
    

NIEODPŁATNA 

POMOC PRAWNA 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

I MEDIACJA

 

Tu otrzymasz 
darmową pomoc

* Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM finansowane 
ze środków przekazanych przez Powiat Gorzowski na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego 
pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej 
na terenie powiatu gorzowskiego w 2022 r." oraz „Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gorzowskiego w 2022 r."

✓ Na poradę należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający
tożsamość oraz całą posiadaną dokumentację w sprawie.

✓ Nieodpłatna mediacja jest świadczona 
po uprzednim ustaleniu terminu. 

✓ Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

Lokalizacja   Godziny dyżurów   

 

Więcej informacji na stronie
https://edukacja-prawna.
info.pl/powiat-gorzowski

 Umów się na wizytę! 
  

Zapisy telefoniczne pod nr tel.

 

PORADY KORESPONDENCYJNE: 

w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 

pod nr tel. 690 811 540 

 

             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, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo 
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

     W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 
     stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
     udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
n ieodp ła tnego poradn ic twa obywate lsk iego  może odbywać 
się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy!

   

- mailowo na adres: porady@civis-sum.org.pl 
- pocztą tradycyjną na adres: 

STOWARZYSZENIE CIVIS SUM

65-305 Zielona Góra, Plac Pocztowy 12/3

Komu przysługuje pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie?

DODATKOWY DYŻUR TELEFONICZNY 
PRAWNIKA: 

                 
   

  

    w godzinach pracy Starostwa

 

 

  
   (95) 73 30 411 

Osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną. 
Przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników 
w ciągu ostatniego roku.

 

 

REJESTRACJA ON-LINE:
https://np.ms.gov.pl 

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO

Gorzów Wlkp.*
Starostwo Powiatowe  
ul. Pankiewicza 5-7

poniedziałek - piątek:
11.30 - 15.30

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Gorzów Wlkp.*
Starostwo Powiatowe  
ul. Pankiewicza 5-7

poniedziałek - piątek:
7.30 - 11.30

Kostrzyńskie Centrum Kultury 
Kręgielnia

Kostrzyn nad Odrą
ul. Fabryczna 5, pok. 23

poniedziałek:
9.00 - 13.00

Urząd Miasta i Gminy 
w Witnicy (pok. nr 3)

ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6

wtorek:
 9.00 - 13.00

Urząd Gminy w Lubiszynie
ul. Plac Jedności Robotniczej 7, 

sala konferencyjna

środa:
 9.00 - 13.00

Gminny Ośrodek Kultury 
w Santoku, ul. Gorzowska 37 

salka konferencyjna

w każdy 1, 3, i 5 czwartek 
miesiąca 

9.00 - 13.00 

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kłodawie
ul. Jeziorna 8

w każdy 2 i 4 czwartek 
miesiąca

 10.00 - 14.00

Gminne Centrum Informacji
w Bogdańcu 

ul. Mickiewicza 54

w każdy 1, 3, i 5 piątek 
miesiąca 

9.00 - 13.00

Stacja Kultury w Deszcznie
ul. Kolejowa 4

w każdy 2 i 4 piątek 
miesiąca 

9.00 - 13.00

NA TERENIE POWIATU 
GORZOWSKIEGO W 2022 ROKU

 


