
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim informuje, że Powiat Starogardzki realizuje 
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
 

Pomoc jest bezpłatna i może z niej skorzystać każda osoba, której nie stać                   
na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie,                              

w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. 

 

Punkty świadczenia 
 nieodpłatnej pomocy prawnej 

Harmonogram przyj ęć 
beneficjentów ustawy  

(dni i godziny) 
Lp. 

Adres punktu Umawianie wizyt dni przyjęć 
godziny 
przyj ęć 

 

 
Starogard 
Gdański 

ul. Kanałowa 3 
 

 

Umawianie wizyt 
tel. 791 530 803 

Numer bezpośredni 
do punktu 

tel.  58 690 33 89 
(w godzinach otwarcia) 

poniedziałek - 
piątek 

 
730 - 1130 

 

1. 
 

Starogard 
Gdański 

ul. Kanałowa 3 
 

Umawianie wizyt 
tel. 791 530 803 

Numer bezpośredni 
do punktu 

tel.  58 690 33 89 
(w godzinach otwarcia) 

poniedziałek - 
piątek 

 
1130 - 1530 

 

poniedziałek 1200 - 1600 

2. 
Czarna Woda 

83-262 
ul. Mickiewicza 7 

Umawianie wizyt 
tel. 791 530 803 

Numer bezpośredni 
do punktu 

tel. 58 587 88 50 wew. 39  
(w godzinach otwarcia) 

wtorek - piątek 900 - 1300 

Punkty świadczenia  
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Harmonogram przyj ęć 
beneficjentów ustawy  

(dni i godziny) 
Lp. 

miejscowość Umawianie wizyt dni przyjęć 
godziny 
przyj ęć 

 
poniedziałek, 
wtorek, środa, 

piątek 

 
900 - 1300 

 1. 
Skarszewy 

83-250 
ul. Szkolna 9 

Umawianie wizyt 
tel. 791 530 803 

(w godzinach otwarcia) czwartek 
 

1400 - 1800 
poniedziałek, 

wtorek, czwartek, 
piątek 

 
1230 – 1630 

 
2. 

 
Skórcz 
83-220 

ul. Główna 28 

Umawianie wizyt 
tel. 791 530 803 

Numer bezpośredni 
do punktu  

tel. 58 350 15 15  
(w godzinach  

od 12.00 do 20.00) 

środa 
 

830 – 1230 
 

 



 
We wszystkich punktach istnieje możliwość skorzystania z usług 

nieodpłatnej mediacji. 
 

Informacje dodatkowe o punktach w poszczególnych miejscowościach: 
 

Czarna Woda – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Zaborskie 

Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18, 89-632 

Brusy. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata.                               

Kontakt: tel. 58 5878850 wew. 39, (w godzinach otwarcia), 

www.darmowapomoc.com.pl 

Skarszewy – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Zaborskie 

Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18, 89-632 

Brusy. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie udzielane przez 

doradcę obywatelskiego. Kontakt: tel. 791 530 803, 

www.darmowapomoc.com.pl.  

Skórcz – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM z siedzibą                

w Gdyni, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia. Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie będzie udzielane przez doradcę obywatelskiego, adwokata lub 

radcę prawnego. Kontakt tel. 58 350 15 15 (w godzinach od 12.00 do 20.00), 

www.ovum.org.pl. 

Starogard Gdański (730 - 1130) – nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez 

radcę prawnego. Kontakt: tel.: 58 690 33 89. 

Starogard Gdański (1130 – 1530) – nieodpłatna pomoc prawna udzielana 

przez adwokata. Kontakt: tel.: 58 690 33 89. 


