LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
I. Lista podmiotów świadczących darmowe specjalistyczne poradnictwo dla mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego.
Lp.

Nazwa jednostki

1.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Poradnictwo psychologiczne

3.

4.

5.

Kryteria dostępu
do usługi

Dane kontaktowe

ul. Grunwaldzka
3, 13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

tel. 56/4743196,
56/4725600,
e-mail: sekretariat@pcrprnml.pl

tel. 56/4742211,
e-mail:
nowemiasto@osrodekdzialdowo.pl,
www.osrodek-dzialdowo.pl

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-19:00

Mieszkańcy
Powiatu
Nowomiejskiego

Poradnictwo neurologopedyczne

2.

Dni i godziny udzielania
nieodpłatnego poradnictwa
Pierwsze cztery piątki
miesiąca
w godzinach 8:00-14:00
Pierwsze trzy czwartki
miesiąca
w godzinach 10:00-15:00
Pierwsze trzy
poniedziałki miesiąca
w godzinach 15:00-18:00

Adres jednostki

Mieszkańcy
Powiatu
Nowomiejskiego

NZOZ
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Pomoc osobom uzależnionym,
współuzależnionym, rodzinom,
ofiarom przemocy, osobom stosującym przemoc

ul. Grunwaldzka
3, 13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

Punkt Konsultacyjny
ds. Uzależnień
i Przemocy w Rodzinie
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Biskupcu

Poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich
rodzin oraz dla osób dotkniętych
przemocą, grupa wsparcia

ul. Rynek 4,
13-340 Biskupiec

tel. 56/4745056

Terapeuta:
środa
w godzinach 16:00-18:30

Mieszkańcy
Gminy Biskupiec

Poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych

ul. Rynek 1,
13-340 Biskupiec

tel. 56/4747982

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:00-13:00

Mieszkańcy
Gminy Biskupiec

Poradnictwo rodzinne i indywidualne, poradnictwo z zakresu
pomocy społecznej

ul. Rynek 1,
13-340 Biskupiec

tel. 56/4747982,
e-mail:
gops@gminabiskupiec.pl

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30

Mieszkańcy
Gminy Biskupiec
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Poradnictwo dot. rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Poradnictwo psychologicznerodzinne, praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
ofiarami i sprawcami przemocy

ul. Dworcowa 8,
13-306 Kurzętnik

tel. 56/4748054
lub 56/4748055
e-mail: gops@kurzetnik.eu

Poradnictwo dot. rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych uzależnień , przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Podleśna 1,
Mszanowo,
13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

tel. 56/4726331,
www.mszanowo.naszops.pl

8.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto
Lubawskie
z/s w Mszanowie

Poradnictwo dotyczące pomocy
społecznej

ul. Podleśna 1,
Mszanowo,
13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

tel. 56/4726324

9.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Poradnictwo z zakresu pomocy
społecznej oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

ul. Janusza Korczaka 4,
13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

tel. 56/6498718, 56/6498719,
56/6498713
e-mail: mopsnml@post.pl
www.mopsnml.pl

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Grodzicznie/Punkt
Konsultacyjny

Poradnictwo dot. uzależnień
i współuzależnień

13-324 Grodziczno 17A

6.

7.

10.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kurzętniku/ Punkt
Konsultacyjny dla
osób uzależnionych
i ich rodzin oraz ofiar
i sprawców przemocy
domowej
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto
Lubawskie z/s
w Mszanowie / Punkt
Konsultacyjny dla
osób uzależnionych
współuzależnionych
oraz ofiar przemocy
domowej

tel. 56/4729327, aktywny
w godzinach 7.15-15.15

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30
Dwa poniedziałki
w miesiącu
w godzinach 13:00-19:00

Ostatni poniedziałek
miesiąca
w godzinach 16:00-18:00

Poniedziałek, wtorek
w godzinach 7:30-16:00,
środa, czwartek
w godzinach 7:30-15:30,
piątek w godzinach
7:30-14:30
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 7:30-15:15
oraz wtorek w godzinach
7:30-16:30
Każdy piątek miesiąca
w godzinach 18:00-20:30
oraz w każdą drugą środę
miesiąca w godzinach
8:00-10:00

Mieszkańcy
Gminy Kurzętnik

Mieszkańcy
Gminy Nowe
Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie

Mieszkańcy
Gminy Nowe
Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie

Mieszkańcy
Miasta Nowe
Miasto Lubawskie

Mieszkańcy
Gminy Grodziczno
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Każdy czwartek miesiąca
w godzinach 16:00-20:00

Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo rodzinne, dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem,
z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, dla osób będących w sporze z podmiotami
rynku finansowego

11.

Urząd Gminy Kurzętnik

12.

Urząd Miejski
w Nowym Mieście
Lubawskim/ Punkt
InformacyjnoKonsultacyjny

Pomoc osobom zmagającym
się z problemem uzależnień

13.

Powiatowy Urząd
Pracy

Poradnictwo zawodowe
dla bezrobotnych

14.

15.

Powiatowe Centrum
Rozwoju Edukacji

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

ul. Grunwaldzka
39, 13-306 Kurzętnik
ul. Rynek 1,
13-300 Nowe
Miasto Lubawskie,
biuro nr 11
ul. Grunwaldzka
3, 13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

tel. 56/4740515,
e-mail:
urząd-gminy@kurzetnik.pl,
www.kurzetnik.pl

Każdy wtorek miesiąca
w godzinach 13:00-14:00

Mieszkańcy
Gminy Kurzętnik

tel. 56/4729631

Każdy poniedziałek
w godzinach 16:00-19:00

Mieszkańcy
Miasta Nowe
Miasto Lubawskie

tel. 56/4724280,
e-mail: olno@praca.gov.pl
www.nowemiastolubawskie.
praca.gov.pl

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00

Mieszkańcy
Powiatu
Nowomiejskiego

Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne,
doradztwo zawodowe

ul. 3 Maja 25,
13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

tel. 56/4726038
e-mail: ppp.nml@wp.pl,
www.ppp-nml.pl

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-18:00

Dzieci, uczniowie
z przedszkoli
i szkół Powiatu
Nowomiejskiego
oraz dzieci nie
objęte wychowaniem przedszkolnym zamieszkujące na terenie
Powiatu Nowomiejskiego

Z zakresu prawa konsumenckiego

ul. Rynek 1
13-300 Nowe
Miasto Lubawskie

Tel. 56/4724225,
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiatnowomiejski.pl,
www.powiat-nowomiejski.pl

Środa
w godzinach 11:15-15:15
Czwartek i piątek
w godzinach 7:15-15:15

Mieszkańcy
Powiatu
Nowomiejskiego
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Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych:
Państwowa Inspekcja Pracy - 801 002 006
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 22/560 16 00
Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 392 976
Krajowa Informacja Podatkowa - 801 055 055
Rzecznik Praw Obywatelskich - 800 676 676
Rzecznik Praw Dziecka - 800 12 12 12
Rzecznik Praw Pacjenta - 800 190 590
Komisja Nadzoru Finansowego - 22/2625800
Infolinia Konsumencka - 801 440 220
Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123
Telefon Zaufania AIDS - 801 888 448
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Centrum Praw Kobiet - 600 07 07 17
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 801 120 002
Anonimowi Alkoholicy - 801 033 242
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania - 801 19 99 90
Telefon zaufania dla Osób Uzależnionych od Hazardu, Internetu, Seksu, Zakupów, Pracy czy Jedzenia - 801 889 880
Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia , Zielona Linia – Pomoc Osobom Szukającym Pracy - 19 524
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych –Linia Wsparcia Fundacja ITAKA - 801 24 70 70
Telefon Zaufania dla Osób Starszych - 22/635 09 54
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ( pomoc dla osób starszych, schorowanych, bezdomnych) - 801 165 320
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II. Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
Na terenie powiatu nowomiejskiego od stycznia 2019 r. funkcjonują dwa mobilne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pierwszy punkt prowadzony jest przez Powiat Nowomiejski a prowadzenie drugiego zostało powierzone Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy

Skorzystanie z usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, możliwe jest po wcześniejszym umówieniu terminu
pod nr tel. 56/4724220 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wg. kolejności zgłoszeń, z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.
Nieodpłatna pomoc prawna kobiecie, która jest w ciąży udzielana jest poza kolejnością.
W punkcie prowadzonym przez Powiat Nowomiejski nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni adwokat oraz osoby
je zastępujące. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.

Dzień
tygodnia

1.

Poniedziałek

2.

Wtorek

3.

Środa

4.

Czwartek

5.

Piątek

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia/informacja o osobach udzielających porady

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 8:00 do 12:00 (Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca)

TAK

od 12:00 do 16:00 (Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca)

TAK

Starostwo Powiatowe
w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 15:00 do 19:00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę
Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)
od 14:00 do 18:00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę
Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)
od 12:00 do 16:00 (w godzinach od 12.00 do 14.00 Adwokat
wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu
lub osoba go zastępująca) (w godzinach od 14.00 do 16.00 Radca
Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Toruniu lub osoba go zastępująca)

TAK
TAK

TAK
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W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie
prawni i adwokat oraz osoby je zastępujące. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.

Dzień tygodnia

1.

Poniedziałek

2.

Wtorek

3.

Środa

4.

Czwartek

5.

Piątek

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia/informacja o osobach udzielających porady

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 14:00 do 18:00 (Adwokat na podstawie umowy z Zaborskim
Towarzystwem Naukowym lub osoba go zastępująca)
od 14:00 do 18:00 (Radca Prawny na podstawie umowy
z Zaborskim Towarzystwem Naukowym lub osoba go zastępująca)
od 8:00.do 12:00 (Radca Prawny na podstawie umowy z Zaborskim
Towarzystwem Naukowym lub osoba go zastępująca)
od 15:00 do 19:00 (Radca Prawny na podstawie umowy
z Zaborskim Towarzystwem Naukowym lub osoba go zastępująca)
od 12:00 do 16:00 (Radca Prawny na podstawie umowy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym lub osoba go zastępująca)

Dostęp dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Zasady, zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i osoby uprawnione:
1)

2)

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osobie uprawnionej, o której mowa powyżej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość. Wyjątek
stanowią osoby, o których mowa w pkt 4.
Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Powyższe oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatną pomoc prawną.
Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w pomieszczeniu przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona, a także
osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) 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 sądowodministracyjnym lub,
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3)
4)

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w niniejszym punkcie lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
d) 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 sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku zapewnienia
możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Wyżej wskazane osoby, które zgłoszą uzasadniona potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinny złożyć Staroście przed
uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub elektronicznej
na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 ze zm.), będące załącznikiem do powyższej ustawy (wzór oświadczenia dostępny
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Nieodpłatna pomoc prawna). Wraz ze złożonym oświadczeniem, należy wskazać okoliczności
to uzasadniające oraz dostępne osobie uprawnionej środki porozumiewania się na odległość.
Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość wypełnienia przez osobę uprawnioną anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej,
będącej częścią B karty pomocy. Uprawniony wypełnia opinię osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Dostępna jest ona w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej. Po wypełnieniu opinii należy ją osobiście umieścić w urnie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe,
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawski. Anonimowa opinia jest dołączona do części B karty pomocy.
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