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,

•
•

nieodpłatną mediację,

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 telefonicznie pod nr tel. 63 222 33 03
od pon. do pt. w godz. od 7.30 do 15.30 lub poprzez pocztę elektroniczną:
npp@powiat.turek.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.

Jednostka
prowadząca
PUNKT 1
Radcy prawni/
Adwokaci

PUNKT 2
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych
„Wsparcie,
Informacja,
Rozwój”
ul. Stefana
Batorego 8,
56-200 Góra

PUNKT 3

Radcy prawni/
Adwokaci

Dni i godziny
dyżurów

Adres
Powiatowy Urząd Pracy
w Turku
ul. Komunalna 6
62-700 Turek
pok. 1B
Urząd Gminy
w Przykonie
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
pok. 26

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.

- godz.
- godz.
- godz.
- godz.
- godz.

Telefon

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
63 222 33 03
od pon. do pt.
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00 w godz. 7.30 - 15.30
8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

j.w.

wt. - godz. 11.00 – 15.30
śr.
- godz. 8.00 – 12.30
czw. - godz. 11.00 – 15.30

j.w.

Urząd Gminy
w Kawęczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Budynek A, pok. nr 11

pt.

- godz. 11.00 – 15.30

j.w.

Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej
w Malanowie
ul. Kaliska 2
62-709 Malanów

pon. - godz. 11.00 – 15.00

j.w.

wt.

8.00 – 12.00

j.w.

śr.
- godz. 8.00 – 12.00
czw. - godz. 11.00 – 15.00
pt. - godz. 8.00 – 12.00

j.w.

Urząd Miejski
w Dobrej
Pl. Wojska Polskiego 10,
62-730 Dobra

Urząd Gminy
w Brudzewie
ul. Turkowska29
62-720 Brudzew
pok. 28
Urząd Gminy i Miasta
w Tuliszkowie
Pl. Powstańców
Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
pok. nr 5

pon. - godz.

- godz.

