  
i wytyczne rządu RP dotyczące stanu pandemii 
a mogące mieć znaczenie na podjęcie kroków 
umożliwiających przeprowadzenie zajęć z zakresu 
edukacji prawnej w II półroczu br.

Do druku zostały oddane broszury o prawach dziecka 
(250 szt.) oraz o mediacjach (250 szt.), których 
dystrybucję rozpoczniemy w II półroczu 2021 r. do 
placówek na terenie Powiatu Inowrocławskiego, 
pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.

Edukacja prawna

Pierwsze w tym roku spotkanie edukacyjne dla 
mieszkańców naszego Powiatu odbyło się 9 czerwca 
2021 r w lokalu Terenowego Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka przy ul. Armii Krajowej 9. Wzięło w nim udział 
17 osób. Tematem przewodnim wydarzenia była 
przemoc domowa i omówienie aktualnych przepisów 
prawa dotyczących tej kwestii. Po 2 godzinach 
spotkania mieszkańcy mieli możliwość indywidualnej 
rozmowy z radcą prawnym. 



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

Jak pracujemy w czasie 
pandemii?

Od czerwca 2021 r., po długim okresie 
pracy zdalnej, wróciliśmy do pracy 
stacjonarnej w poszczególnych 
Punktach. Oznacza to, że prawnicy, 
doradcy obywatelscy i mediatorzy 
przyjmują interesantów na miejscu,  
w biurze. Jednakże, wychodząc 
naprzeciw potrzebom klientów, jeżeli 
jest takie ich życzenie, porady udzielane 
są nadal za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość,  
np. telefonicznie.
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Biuletyn powstał ze środków Powiatu 
Inowrocławskiego, 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.


