
 
 

 

 

 

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, 

 nieodpłatną mediację. 

 

Kto może 
skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, w tym 
osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniająca 
innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu stosownego oświadczenia. 

 
Forma zapisu  

 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  91 351 6788 lub nr 91 404 5000 
wew. 213 (zapisy w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy)  
albo poprzez e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl 
 

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 podanym do zapisów. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Jednostka 
prowadząca 

adres dni i godziny dyżurów 
 

telefon, e-mail 

 
Radcy prawni 
wyznaczeni przez 
Okręgową Izbę 
Radców Prawnych 
w Szczecinie 
 
 

 

 

 
Chojna,  
ul. Dworcowa 1 (pok. nr 29) 
 
Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Domu 
Kultury) 
 
Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba 
Urzędu Miejskiego, pok. nr 3) 
 
 
Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, pok. nr 2) 
 
Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba 
Urzędu Miejskiego, pok. nr 11) 
 
 
Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 
(siedziba Urzędu Gminy,  
pok. nr 07) 
 

 
środa  
– godz. 8.00-12.00 
 
czwartek  
–  godz. 9.00-13.00 
 
piątek (co drugi piątek 
miesiąca) 
– godz. 12.15-16.15 
 
czwartek  
–  godz. 8.00-12.00 
 
 
piątek (co drugi piątek 
miesiąca) 
– godz. 8.00-12.00 
 
środa 
–  godz. 8.00-12.00 
 

 
tel. 91 351 6788  
lub 
tel. 91 4045000 wew.213 
e-mail: darmowapomoc 
@gryfino.powiat.pl 

 
Adwokaci 
wyznaczeni przez 
Okręgową Radę 
Adwokacką 
w Szczecinie 

 
Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, pok. nr 2) 
 
Trzcińsko Zdrój,  
ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali 
Widowiskowo-Sportowej) 
 
Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba 
Urzędu Miejskiego, pok. nr 3) 
 
 
Mieszkowice, ul. Chopina 1 (siedziba 
Urzędu Miejskiego, pok. nr 18) 
 
Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba 
Urzędu Miejskiego, pok. nr 11) 
 
 
Stare Czarnowo,  
ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej) 

 
poniedziałek  
– godz. 10.00-14.00 
 
 
wtorek  
– godz. 15.00-19.00 
 
 
piątek (co drugi piątek 
miesiąca) 
– godz. 12.15-16.15 
 
wtorek  
– godz. 10.00-14.00 
 
piątek (co drugi piątek 
miesiąca) 
– godz. 8.00-12.00 
 
poniedziałek 
– godz. 15.00-19.00 
 

             j.w. 

 
Radcy prawni 
wskazani przez 
Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem 
Downa „ISKIERKA” 
w Szczecinie 
 
 
 
 
 

 
Gryfino, ul. 11 Listopada 16d (siedziba 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, pok. nr 
13A) 
 
 
Chojna,  
ul. Dworcowa 1 (siedziba Ośrodka 
informacji dla osób niepełnosprawnych) 
 
 
Gryfino, 
ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 

 
poniedziałek  
– godz. 9.00-13.00 
wtorek  
– godz. 9.00-13.00 
 
środa  
– godz. 12.30-16.30 
czwartek  
– godz. 13.00-17.00 
 
piątek  
– godz. 13.30-17.30 
 

            j.w. 

 


