
Harmonogram pracy punktów 

REJESTRACJA Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić 

telefonicznie: 

pon. - pt. 

8:00-14:00 

tel.  572 689 954 

Przed umówieniem wizyty należy sprawdzić, czy jest się osobą uprawnioną do otrzymania 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Dokumenty do pobrania: 

• Oświadczenie osoby uprawnionej, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 

1467) 

- Oświadczenie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób 

doświadczających trudności w komunikowaniu się. 

• Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawne j(Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 

1467) 

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na 

stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


HARMONOGRAM 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie  

powiatu gdańskiego, prowadzonych przez  

adwokatów i radców prawnych  

w 2020 roku 

Punkt 1 – trzy lokale: (prowadzone przez adwokata) 

a)    Kolbudy, budynek Urzędu Gminy w Kolbudach 

przy ul. Staromłyńskiej 1, 

Poniedziałek            - 13:00 do 17:00 

Wtorek                    - 9:00 do 13:00 

b)    Pszczółki, budynek Urzędu Gminy w Pszczółkach 

przy ul. Pomorskiej 18, 

Środa                       - 16:00 do 20:00 

c)    Przywidz, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu 

przy ul. Gdańskiej 15, 

Czwartek                  - 14:00 do 18:00 

Piątek                       - 14:00 do 18:00 

  

Punkt 2 – jeden lokal: (prowadzony przez radcę prawnego) 

Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16 (wejście od strony ul. Niepodległości), 

Poniedziałek            -  8:00 do 12:00 

Wtorek                    -  8:00 do 12:00 

Środa                       - 12:30 do 16:30 

Czwartek                 -  8:00 do 12:00 

Piątek                       -  8:00 do 12:00 

 Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej będą obsługiwane 

przez organizację pozarządową. 



Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu gdańskiego, prowadzonych przez organizację 

pożytku publicznego 

w 2020 roku 

(wraz z harmonogramami ich funkcjonowania) 

  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie prowadzona przez 

radców prawnych oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej. 

  

Punkt 3 – jeden lokal: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16 (wejście od strony ul. Niepodległości), 

Poniedziałek            - 14:00 do 18:00 

Wtorek                    - 14:00 do 18:00 

Środa                      -   8:00 do 12:00 

*Czwartek                - 14:00 do 18:00 

Piątek                      - 14:00 do 18:00 

*w każdy 1-wszy i 3-eci czwartek miesiąca w punkcie świadczona jest nieodpłatna mediacja, 

o której mowa w art. 4a ust 1 pkt. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej 

  

Punkt 4 – trzy lokale: Nieodpłatna pomoc prawna 

a)  Cedry Wielkie, budynek Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich 

przy ul. M. Płażyńskiego 16; 

Poniedziałek            -  9:00 do 13:00 

Wtorek                     -  9:00 do 13:00 

b)  Suchy Dąb, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie 

przy ul. Gdańskiej 17 

Środa                      - 16:00 do 20:00 



c)  Trąbki Wielkie, budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Sportowej 19, 

Czwartek                  - 12:00 do 16:00 

Piątek                      - 12:00 do 16:00 

  

Punkt 5 – trzy lokale: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

a)  Straszyn, budynek Mediateki w Straszynie 

przy ul. Dworcowej 6A przy, 

Poniedziałek            -  9:00 do 13:00 

Środa                      - 14:00 do 18:00 

b)  Przywidz, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu 

przy ul. Gdańskiej 15, 

Wtorek                    -  9:00 do 13:00 

Czwartek                 -  9:00 do 13:00 

c)  Cedry Wielkie, budynek Urzędu Gminy Cedry Wielkie 

przy ul. M. Płażyńskiego 16; 

Piątek                      -  9:00 do 13:00 

 


