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KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

Opis usługi 
 

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, 

• 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                            

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne 
porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

Forma zapisu  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 
24 267 67 76 
w dni powszechne w godzinach 7.30 – 15.30 
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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. Osoby, które zgłoszą 
uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków 
porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są 
zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności 
to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia 
się na odległość w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe 
w Płocku, Wydział Organizacji i Nadzoru,  ul. Bielska 59, 09-400 Płock, 
lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiat.plock.pl. 

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 

 

Jednostka 

prowadząca           
Adres 

 

Dni i godziny dyżurów 

 
Telefon 

 

Stowarzyszenie 

Centrum Innowacji 

Społeczeństwa 

Informacyjnego 

ul. Pedagogiczna 7 

09-402 Płock 

Poniedziałek w godzinach 8 – 12  

Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. 

Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 

24 267 67 76 

Wtorek w godzinach 9 – 13 

Szkoła Podstawowa we Włókach, 

Włóki 16, 09-454 Bulkowo 

Środa w godzinach  12 – 16 

Piątek w godzinach 8 – 12 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Małej Wsi, ul. Płońska 4,09-460 

Mała Wieś. 

Czwartek w godzinach 14 – 18  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Słupnie, ul. Warszawska  26 A, 

09-472 Słupno. 

Adwokaci, Radcy 

Prawni 

 

Urząd Gminy w Nowym 

Duninowie, ul. Osiedlowa 

1, 09-505 Nowy Duninów 

Poniedziałek w godzinach 8 -12  

Czwartek w godzinach 8 – 12  

24 267 67 76 

Zespół Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w 

Wyszogrodzie  

ul. Niepodległości 11 

09-450 Wyszogród  

Wtorek w godzinach 9 – 13 

Czwartek w godzinach 13 – 17 

Piątek w godzinach 9-13 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Małej Wsi, 

ul. Płońska 4, 09-460 Mała 

Wieś. 

 

Poniedziałek w godzinach 8 - 12 
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Hala Sportowa w Łącku, 

ul. Gostynińska 2, 09-520 

Łąck 

Wtorek w godzinach 8 - 12 

Miejsko-Gminna 

Biblioteka w Drobinie, 

ul. Rynek 1, 09-210 

Drobin 

Środa w godzinach 8 - 12 

Urząd Gminy w Brudzeniu 

Dużym, ul. Toruńska 2, 

09-414 Brudzeń Duży 

Środa w godzinach 10 - 14 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Słupnie, ul. 

Warszawska  26 A, 09-472 

Słupno. 

Piątek w godzinach 14 - 18 

 

 


