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TURECKI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

Szanowni Mieszkańcy powiatu tureckiego, 

uprzejmie informujemy, że w 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu udzielana jest
 w poniżej wymienionych lokalizacjach:

 Powiatowy Urząd Pracy w Turku
 ul. Komunalna 6, 62-700 Turek

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 12.00
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Z porad może każda osoba, której nie
stać na odpłatne porady prawne i
złoży oświadczenie, że nie jest w
stanie ponieś kosztów odpłatnej

pomocy prawnej.

FORMA ZAPISU

Termin wizyty ustalany jest
telefonicznie pod nr tel. 63 222 33 03

lub poprzez pocztę elektroniczną:
npp@powiat.turek.pl

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 telefon lub przez

Internet. Bliższe informacje pod
numerem podanym do zapisów.

Urząd Gminy w Przykonie

 ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00

 Urząd Miejski w Dobrej

 Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
wtorek w godz. 11.00 – 15.00
środa w godz. 8.00 – 12.00

czwartek w godz. 11.00 – 15.00

 Urząd Gminy w Kawęczynie 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
piątek w godz. 11.00 – 15.00

 Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie 

ul. Kaliska 2 62-709 Malanów
poniedziałek w godz. 11.00 – 15.00

 Urząd Gminy w Brudzewie

 ul. Turkowska 29 62-720 Brudzew
wtorek w godz. 8.00 – 12.00

 Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

 ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 62-740 Tuliszków
środa w godz. 8.00 – 12.00

czwartek w godz. 11.00 – 15.00
piątek w godz. 8.00 – 12.00

Koordynacją spraw związanych z funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu tureckiego zajmuje się Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Turku, tel. 63 222 32 08

e-mail: organizacyjny@powiat.turek.pl

więcej informacji na: www.bip.powiat.turek.pl

mailto:npp@powiat.turek.pl

