
ZARZĄDZENIE NR 248/2020 

 STAROSTY KARTUSKIEGO 

 

z dnia 23 grudnia 2020 r.  

 

 

w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kartuskiego 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2232) w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których 

mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.1)) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. zawiesza się do odwołania stacjonarną działalność 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

zlokalizowanych na terenie powiatu kartuskiego: 

1) dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kartuzach, ul. 3 Maja 3/15, 83-300 

Kartuzy, 

2) punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żukowie, ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo, 

3) punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Sierakowicach, ul. Piwna 23, 83-340 

Sierakowice, 

4) puntu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stężycy ul. Królewska 6, 83-322 

Stężyca, 

5) puntu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chmielnie, ul. Gryfa 

Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno. 

 

§ 2. 1. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie tylko za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość, zgodnie z harmonogramem pracy punktów w następujących dniach i 

godzinach: 

1) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kartuzach, ul. 3 Maja 3/15, 83-300 Kartuzy 

działający od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 12.00 i od czwartku do piątku w 

godz. 13.00- 17.00, 

2) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kartuzach, ul. 3 Maja 3/15, 83-300 Kartuzy 

działający od poniedziałku do środy w godz. 13.00 - 17.00 i od czwartku do piątku w 

godz. 8.00- 12.00, 

3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żukowie, ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo 

działający od poniedziałku do środy w godz. 10.00-14.00 i od czwartku do piątku w 

godz. 14.30-18.30, 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 

2255 i 2327. 

 



4) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sierakowicach, ul. Piwna 23, 83-340 

Sierakowice działający w poniedziałek, środę, piątek w godz. 8.00-12.00 i we wtorek 

oraz czwartek w godz. 13.00-17.00, 

5) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stężycy ul. Królewska 6, 83-322 

Stężyca działający w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 8.00-12.00 i w 

czwartek w godz. 13.00-17.00, 

6) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chmielnie, ul. Gryfa 

Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno działający  od poniedziałku do czwartku w godz. 

14.00-18.00 i w piątek w godz. 8.00-12.00. 

2. Na porady obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 536 006 810 - 

czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 12.00 lub przez internetowy system 

rejestracji do punktów dostępny na stronie https://np.ms.gov.pl/zapisy.  

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia i 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 224/2020 Starosty 

Kartuskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie powiatu kartuskiego.  

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

          S T A R O S T A 

 

          /-/ Bogdan Łapa 

 

 

 

 


