
W 2020 r. na terenie Powiatu Świdwińskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej udzielać będą: 

• Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie; 

• Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie 

• Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie 

Zgłoszeń w celu umówienia wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać 

pod numerem telefonu : 94 36 50 303 

Nr Punktu 

adres 

świadczenia 

pomocy prawnej 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 

Punkt 

obsługiwany 

przez 

adwokatów 

 i radców 

prawnych 

Urząd Miasta 

Pl. Konstytucji 3 

Maja 1 

78 – 300 

Świdwin 

Adwokat 

 

14ºº - 18ºº 

 

Radca 

Prawny 

 

800-1200 

Radca 

Prawny 

 

14ºº-18ºº 

Adwokat 

 

800-1200 

Urząd Gminy 

78 – 316 

Brzeżno 50 
 

(Adwokaci 

od stycznia 

do czerwca, 

Radcowie 

Prawni od 

lipca do 

grudnia) 

 

12ºº- 16ºº 

   

Nr punktu 

adres 

świadczenia 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

i poradnictwa 

obywatelskiego 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

2 

Punkt 

prowadzony 

przez 

Fundację 

TOGATUS 

PRO BONO 

w Olsztynie 

Urząd Gminy 

78 – 331 Rąbino 

27 
   

 

1300- 1700  

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

ul. Koszalińska 

8A 

78 – 320 

Połczyn – Zdrój  

 
14ºº - 18ºº 

 
  

 

11ºº - 15ºº 
(Nieodpłatne 

Poradnictwo 

Obywatelskie) 

Urząd Gminy 

ul. Kolejowa 8 

78 – 314 

Sławoborze 

 

1300 – 1700 
 

 

1100 - 1500   



UPRAWNIENI 
Od 1 stycznia 2019 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej 

pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady, i która 

złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem 

takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość.  

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie 

może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,  

w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego,  adwokat 

lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej 

pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez 

starostę. 

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej 

pomocy prawnej, która obejmuje: 

• Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach  

i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, 

• Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

• Przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych  

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowo administracyjnym, 

• nieodpłatną mediację,  

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 

 



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 rozwiązywaniu 

problemu, w tym sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc  

w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw 

mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

 

Dla  osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności  

w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym 

punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio  

w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności  

w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na 

odległość. Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy  

w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia ministerstwa sprawiedliwości dotyczące 

sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii 

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.  

 

 



 

 

 



 

 

Każda osoba fizyczna, po skorzystaniu z nieodpłatnej porady prawnej może złożyć opinię na 

temat udzielonej pomocy. Wzór karty opiniującej otrzymacie Państwo w starostwie 

powiatowym w Świdwinie lub u prawnika świadczącego nieodpłatne porady prawne. Karta 

może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu 

świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa 

powiatowego w Świdwinie. 

  


