
Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i 

mediacyjnego w Gdańsku, w 2020 roku 

 

I. Punkty prowadzone przez MOPR w Gdańsku – pomoc prawna (zapisy w 

godzinach od 10.00 do 14.00 w dni powszednie, tel. 58 342 31 88):  

▪ ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro, 4 punkty obsługi) - od pon. do piąt. w godzinach: 

8.00–17.00, 

▪ ul. Szara 32-33 – od pon. do piąt. w godzinach 8.00–12.00, 

▪ pl. Gustkowicza 13 - od pon. do piąt. w godzinach 9.00–13.00, 

▪ ul. Marynarki Polskiej 134a - od pon. do piąt. w godzinach 8.00–12.00, 

▪ ul. Elbląska 66 – od pon. do piąt. w godzinach 8.00–12.00, 

▪ ul. Modrzewskiego 2a - od pon. do piąt. w godzinach 10.00–14.00. 

 

  

II. Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku – poradnictwo 

obywatelskie wraz z mediacją: 

▪ Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Zakopiańska 40, Siedlce:  

poniedziałek, wtorek, środa godz. 15.00-19.00, czwartek, piątek godz. 16.30-20.30, 

telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com 

 

▪ Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Reduta Wyskok 2, Śródmieście: 

poniedziałek, środa, piątek godz. 9.00-13.00, wtorek, czwartek godz. 12.00-16.00, 

telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com 

 

▪ Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Opata Rybińskiego 10, Oliwa: 

 

poniedziałek, środa, piątek  godz. 13.30-17.30, wtorek, czwartek godz. 7.30-11.30, 

telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com 

 

▪ Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port: 

poniedziałek, piątek godz. 08.00-12.00, wtorek, czwartek godz. 15.00-19.00, środa 

godz. 13.30-17.30, 

telefon: 517 939 716,  email: nowyport.sas@o2.pl 

 

▪ Fundacja Prawo dla Obywateli ul. Północna 5, Brzeźno:  

 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 15.00-19.00, wtorek godz. 7.00-11.00, 

telefon: 518 519 512. 
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III. Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku – pomoc prawna  

wraz z mediacją: 

▪ Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. 

Gościnna 10, Orunia:  

poniedziałek godz. 14.00-18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek godz.  9.00-13.00,  

telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl 

 

▪ Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. 

Grunwaldzka 5, Wrzeszcz: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 9.00-13.00, wtorek godz.14.00-18.00, 

telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl 

 

▪ Fundacja Teneo, ul. Jagiellońska 11, Przymorze: 

poniedziałek, wtorek, środa godz. 16.00-20.00, czwartek, piątek godz. 8.00-12.00, 

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl 

 

▪ Fundacja Teneo, ul. Gustkowicza 13, Nowy Port (punkt specjalistyczny dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy i dyskryminacji):   

 

pon., czw. godz. 16.00-20.00, wtorek, piątek godz. 8.00-12.00, śr. godz. 10.00-14.00, 

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl 

 

▪ Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Hoża 4, Stogi: 

 

poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 15.00-19.00, środa godz. 13.30-17.30, piątek 

godz. 13.00-17.00, 

telefon: 517 939 600,  email: stogi.sas@o2.pl 

 

 

 

 

 


