
 
 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE W 2019 ROKU 

POWIAT KOŁOBRZESKI 

 

 

Informacje ogólne o nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która obecnie nosi 

tytuł ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu               

i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad 

prawnych w lokalnych społecznościach.  

 

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna 

obejmuje: 

 

1. 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. 

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.  

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy,                

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 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. 



 
 

Wraz z początkiem 2019 r. ruszyła także nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie - która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób 

zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.  

Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej                       

z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

będzie mogła skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie jest                         

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 

rozpoczęcia tej działalności.  

W 2019 r. w Powiecie Kołobrzeskim funkcjonują 3 punkty: 

1. Kołobrzeg - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Artura Grottgera 11 (wejście 

od ul. J. Kasprowicza przez dziedziniec szkoły). Od 2019 r. punkt ten jest obsługiwany 

przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Centrum 

Poradnictwa “PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie. 

2. Gościno - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, Urząd Miejski w Gościnie, 

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno. Od 2019 r. punkt ten jest 

obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego 

- Centrum Poradnictwa “PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie. 

3. Kołobrzeg - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15. Od 2019 r. punkt ten jest obsługiwany 

przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką                  

w Koszalinie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie. 

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w danym punkcie w przeciętnym 

wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, z zastrzeżeniem, 

że w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby zapisane. Zgłoszeń dokonuje się 

telefonicznie pod numerem telefonu 94 354 77 29 lub poprzez stronę internetową 

https://kolobrzeg.npp-24.pl 

W Biletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu dostępna jest 

także lista innych jednostek nieodpłatnego poradnictwa tematycznego. 

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

kolejnością.  
                     

https://kolobrzeg.npp-24.pl/

