
 
 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
 

Opis usługi 
 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących 
uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym w związku  
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

3) sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

4) 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. 

Kto może 
skorzystać                            

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady prawne,  
w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem porady 
składa się pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej, a osoba korzystająca z porady w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie  
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Forma 
zapisu  

Termin wizyty należy ustalić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej – dane kontaktowe podano w tabeli poniżej. 
 
 

Inne 
informacje                

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. 

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, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty  
w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt 
ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe 
informacje pod numerem telefonu lub poprzez e-mail podane w tabeli poniżej. 

JEDNOSTKA 
PROWADZĄCA 

 

ADRES 
DNI I GODZINY 

DYŻURÓW 
TELEFON/ 

E-MAIL 

Fundacja  

ibuk.org.pl 

Starostwo Powiatowe  

w Malborku 

Pl. Słowiański 17 

82-200 Malbork 

(pokój 230 - II piętro) 

 

pon.       11.30 – 15.30  

wt.         11.30 – 15.30 

śr.          11.30 – 15.30 

czw.      11.30 – 15.30 

pt.          11.30 – 15.30 

 

 

   (55) 533-02-00 
  
nppmalbork@powiat.malbork.pl 

 

 

 

 
* naprzemiennie, co drugi piątek 

Radca prawny 
 

Urząd Gminy  

Stare Pole  

ul. Marynarki Wojennej 6 

Stare Pole  

(pokój nr 8) 

 

 

pon.       11.00 – 15.00  

wt.         11.00 – 15.00 

pt.          10.00 – 14.00* 

Adwokat 

 

śr.           13.00 – 17.30 

czw.       11.30 – 15.30 

pt.          10.00 – 14.00* 

 

mailto:nppmalbork@powiat.malbork.pl

