
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczą się przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie 
(budynek internatu przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie) 

Punkt I  czynny w godzinach 8.00 – 12.00, Punkt II czynny w godzinach 14.00 - 18.00
Zgłoszeń dokonuje  się telefonicznie pod numerem tel.     55 644 02 08 lub 55 644 02 41. 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza 

kolejnością. 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Braniewskim 

Lokalizacja punktów 



Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać: 

1) informację o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących  uprawnieniach lub

spoczywających obowiązkach, w tym:

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

 administracyjnym,  

 sądowym lub 

 sądowoadministracyjnym. 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej 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,

5) ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,

6) ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika

patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,

7) poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze

skierowaniem sprawy na drogę sądową.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być 

rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat 

lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej 

pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez 

starostę. 

Porad udzielają radcy prawni 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej ? 

Jaką pomoc prawną można otrzymać? 

Kto udziela porad prawnych ? 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: 



 
Uwagi i zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania systemu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego 
należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail:  
or@powiat-braniewo.pl lub telefonicznie pod numerami 

telefonów: 55 644 02 08 lub 55 644 02 41 

http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/
http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/

