
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

Opis usługi  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje  

 poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym 

stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

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

administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym 

 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 

 sporządzenie projektu pisma w 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 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. 

Kto może skorzystać: 

Każda osoba, której nie stać na nieodpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie 

w tej sprawie.  

Forma zapisu:  

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 22 600 71 14 lub za pośrednictwem maila 

npp@powiat-otwocki.pl lub https://np.ms.gov.pl/zapisy  

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminach Wiązowna i Kołbiel 
 

Lokalizacja Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Wiązowna, ul. Lubelska 53,  

lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

 

 

poniedziałek     

środa   

czwartek 

 

16.00-20.00       Fundacja Rozwoju Świadomości   

16.00-20.00       Obywatelskiej Experto Pro Bono 

16.00-20.00          

Kołbiel, ul. Szkolna 1, 

lokal w budynku Urzędu Gminy             

 

wtorek      

piątek 

 

14.00-18.00      Fundacja Rozwoju Świadomości   

8.00-12.00        Obywatelskiej Experto Pro Bono  

 

 

mailto:npp@powiat-otwocki.pl
https://np.ms.gov.pl/zapisy


 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Otwocku   

 

Lokalizacja Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

 
 
 
 
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Otwock, ul. Kazimierza Pułaskiego 3A,    

 

 

 

 

 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

  

  

 

10.00 – 14.00  Radca Prawny Karol Pindor 

09.00 – 13.00   wymienny Adwokat/Radca Prawny  

12.00 – 16.00  Adwokat Dariusz Poślada  

09.00 – 13.00  Adwokat Barbara Gawron-Gmaj 

12.00 – 16.00  Radca Prawny Alicja Wasiak 

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Otwocku Filia w Józefowie 

 

Lokalizacja Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

 
 
MIASTO OTWOCK 
Otwock, ul. Komunardów 10,     
lokal w budynku  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku 
 
FILIA W JÓZEFOWIE – budynek URZĘDU 
MIASTA 
 

 

Wtorek 

Środa 

Piątek  

  

 

Poniedziałek 

czwartek 

 

12.00 – 16.00   Radca Prawny Barbara Ciach  

12.00 – 16.00   Adwokat Marek Naraziński  

12.00 – 16.00    Radca Prawny  Barbara Ciach  

 

 

10.00-14.00    Adwokat Sylwia Lisowska    

10.00-14.00     wymienny Adwokat/Radca Prawny  

 

 

              

 


