
KOMUNIKAT 

Od 21 czerwca 2021 r. wracają stacjonarne punkty porad 

prawnych i obywatelskich 

Starosta Grudziądzki informuje, iż od dnia 21 czerwca 2021 r., zostają otwarte dla 

mieszkańców stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich. Przypomnijmy, że  

w związku z pandemią koronawirusa porady były udzielane za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. 

Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji z reżimu sanitarnego.  

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno osób chcących uzyskać poradę prawną, jak  

i prawników dyżurujących w biurach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do 

konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod podany nr telefonu tj.:  

Punkt w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu nr tel. 56 45 14 408 w godzinach 7:30  

-14:30 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2021 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1 

2021 r. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

adwokat                                         

Maciej Przybył 
  15:00-17:00 16:00-18:00 16:00-17:00 

radca prawny                                              

Alicja Kosińska - 

Malinowska 

10:00-14:00 10:00-14:00   10:00-12:00 

adwokat                               

Piotr Cybulski 
  13:00-15:00 14:00-16:00 15:00-16:00 

w punkcie zlokalizowanym w poszczególnych gminach pod nr tel. 56 45 14 408  

oraz 56 662 94 92 tj.  

 

Lp. Adres punktu dzień godziny 

1. 

Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Łasinie, ul. M. C. 

Skłodowskiej 1 

Środa 

Łukasz 

Czukiewicz 

15:00-19:00 



2. 

Urząd Miasta i Gminy Radzyń 

Chełmiński, ul. Plac 

Towarzystwa Jaszczurczego 9 

Wtorek 

Andrzej 

Andrzejewski 

w tygodniach nieparzystych 

roku  

12:00-16:00 

w tygodniach parzystych roku  

15:00-19:00 

3. 

Gminny Ośrodek Kultury 

Rogóźno 

Rogóźno 91c, 86 - 318 Rogóźno  

Poniedziałek 

Joanna 

Maliszewska 

15:00 – 19:00 

4. 

Gminny Ośrodek Kultury 

Świecie nad Osą,  

Świecie nad Osą 112, 86-341 

Świecie nad Osą 

Czwartek 

Joanna 

Winiarska 

16:00-20:00 

5. Urząd Gminy w Grucie, Gruta 

244,  86-330 Gruta 

Piątek 

Piotr Dworak 

7:30 – 11:30 

 
*tygodnie nieparzyste w roku 2021 od 4 stycznia do 10 stycznia; od 18 stycznia do 24 stycznia; od 1 lutego do 7 lutego; od 15 lutego do 21 
lutego; od 1 marca do 7 marca; od 15 marca do 21 marca; od 29 marca do 4 kwietnia; od 12 kwietnia do 18 kwietnia; od 26 kwietnia do 2 

maja; od 10 maja do 16 maja; od 24 maja do 30 maja; od 7 czerwca do 13 czerwca; od 21 czerwca do 27 czerwca; od 5 lipca do 11 lipca; od 

19 lipca do 25 lipca; od 2 sierpnia do 8 sierpnia; od 16 sierpnia do 22 sierpnia; od 30 sierpnia do 5 września; od 13 września do 19 września; 
od 27 września do 3 października; od 11 października do 17 października; od 25 października do 31 października; od 8 listopada do 14 

listopada; od 22 listopada do 28 listopada; od 6 grudnia 12 grudnia; od 20 grudnia do 26 grudnia. 

**tygodnie parzyste w roku 2021: od 11 stycznia do 17 stycznia; od 25 stycznia do 31 stycznia; od 8 lutego do 14 lutego ; od 22 lutego do 28 

lutego; od 8 marca do 14 marca; od 22 marca do 28 marca; od 5 kwietnia do 11 kwietnia; od 19 kwietnia do 25 kwietnia; od 3 maja do 9 
maja; od 17 maja do 23 maja; od 31 maja do 6 czerwca; od 14 czerwca do 20 czerwca; od 28 czerwca do 4 lipca; od 12 lipca do 18 lipca; od 

26 lipca do 1 sierpnia; od 9 sierpnia do 15 sierpnia; od 23 sierpnia do 29 sierpnia; od 6 września 12 września; od 20 września do 26 września; 

od 4 października do 10 października; od 18 października do 24 października; od 1 listopada do 7 listopada; od 15 listopada do 21 listopada; 

od 29  listopada do 5 grudnia; od 13 grudnia do 19 grudnia; od 27 grudnia 31 grudnia. 

Zapisów można dokonać również wchodząc na stronę 

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

W punkcie porad powinna znajdować się jedna osoba korzystająca z porady, 

w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało 

się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym). 

Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, 

w maseczce, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. Należy 

zachować odpowiedni dystans między osobami. Jeżeli osoba chcąca uzyskać bezpłatną poradę 

nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, 

gorączka), powinna umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest 

zdrowa. 

 


