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KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
 

NIEODPŁATNE

 
Opis usługi: 

  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach 

lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w sa

w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 

w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności pora

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Kto może 

skorzystać: 

 

Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów o

pomocy prawnej.
 

 

Forma zapisu:      Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr

         (83) 351-13-56, e

 

Inne informacje:  Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

         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 te

         zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu 

         wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza 

         języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zap

Dane teleadresowe: 

 
 

Jednostka 

prowadząca 

Adres 

 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw 

Samorządowych 

 

21-505 Janów 

Podlaski, ul. 

6a 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

W POWIECIE BIALSKIM

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
Tytuł usługi 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach 

lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, 

w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 

w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności pora

i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów o

.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie 

56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście

zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

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, Internet, poprzez 

zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu 

wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza 

języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zap

Dni i godziny 

dyżurów 

Telefon, e

Janów 

, ul. Bialska 

 

poniedziałki, wtorki, 

czwartki, piątki od 8
00 

do 12
00

, środy od 13
00

 

do 17
00 

 

centralny nr w powiecie

(83) 351

obywatelskie@powiatbialski.pl

do punktu 

(wew. 29)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

W POWIECIE BIALSKIM  

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

PORADY OBYWATELSKIE 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach 

modzielnym rozwiązywaniu problemu,                     

w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc                       

w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób   

i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej           

: centralny nr w powiecie   

lub osobiście 

zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są  

w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  

lefon, Internet, poprzez  

zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu   

wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza  

języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 

Telefon, e-mail, www. 

centralny nr w powiecie: 

351-13-56, e-mail: 

obywatelskie@powiatbialski.pl 

do punktu (83) 341-30-73 

(wew. 29) 


