
KARTA INFORMACYJNA  

 

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 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, 

 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 nr  25 7409215 

Inne 
informacje 

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

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 lub przez Internet. Bliższe informacje 
pod numerem podanym do zapisów. 

 

Jednostka 
prowadząca 

Adres dni i godziny 
dyżurów 
 

telefon 

1 radca prawny 
1 adwokat 

ul. Piłsudskiego 23, 
07-100 Węgrów 

pon. – godz.   9.00 – 13.00 
wt.   –  godz.   9.00 – 13.00 
śr.    –  godz. 14.00 – 18.00 
czw. –  godz.   9.00 – 13.00 
pt.    –  godz. 14.00 – 18.00 
 

25 740 92 15 

prawnicy  
Fundacji Togatus 
Pro Bono 
z siedzibą w 
Olsztynie 

Urząd Gminy w Stoczku, 

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek 

 

Urząd Gminy w Korytnicy, 

ul. A. Małkowskiego 20, 

07-120 Korytnica 

pon. – godz. 10.00 – 14.00 
 
 
 
wt.  – godz.   8.00 – 12.00 
 
 

  j.w. 
 
 
 
  j.w. 
 
 

POWIAT 

WĘGROWSKI 



 

Urząd Miejski w Łochowie 

ul. Aleja Pokoju 75 

07-130 Łochów 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Sadownem, 

ul. T. Kościuszki 74, 

07-140 Sadowne 

 
śr.    –  godz.   9.00 – 13.00 
czw. –  godz.   8.00 – 12.00 
 
 
 
pt.    –  godz. 10.00 – 14.00           
 

 
 
  j.w. 
 
 
 
  j.w. 

 


