
             POWIAT MYŚLIBORSKI 
                   www.powiatmysliborski.pl 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

W POWIECIE MYŚLIBORSKIM 

 

Dla kogo? 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 

ostatniego roku. 

 

Jaką pomoc możesz otrzymać? 
 informację jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i 

obowiązki; 

 informację jak można rozwiązać twój problem; 

 pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie kosztów 

sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; 

 pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w 

jego realizacji; 

 darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem). 

 

Jak  skorzystać? 
Aby skorzystać z porady prawnej należy się zarejestrować na wizytę pod 

numerem telefonu 95 747 08 48  

albo poprzez adres e-mail: pomocprawna@powiatmysliborski.pl 

 

Osoba uprawniona ma również możliwość dokonania samodzielnej rejestracji na 

termin wizyty za pośrednictwem formularza do zapisów on-line dostępnego na 

stronie np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/mysliborski 

 

W czasie epidemii pomoc udzielana jest telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną.  

 

 

mailto:pomocprawna@powiatmysliborski.pl
https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/mysliborski


Gdzie skorzystać z pomocy prawnej w 2021 roku? 
W czasie epidemii pomoc ograniczono do udzielania porad przez telefon/e-mail 

ZAPISY  od poniedziałku do czwartku godz. 7:00 – 15:00; piątek godz. 7:00 – 14:00 

TELEFON  95 747 08 48 

E-MAIL pomocprawna@powiatmysliborski.pl 

Osoba uprawniona ma również możliwość dokonania samodzielnej rejestracji na 

termin wizyty za pośrednictwem formularza do zapisów on-line dostępnego na 

stronie np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/mysliborski 

 

PUNKTY POMOCY PRAWNEJ: 

PUNKT 1 

 

BARLINEK - Filia Powiatowego Urzędu 

Pracy w Barlinku, ul. Lipowa 3 

 

udzielający pomocy prawnej:  
radca prawny/adwokat 

 

PUNKT 2 

 

DĘBNO - Urząd Miejski w Dębnie, 

ul. J. Piłsudskiego 5 

 
udzielający pomocy prawnej:  

radca prawny/adwokat 

 

poniedziałek 13:00 – 17:00 

wtorek 13:00 – 17:00 

środa 8:00 – 12:00 

czwartek 12:00 – 16:00 

piątek 13:00 – 17:00 

 

od poniedziałku do piątku 

godz. 14:00 - 18:00 

 

PUNKT 3 

 

MYŚLIBÓRZ – Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15 

 
udzielający pomocy prawnej:  

radca prawny/adwokat 

 

poniedziałek 13:00 - 17:00 

wtorek 13:00 - 17:00 

środa 8:00 - 12:00 

czwartek 13:00 - 17:00 

piątek 8:00 – 12:00 
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