Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie chojnickim w 2022 r.
Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy
prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
4) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą –
niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
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 porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna mediacja świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich
punktach na terenie powiatu chojnickiego i obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej
o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności
mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację
lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie
mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody

zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub
inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2022 R.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 - porad udzielają: adwokaci
i radcowie prawni zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia
Godziny działania punktu
poniedziałek, środa, czwartek
7.30-11.30
wtorek
8.00-12.00
piątek
7.00-11.00
2) Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci
i radcowie prawni zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia
Godziny działania punktu
poniedziałek, środa, czwartek
11.30-15.30
wtorek
12.00-16.00
piątek
11.00-15.00
3) w Brusach, ul. Armii Krajowej 1 – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo
Naukowe zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia
Godziny działania punktu
środa
13.00-17.00
czwartek
7.00-11.00
piątek
7.00-11.00
4) w Czersku, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej ul. Batorego 4a – punkt prowadzony przez
Zaborskie Towarzystwo Naukowe zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia
Godziny działania punktu
poniedziałek
11.15-15.15
wtorek
7.15-11.15
Punkt poradnictwa obywatelskiego - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo
Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy):
1) w Brusach, ul. Armii Krajowej 1, zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia
poniedziałek
wtorek

Godziny działania punktu
7.00-11.00
11.30-15.30

2) w Czersku, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, ul. Batorego 4a, zgodnie z następującym
harmonogramem:
Dzień tygodnia
środa
czwartek
piątek

Godziny działania punktu
8.30-12.30
12.30-16.30
7.30-11.30

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić. Można tego dokonać na kilka sposobów:
1) za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/pomorskie/chojnicki
2) telefonicznie, dzwoniąc pod następujący numery telefonu: 52 510 81 46.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej:
1) kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
2) 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza
punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu
zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej
numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Szczegółowe informację dot. uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej znaleźć można na
stronie www.powiat.chojnice.pl
/-/ Marek Szczepański
Starosta Chojnicki

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHOJNICKIEGO
Starosta Chojnicki zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 945) sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla
mieszkańców powiatu chojnickiego. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o
stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Ponadto na liście ujęto także
krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia),
jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu.

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

ADRES

TELEFON

PORADNICTWA

WWW

DOSTĘPNOŚĆ

e-mail

dni i godziny

KRYTERIA
DOSTĘPU

PORADNICTWO RODZINNE
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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Udzielanie pomocy
społecznej o zasięgu
ponadgminnym:
dzieciom, rodzinom,
osobom starszym,
chorym i
http://pcpr.infochojnice.pl
niepełnosprawnym; a
ul. Piłsudskiego 30, 89poniedziałek - piątek od
e-mail:
także zabezpieczenie
tel.: 52 33 44 480
600 Chojnice
godz. 7:00 do 15:00
dzieciom pieczy
pcpr@infochojnice.pl
zastępczej w
przypadku
niemożności
zapewnienia opieki i
wychowania przez
rodziców.

mieszkańcy
powiatu
chojnickiego
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Punkt Interwencji
Kryzysowej

Pomoc psychologiczna
poniedziałek – piątek
i prawna osobom i
od godz. 7:00 do
rodzinom będącym
15:00
ofiarami przemocy lub
W
przypadku
gdy nie
znajdującym się w
http://pcpr.infochojnice.pl
jest to
innej sytuacji
ul. Piłsudskiego 30, 89/pik.html
tel.: 661 414 523
kryzysowej. Pomoc
600 Chojnice
natychmiastowa
pik@infochojnice.pl
pedagogiczna w
interwencja, wizyty
zakresie
umawiane są
wychowywania
telefonicznie na
seksualnego (Dla dzieci
konkretny termin
młodzieży)

mieszkańcy
powiatu
chojnickiego

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
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Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Chojnicach

Poradnictwo
psychologicznopedagogiczne

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu
psychicznego (zlecenie
NFZ)

Kryzysy psychiczne
Stany depresyjne
Myśli samobójcze

www.ppp-chojnice.pl

ul. Piłsudskiego 30 tel. 52 33 44 460
89-620 Chojnice
Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa
66.

800 70 2222
bezpłatna
infolinia

pppchojnice@op.pl
www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

poniedziałek czwartek od godz.
7.00 do godz. 17.00
piątek od godz. 7.00
do godz. 16.00
24 godz. przez
7 dni w tygodniu

dot. dzieci i
młodzieży z
powiatu
chojnickiego w
wieku szkolnym
dla osób
będących w
kryzysie
psychicznym

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
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Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w
Chojnicach

Poradnictwo
psychologicznopedagogiczne

ul. Piłsudskiego 30 tel. 52 33 44 460
89-620 Chojnice

www.ppp-chojnice.pl

pppchojnice@op.pl
PORADNICTWO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

poniedziałek czwartek od godz.
7.00 do godz. 17.00

dot. dzieci i
młodzieży z
powiatu
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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chojnicach

Udzielanie pomocy
społecznej o zasięgu
ponadgminnym:
dzieciom, rodzinom,
osobom starszym,
chorym i
niepełnosprawnym;
http://pcpr.infochojnice.pl
a także
ul. Piłsudskiego 30, 89poniedziałek - piątek od
e-mail:
tel.: 52 33 44 480
600
Chojnice
godz. 7:00 do 15:00
zabezpieczenie
pcpr@infochojnice.pl
dzieciom pieczy
zastępczej w
przypadku
niemożności
zapewnienia opieki i
wychowania przez
rodziców.

Poradnictwo w
zakresu pomocy
społecznej

Plac Niepodległości
7,
89-600 Chojnice

http://www.mopschojnice poniedziałek, środa,
.pl
czwartek, piątek - od
tel.: 52 397 71
godz. 7:15 do 15:00
21
sekretariat@mopschojnic wtorek - od godz.
e.pl
7:15 do 16:15

http://bip.gminachojnice.
com.pl

8
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chojnicach

Poradnictwo w
zakresu pomocy
społecznej

ul. 31 Stycznia 56a,
gops@gminachojnice.com
89-600 Chojnice tel. 52 397 34 96
.pl

poniedziałek piątek: 7.00- 15.00

mieszkańcy
powiatu
chojnickiego

osoby
uprawnione do
korzystania z
pomocy
społecznej z
terenu miasta
Chojnice
osoby
uprawnione do
korzystania z
pomocy
społecznej z
terenu gminy
Chojnice
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Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Brusach
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Centrum Usług
Społecznych w Czersku

Poradnictwo w
zakresu pomocy
społecznej

Poradnictwo w
zakresu pomocy
społecznej

ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

ul. Przytorowa 22
89-650 Czersk

tel. 52 39 69 385

mgops_brusy@tlen.pl

tel. 52 398 47 65 sekretariat@cus.czersk.pl

osoby
uprawnione do
poniedziałek, środa,
korzystania z
czwartek, piątek: 7.00
pomocy
- 15.00
społecznej z
terenu gminy
wtorek: 8.00 - 16.00
Brusy
a) w Sekcji Świadczeń
Rodzinnych, Sekcji
Funduszu Alimentacyjnego,
Sekcji Pracy Socjalnej i
Wspierania Rodziny oraz
dla Samodzielnego
stanowiska ds. dodatków
mieszkaniowych i
energetycznych wyłącza się
środę z obsługi interesanta,
a wszelkie wnioski,
zaświadczenia i inne
dokumenty składa się w
pozostałe dni tj.
poniedziałek, wtorek,
czwartek i piątek w
godzinach pracy Punktu
Obsługi Klienta;
b) Punkt Obsługi Klienta
czynny jest w dni
wymienione w ppkt a) w
godzinach: 7.30-14.30
c) Dzienny Dom „Senior+”
czynny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach:
7.00-15.00.
Dyrektor przyjmuje
interesantów we wtorki w
godzinach 10.00-12.00.

osoby
uprawnione do
korzystania z
pomocy
społecznej z
terenu gminy
Czersk
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Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Konarzynach

Poradnictwo w
zakresu pomocy
społecznej

ul. Szkolna 7,
89-607 Konarzyny

tel.: 59 833 11
04

http://bip.konarzyny.pl/p
age/455
konarzyny.gops@wp.pl

od poniedziałku do
piątku od 7.30 do
15.30

osoby uprawnione
do korzystania z
pomocy społecznej
z terenu gminy
Konarzyny

PORADNICTWO Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
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Ośrodek Profilaktyki
Rodzinnej
w Czersku

Wsparcie
psychologiczne oraz
realizacja ustawy o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz
ustawy o
przeciwdziałaniu
przemocy w
rodzinie.

ul. Batorego 4A,
89-650 Czersk

tel.: 52 398 92
42

opr@cus.czersk.pl

od poniedziałku do
mieszkańcy gminy
piątku w godz. 7.15 –
Czersk
15.15

13

Pomoc osobom z
problemem
uzależnień od
alkoholu i innych
substancji
psychoaktywnych,
osobom
Ośrodek Profilaktyki
podlegającym
Rodzinnej w Chojnicach
wykluczeniu
społecznemu,
osobom dotkniętym
przemocą w
rodzinie, dzieciom z
rodzin
dysfunkcjonalnych
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Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Chojnicach
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Komisja Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Punkt
konsultacyjny

Realizacja zadań o
wynikających z
ustawy o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, a
także ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii.

www.opr-chojnice.pl

poniedziałek – piątek
mieszkańcy
od godz. 7.00 do
miasta Chojnice
godz. 16.00

ul. Strzelecka 31a
89-600 Chojnice

tel.: 52 397 35
74

ul. Strzelecka 31a,
89-600 Chojnice

tel.: 52 397 35
74

mieszkańcy
miasta Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a
p. 04
89-600 Chojnice

tel.: 52 397
2129 wew. 337

od poniedziałku do
mieszkańcy
piątku w godz. 8.00 –
gminy Chojnice
14.00

opr.chojnice@wp.pl
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18
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Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Czersku

ul. Batorego 4A,
Czersk

tel.: 52 398 92
42

od poniedziałku do
piątku w godz. od
7.15 do 15.15

mieszkańcy
gminy Czersk

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
w poniedziałek,
Alkoholowych w Brusach ul. Na Zaborach 1
środę,
czwartek i
Pełnomocnik ds.
biuro nr 15
tel.: 52 39 69
mieszkańcy
piątek
Rozwiązywania
(parter), 89-632
325
gminy Brusy
w godzinach od 7.00
Problemów
Brusy
do 15.00
Alkoholowych oraz
we wtorek w
Przeciwdziałania
godzinach od 8.00 do
Narkomanii: Agnieszka
16.00
Drzewicka
Gminna Komisja
Rozwiązywania
GKRPAiPN.KONARZYNY@
ul. Szkolna 7,
mieszkańcy
Problemów
tel. 59 833 11 04
wp.pl
89-607 Konarzyny
gminy Konarzyny
Alkoholowych w
Konarzynach
Samorządowy Ośrodek
Edukacji w Zakresie
Ośrodek prowadzi
ul. Strzelecka 31
od poniedziałku do
Przeciwdziałania
warsztaty grupowe
pokój nr 9
tel. 664 928 218
piątku w godz. 7.00Uzależnieniom i
dla osób dorosłych i
89-600 Chojnice
15.00
Przemocy w Rodzinie
dzieci
Gminy Chojnice
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Infolinia – Anonimowi
Alkoholicy

Infolinia skierowana
jest do osób z
problemem
alkoholowym, osob
Fundacja Biuro
zainteresowanych
Służby Krajowej AA
tym problemem, np.
w Polsce
tel. 801 033 242
członków rodziny
ul. Chmielna 20
alkoholika lub osób
00-020 Warszawa
zawodowo
zajmujących się
problemem
alkoholowym

Ogólnopolski telefon
Zaufania Narkotyki –
Narkomania

Uzależnienia
behawioralne
codziennie w
godz. 17.0022.00 tel. 801
889 880
Narkomania
codziennie w
godz. 16.0021.00 tel. 800
199 990

Poradnia narkotykowa online

Pomoc osobom
uzależnionym

Pomoc osobom
uzależnionym

aa@aa.org.pl

codziennie od 8.00 do
22.00

www.narkomania.org.pl

https://www.narkomania.
org.pl/

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Poradnia pomaga
w radzeniu się z
problemami
powodowanymi
przez narkotyki
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Państwowa
Agencja
wsparcie, pomoc
Ogólnopolskie Pogotowie psychologiczna,infor Rozwiązywania
Problemów
dla Ofiar Przemocy w macja o najbliższym
Alkoholowych
Rodzinie „ Niebieska
miejscu pomocy w
Al. Jerozolimskie tel. 800 120 002
linia”
problemach
155
Bezpłatna
przemocy domowej
02-326 Warszawa
infolinia

Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka
12/25
tel.22 616-02-68

poniedziałek – sobota
dla osób
godz. 08.00–22.00 doświadczających
www.niebieskalinia.info
niedziela i święta
przemocy
godz. 08.00–16.00
domowej
biuro@niebieskalinia

Porady
psychologiczne,
psychiatryczne oraz
porady prawne dla
dzieci – ofiar
krzywdzenia, ich
rodziców i
publiczna
opiekunów, a także
dla rodziców
doświadczających
trudności w
Telefon zaufania dla
wychowaniu
dzieci i młodzieży 116
Godziny pracy
małych dzieci ( w
111
sekretariatu 8.00-16.00
wieku 0-6 lat)
całodobowo
biuro@fdds.pl
PORADNICTWO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Zasięg Polska

25

Powiatowy Urząd Pracy

Promocja
zatrudnienia oraz
rozwój zawodowy
mieszkańców
powiatu
chojnickiego

ul. Lichnowska 5,
ul. Lichnowska 5,
89-600 Chojnice,
89-600 Chojnice,
tel. 52 395 07 00
tel. 52 395 07 00
Punkt Obsługi
Punkt Obsługi
Klienta
Klienta
w Czersku :
mogą korzystać:
http://chojnice.praca.gov.
w Czersku :
ul. Dworcowa
poniedziałek – piątek - zarejestrowani
pl
ul. Dworcowa 31,
31,
od godz. 7.00
-poszukujący
89-650 Czersk tel.
89-650 Czersk
do 15.00
pracy
gdch@paca.gov.pl
52 334 48 97
tel. 52 334 48 97
- pracodawcy
w Brusach:
ul. Na Zaborach 1,
89-632 Brusy tel.
52 396 93 11
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Promocja
zatrudnienia oraz
Wojewódzki Urząd Pracy rozwój zawodowy
w Gdańsku
mieszkańców
powiatu
chojnickiego
Pod tym numerem
udzielane są
Infolinia Urzędów Pracy informacje o
Zielona Infolinia
usługach urzędów
pracy.

w Brusach:
ul. Na Zaborach
1, 89-632 Brusy
tel. 52 396 93 11

ul. Podwale
Przedmiejskie 30, tel. 58 326 18 01
80-824 Gdańsk

Urząd Pracy
ul. Ciepła 20
15-472 Białystok

19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)

www.wup.gdansk.pl
wup@wup.gdansk.pl

www.zielonalinia.gov.pl
biuro@zielonalinia.gov.pl

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW

mogą korzystać:
poniedziałek – piątek - zarejestrowani
od godz. 7.30
-poszukujący
do 15.30
pracy
- pracodawcy

pn.- pt.
godz. 8.00-18.00

mogą korzystać:
- zarejestrowani
-poszukujący
pracy
- pracodawcy
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Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów

Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Centrum Informacji
Konsumenckiej

Ochrona praw
konsumenckich

porady@dlakonsumentow
ul. 31 Stycznia 56,
.pl
wtorki i środy od
p. 21
tel. 52 39 66 532
rzecznikpk@powiat.chojni godz. 9.00 do 14.00
89-600 Chojnice
ce.pl

z porad może
korzystać każdy
kto ma poczucie
łamania praw
konsumenta

Ochrona praw
konsumenckich

Infolinia
konsumencka https://www.uokik.gov.pl
/
(prowadzona
przez Federację
Konsumentów) porady@dlakonsumentow
.pl
801 440 220
22 290 89 16

z porad może
korzystać każdy
kto ma poczucie
łamania praw
konsumenta

UOKiK
Pl. Powstańców
Warszawy 1
00-950 Warszawa

01-211 Warszawa Porady w zakresie
ul. Giełdowa 7/9 usług pocztowych i
https://cik.uke.gov.p telekomunikacyjnyc
l
h

publiczna

INFOLINIA 22 330 4000

pn.- pt.
godz. 8.00-18.00

Zasięg Polska

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW PACJENTA
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Narodowy Fundusz
Zdrowia - Oddział w
Gdańsku

Uprawnienia
ubezpieczenia
zdrowotnego

ul. Marynarki
Polskiej 148,
80-865 Gdańsk

tel. 58 751 25 20
Telefoniczna
Infolinia Pacjenta
całodobowo 800
190 590

http://www.nfzgdansk.pl/

każda osoba
objęta
ubezpieczeniem
lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym
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Bieżące informacje
w zakresie objęcia
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego oraz
gdzie się leczyć;
potwierdzanie
zleceń na środki
Narodowy Fundusz
pomocnicze i
Zdrowia - Punkt Obsługi
wydawanie kart
Ubezpieczonych w
zaopatrzenia
Chojnicach
comiesięcznego;
karty EKUZ; wnioski
o wydanie danych
dostępowych do
systemu
Zintegrowany
Informator Pacjenta;
umowy dobrowolne

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw
pacjenta

ul. Leśna 10,
89-600 Chojnice

tel. 52 397 46 81
Telefoniczna
Infolinia Pacjenta
całodobowo 800
190 590

http://www.nfzgdansk.pl/

800 190 590
Bezpłatna
infolinia
Biuro RPP
Zapisy na poradę https://www.bpp.gov.pl
ul. Młynarska 46
kancelaria@rpp.gov.pl
osobistą:
01-171 Warszawa
rezerwacja@rpp.
gov.pl lub (22)
532 82 43

poniedziałek - piątek:
8:00 do 16:00

adresaci:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

z porad może
korzystać każdy
kto ma poczucie
łamania praw
pacjenta
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Rzecznik Praw Osób
Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych

SIEDZIBA RON
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Ochrona praw
Telefon
osób
(22) 461 60 00
niepełnosprawnych KORESPONDENCJA
Nowogrodzka
1/3/5
00-513 Warszawa

Infolinia
801801015

z porad mogą
korzystać osoby
niepełnosprawne,
ich rodziny oraz
organizacje
działające na
rzecz osób
niepełnosprawny
ch

http://www.niepelnospra
wni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.g
ov.pl

poniedziałek -piątek
od godz. 7:00 do
15:00

Bieżąca informacja
nt. zadań powiatu
wynikających z
ustawy o
ul. Piłsudskiego 30
rehabilitacji
tel. 52 33 44 487
89-600 Chojnice
zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych

W przypadku gdy nie
jest to
natychmiastowa
interwencja, wizyty
umawiane są
telefonicznie na
konkretny termin

mieszkańcy
powiatu
chojnickiego

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW DZIECKA
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Rzecznik Praw Dziecka –
dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw
dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00
.
fax.: (22) 583 66
96.
pn.-pt.
godz. 8.15-16.15.

800 121 212
Bezpłatna
infolinia
całodbowa

https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

sprawy
przemocy, relacji
rówieśniczych,
szkolnych i
rodzinnych.
Może dzwonić
każdy, kto
doświadcza
problemu lub jest
świadkiem.
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Telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży

Pomoc dzieciom i
młodzieży
Infolinia 116 111
oczekującym na
całodobowa
wsparcie, opiekę i
https://11611.pl
ochronę
PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Bieżące informacje
w zakresie objęcia
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego oraz
gdzie się leczyć;
potwierdzanie
zleceń na środki
Narodowy Fundusz
pomocnicze i
Zdrowia - Punkt Obsługi
wydawanie kart
Ubezpieczonych w
zaopatrzenia
Chojnicach
comiesięcznego;
karty EKUZ; wnioski
o wydanie danych
dostępowych do
systemu
Zintegrowany
Informator Pacjenta;
umowy dobrowolne

ul. Leśna 10,
89-600 Chojnice

tel. 52 397 46 81

http://www.nfzgdansk.pl/

poniedziałek - piątek:
8:00 do 16:00

adresaci:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

39
Centrum Obsługi
Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą
skorzystać z
pomocy
pracowników w
Centrum Obsługi
Telefonicznej lub
podczas wizyty
osobistej
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

http://www.zus.pl/ozus/kontakt/centrum(22) 560 16 00 obslugi-telefonicznej-cot- poniedziałek – piątek
( tel. stacjonarne
od
i komórkowe)
godz. 7.00 do 18.00.
cot@zus.pl

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze
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Okręgowa Inspekcja
Pracy
w Gdańsku

Egzekwowanie
przepisów prawa
pracy, w tym
bezpieczeństwa i
higieny pracy,
poprzez efektywne i
ukierunkowane
kontrole oraz
działania
prewencyjne,
zmierzające do
ograniczenia
zagrożeń
wypadkowych i
poszanowania
prawa pracy.

ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk

Porady prawne:
Porady
telefoniczne
udzielane są w
dniach:
poniedziałek,
wtorek, czwartek i
piątek od godz.
09.00 do
https://gdansk.pip.gov.pl/
godz.15.00,
pl
natomiast w środę
poniedziałek – piątek
od godz. 09.00 do
13.00 pod
od
numerami
kancelaria@gdansk.pip.go godz. 7:30 do 15:30
telefonów:
v.pl
- 801 002 414 - dla
osób dzwoniących
z telefonów
stacjonarnych,
- 459-595-414 - dla
osób dzwoniących
z telefonów
komórkowych.
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Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji
Pracy (PIP)

Urząd Skarbowy
w Chojnicach

Porady z zakresu
prawa pracy.

Główny Inspektorat
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla tel. stacj.)
459 599 000
(dla t el. kom.)
22 391 83 60
(dla obywateli
Ukrainy
www.bip.pip.gov.pl,
zatrudnionych na
terenie RP)
Koszt połączenia kancelaria@gip.pip.gov.pl
zgodnie z taryfą
operatora.
Uwaga!!!
naliczane są
koszty za czas
oczekiwania na
połączenie.

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
http://www.pomorskie.ka poniedziałek: 8.00Informacje
s.gov.pl/urzad-skarbowy18.00
podatkowe dot. PIT, ul. Młyńska 22,
w-chojnicach
tel. 52 396 54 00
wtorek - piątek 8.00CIT, VAT, podatki
89-600 Chojnice
15.00
lokalne, akcyza etc.
us.chojnice@mf.gov.pl
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Krajowa Informacja
Skarbowa

801 055 055
z tel.
stacjonarnych.
www.kis.gov.pl
Informacje
ul. Teodora Sixta
(22) 330 03 30
więcej:
podatkowe dot. PIT,
17,
z t el.
pn.- pt.
https://poradnikprzedsieb
CIT, VAT, podatki
43-300 Bielskokomórkowych.
godz. 08.00-18.00
iorcy.pl/-kip-czyli-krajowalokalne, akcyza etc.
Biała
+ 48 (22)33 00
informacja-podatkowa
330
z tel.
zagranicznych.
PORADNICTWO DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
pn.-pt.
godz.09.00-14.00
https://rf.gov.pl/kontakt
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Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa
ubezpieczonych

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
pn.-pt.
godz.09.00-14.00

z porad może
skorzystać każdy
podatnik

Ubezpieczenia
biuro@rf.gov.pl
Biuro Rzecznika bankowe i rynku
Ubezpieczenia
osoby
Finansowego
kapitałowego
bankowe i rynku
ubezpieczone i w
Porady e-mail:
ul. Nowogrodzka
(22) 333 73 25
kapitałowego
sporze dot.
porady@rf.gov.pl
47a
pn.-pt.
(22) 333 73 25
ubezpieczeń
(czas oczekiwania na
00-695 Warszawa.
godz. 08.00pn.-pt.
odpowiedz
16.00
godz. 08.00-16.00
e-mailową ok.2 tygodni)
Dla członków
Dla członków OFE,
OFE, PPK i
PPK i posiadanych IKE
posiadanych IKE
te. 508 810 370 pon.te. 508 810 370
pt. godz. 12.00-14.00
pon.-pt. godz.
12.00-14.00

PORANICTWO INNE, W ZAKRESIE WYŻEJ NIE WYMIENIONYM

WWW. OBYWATEL.GOV.PL
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Rzecznik Praw
Obywatelskich

Ochrona praw
obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

może zgłosić się
800 676 676 .
każdy, kto uważa,
https://www.rpo.gov.pl
poniedziałek
Połączenia
że państwo
godz. 10.00-18.00
bezpłatne z tel.
naruszyło jego
biurorzecznika@brpo.gov. wtorek- piątek od
stacjonarnych i
prawa lub że
pl
godz. 8.00 do 16.00
komórkowych
traktowany jest
nierówno

NIEODPŁTANA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA
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Na wizytę w
należy się
przysługuje
umówić pod
Starostwo
osobie
numerem tel. 52 www.powiat.chojnice.pl poniedziałek, środa,
Powiatowe w
uprawnionej,
zakładka „Punkty
510 81 46, lub za
czwartek: 7.30 -15.30
Starostwo Powiatowe w Nieodpłatna pomoc
Chojnicach
która nie jest w
nieodpłatnej pomocy
pośrednictwem
wtorek: 8.00-16.00
Chojnicach
prawna i mediacja ul. 31 Stycznia 56,
stanie ponieść
prawnej w powiecie
strony
piątek:
p.20
kosztów
chojnickim”
internetowej
7.00-15.00
89-600 Chojnice
odpłatnej
https://np.ms.go
pomocy prawnej
v.pl/pomorskie/c
hojnicki
ul.Armii Krajowej
1,
89-632 Brusy
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Zaborskie Towarzystwo
Naukowe

Nieodpłatna pomoc
prawna i mediacja

Ośrodek
Profilkatyki
Rodzinnej, ul.
Batorego 4a, 89650 Czersk

Na wizytę w
należy się
umówić pod
www.powiat.chojnice.pl
numerem tel. 52
zakładka „Punkty
510 81 46, lub za
nieodpłatnej pomocy
pośrednictwem
prawnej w powiecie
strony
chojnickim”
internetowej
https://np.ms.go

środa:
13.00- 17.00
czwartek, piątek:
7.00- 11.00
poniedziałek:
11.15-15.15
wtorek:
7.15-11.15

przysługuje
osobie
uprawnionej,
która nie jest w
stanie ponieść
kosztów
odpłatnej
pomocy prawnej
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Zaborskie Towarzystwo
Naukowe

Centralne zarządzanie
kryzysowe

12.2021 r.

Na wizytę w
należy się
umówić pod
www.powiat.chojnice.pl
numerem tel. 52
Poradnictwo
zakładka „Punkty
510 81 46, lub za
Obywatelskie i
nieodpłatnej pomocy
pośrednictwem
mediacja
prawnej w powiecie
strony
chojnickim”
ul.Armii Krajowej
internetowej
1,
https://np.ms.go
89-632 Brusy
v.pl/pomorskie/c
PORADNICTWO Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Ośrodek
Profilaktyki
Rodzinnej
ul. Batorego 4a,
89-650 Czersk

Monitorowanie
bezpieczeństwa

środa
8.30- 12.30
czwartek
12.30- 16.30
piątek
7.30-11.30
poniedziałek
7.00-11.00
wtorek
11.30-15.30

Całodobowy dyżur:
dyzurny@rcb.gov.pl
Całodobowy http://rcb.gov.pl/zarzadza
22 361 69 00 24
dyżur: 22 361 69
godziny na dobę 7 dni
ni e-kryzysowe
00
w tygodniu
poczta@rcb.gov.pl
/-/ Marek Szczepański
Starosta Chojnicki

przysługuje
osobie
uprawnionej,
która nie jest w
stanie ponieść
kosztów
odpłatnej
pomocy prawnej

Świadek
zagrożenia
kryzysowego,
osoba
poszukująca
informacji na
temat
zarządzania
kryzysowego

