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PORADNICTWO RODZINNE 

 Mediacje 
rodzinne 

Prowadzenie mediacji 
pomiędzy stronami 

dbając o 
przestrzeganie praw 

dziecka. 

strony Rejestracja 
telefoniczna 
(preferowan

a, 
pierwszeńst

wo 
przyjęcia) 

elektroniczn
a, pisemna 

Ryszard RADKE, 
mediator 

rodzinny wpisany 
na listę stałych 

mediatorów Sądu 
Okręgowego w 

Szczecinie. 

SEKTOR3 Al. 
Wojska 

Polskiego 63, 
70-476 

Szczecin 

Do 
uzgodniani

a 

606 990 960, 
ryszardradke@wp.pl 

zależnie od 
możliwości 

organizacyjnych, 
osobistych 

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 

 Centrum 
wsparcia dla 

osób w stanie 
kryzysu 

psychicznego 
(zlecenie NFZ) 

Centrum Wsparcia dla 
osób w kryzysie 
psychicznym, w 
którym dyżurują 
psychologowie 

gotowi do 
wysłuchania, 
zrozumienia i 

akceptacji. 

Wszystkie osoby, 
które potrzebują 

pomocy, rozmowy, 
porady, wsparcia 
psychologicznego 

lub rozmowy z 
psychiatrą. 

Brak 
konieczności 

zapisu 
 

Fundacja ITAKA - 24/7 800 70 2222 
porady@liniawsparcia.pl 

czat online: www.liniawsparcia.pl 

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE 

          

PORADNICTWO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 rehabilitacja 
zawodowa i 

społeczna osób 
niepełnosprawn

informowanie o 
możliwościach 

uzyskania wsparcia w 
ramach zada i 

osoby z 
niepełnospranościa
mi, przedziębiorcy, 

organizacje 

brak 
konieczności 

zapisu 

Państwowy 
Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawny

al. 
Powstańców 
Wielkopolski

ch 33, 70-

poniedziałe
k: 08:00-

18:00, 
wtorek - 

91 350 97 00 
szczecin@pfron.org.pl 
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ych programów PEFRON pozarządowe, 
rodziny i 

opiekumowie osób 
niepełnosprawnych 

ch. Oddział 
zachodniopomo 

111 Szczecin piątek: 
8:00 - 
16:00 

PORADNICTWO W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ 

          

PORADNICTWO W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 Dyżury 
konsultacyjno – 
interwencyjne 

Doradztwo rodzinne w 
sprawach dzieci i 

rodziny oraz inne w 
zakresie 

przeciwdziałania 
przemocy i 

dyskryminacji ze 
względu na płeć, wiek, 

kolor skóry (rasa), 
pochodzenie 

narodowe i/lub 
etniczne. 

dzieci i rodziny Rejestracja 
telefoniczna 
(preferowan

a, 
pierwszeńst

wo 
przyjęcia) 

elektroniczn
a, pisemna 

Ryszard RADKE 
członek 

Ogólnopolskiego 
Porozumienia 

Osób, Instytucji i 
Organizacji 

Pomagających 
Ofiarom 

Przemocy w 
Rodzinie 

„NIEBIESKA LINIA” 
(PARPA) 

SEKTOR3 Al. 
Wojska 

Polskiego 63, 
70-476 

Szczecin 

Do 
uzgodniani

a 

606 990 960, 
ryszardradke@wp.pl 

zależnie od 
możliwości 

organizacyjnych, 
osobistych 

 

PORADNICTWO W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

 Dział Interwencji 
Kryzysowej 

MOPR 

udzielanie wsparcia 
osobom i rodzinom 
będącym ofiarami 

przemocy lub 
znajdujących się w 
innych sytuacjach 

kryzysowych 

Osoby będące w 
kryzysie 

Brak 
koneiczności 

zapisu 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie 

ul. 
Sikorskiego 3 

(pok. 101) 
70 - 323 
Szczecin 

24/7 Tel. 19 289 
punkt-

konsultacyjny@mopr.szczecin.pl 

 

 Ogólnopolskie 
Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy 

Bezpłatna infolinia- 
wsparcie 
- pomoc 

osoby 
doświadczające 

przemocy 

Brak 
konieczności 

zapisu 

Państwowa 
Agencja 

Rozwiązywania 

- pn. – sob. 

godz. 

08.00–

800 120 002 
www.niebieskalinia.info 
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w Rodzinie  
„Niebieska linia” 

psychologiczna, 
- informacja o 

najbliższym miejscu 
pomocy w 

problemach przemocy 
domowej 

Problemów 
Alkoholowych 

22.00 

ndz. 

i święta 

godz. 

08.00–

16.00 

 

PORADNICTWO DLA BEZROBOTNYCH 

 Zielona Linia Udzielanie informacji 
na temat usług rynku 
pracy, świadczeń oraz 
wsparcia oferowanego 

przez  urzędy pracy. 
Odpowiadanie na 
pytania z zakresu 

Ustawy o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy, a także z 
podstawowych 

zagadnień z Kodeksu 
pracy. 

bezrobotni i 
poszukujący pracy, 

poszukujący 
sposobów na 
podniesienie 
kwalifikacji, 
pracodawcy 
poszukujący 

pracowników 

brak Komenda Główna 
Ochotniczych 
Hufców Pracy 

- Od 
poniedziałk
u do piątku 

w godz. 
8:00-18:00 

19524, +48 22 19524 dla 
połączeń zagranicznych, 

zielonalinia.gov.pl, 
www.facebook.com/zielonalinia1

9524 

 

 doradztwo 
zawodowe 

pomoc w zakresie 
podejmowania decyzji 

zawodowych i 
poruszaniu się po 

rynku pracy 

studenci i 
absolwenci 

Pomorskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego 

telefonicznie Akademickie 
Biuro Karier 

Pomorskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego 

ul. Rybacka 
1, Szczecin 

wtorek i 
czwartek: 

10:00 - 
14:00 

91 480 07 23, abl@pum.edu.pl, 
pum.edu.pl/abk 

 

 konsultacje CV poradnictwo jak 
poprawnie 

skonstruować CV. 

poszukiwający 
pracy 

osobiście, 
elektroniczni

e 

Zachodniopomors
ki Uniwersytet 
Technologiczny 

al. Piastów 
48, pokój 

410, 70-311 

10:00 - 
15:00 

biurokariuer@zut.edu.pl 
www.biurokarier.zut.edu.pl 
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Szczecin 

 poradnictwo 
zawodowe 

wspieranie studentów 
i absolwentów uczelni 

w wyborze ścieżki 
zawodowej oraz 

pomoc w znalezieniu 
zatrudnienia 

spełniającego ich 
oczekiwania i 
kwalifikacje 

studenci i 
absolwenci 

Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

osobista, 
telefon, 

elektroniczn
a 

Akademickie 
Biuro Karier 

Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

ul. Cukrowa 
23 pok. 235 

Szczecin 

poniedziałe
k - piątek: 

7:15 - 
15:15 

91 444 36 85 abk@usz.edu.pl 
www.abk.univ.szczecin.pl 

 

 poradnictwo 
prawne 

udzielanie porad 
prawnych z zakresu 
zagadnień ujętych w 

rozporządzeniu 
minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej z 
dnia 14 lipca 2017r. w 
sprawie dokonywania 

z Funduszu Pracy 
refundacji, kosztów 

wyposażenia lub 
doposażenia 

stanowiska pracy,  
przyznawania środków 

osoby 
zarejestrowane 
jako bezrobotne 

telefoniczne kancelaria 
adwokacka 

ul. Śląska 
48/4, 70-731 

Szczecin 

 696 474 701  

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM 

          

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW DZIECKA 

          

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW 

 Infolinia UOKiK podejmuje Konsumenci Brak Urząd Ochrony - Pn – pt 801 440 220 Proste sprawy 
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konsumencka 
UOKiK 

działania w przypadku 
naruszenia 

zbiorowych interesów 
konsumentów. 

konieczności 
zapisu 

Konkurencji i 
Konsumentów 

08:00 – 
18:00 

22 290 89 16 
porady@dlakonsumentów.pl 

telefonicznie 

 Centrum 
Informacji 

Konsumenckiej 

Poradnictwo z zakresu 
usług 

telekomunikacyjnych i 
pocztowych 

Konsumenci Brak 
konieczności 

zapisu 

Urząd 
Komunikacji 

Elektronicznej 

ul. Giełdowa 
7/9 

01-211 
Warszawa 

Poniedziałe
k – piątek 

08:15 – 
16:15 

22 33 04 000 (tonowo 1) 
cik@cik.uke.gov.pl 

 

 Sieć 
Europejskich 

Centrów 
Konsumenckich 

w Europie 

Celem Sieci jest 
zapewnianie 

konsumentom 
informacji o ich 

prawach związanych 
z dokonywanymi 

przez nich zakupami 
transgranicznymi 
towarów i usług, 

doradzanie im 
w przypadku 
problemów, 

wspomaganie ich 
w rozpatrywaniu 

reklamacji tak, aby 
w pełni umożliwić im 
korzystanie, z rynku 

wewnętrznego. 

Konsumenci Brak 
konieczności 

zapisu 

Europejskie 
Centrum 

Konsumentów 

- Poniedziałe
k – Piątek 

10 - 14 

22 55 60 118 
eccnet-pl@ec.europa.eu 

 

          

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW PACJENTA 

 rehabilitacja 
zawodowa i 

informowanie o 
możliwościach 

osoby z 
niepełnospranościa

brak 
konieczności 

Państwowy 
Fundusz 

al. 
Powstańców 

poniedziałe
k: 08:00-

91 350 97 00 
szczecin@pfron.org.pl 
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społeczna osób 
niepełnosprawn

ych 

uzyskania wsparcia w 
ramach zada i 

programów PEFRON 

mi, przedsiębiorcy, 
organizacje 

pozarządowe, 
rodziny i 

opiekunowie osób 
niepełnosprawnych 

zapisu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawny

ch. Oddział 
zachodniopomors

ki 

Wielkopolski
ch 33, 70-

111 Szczecin 

18:00, 
wtorek - 
piątek: 
8:00 - 
16:00 

 Centrala 
telefoniczna 
Narodowego 

Funduszu 
Zdrowia 

        

PORADNICTWO Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNCYH 

          

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY 

          

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO 

          

PORADNICTWO DLA OSÓB W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO 

 Rzecznik 
Finansowy 

Rzecznik Finansowy 
został powołany w 

celu wspierania 
klientów w sporach z 

podmiotami rynku 
finansowego. 

Pomagamy w różny 
sposób: od 

poradnictwa, przez 
interwencje i 

postępowania 

Osoby 
zainteresowane 

Telefoniczni
e, e-mail, 
formularz 

online 

Rzecznik 
Finansowy 

- 8.00 - 
18.00 

22 333 73 26 
22 333 73 27 

biuro@rf.gov.pl 

www.rf.gov.pl 
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polubowne, aż po 
wsparcie w trakcie 

postępowania 
sądowego. 

POZOSTAŁE PORADNICTWA 

 Konsultacje z 
Rzecznikiem 

Praw 
Obywatelskich 

Stoi na straży wolności 
i praw człowieka i 
obywatela, w tym 
realizacji zasady 

równego traktowania. 

Każdy polski 
obywatel lub 

cudzoziemiec (jeśli 
znajduje się pod 

władzą RP) 

Brak 
konieczności 

zapisu 

pracownicy z 
Biura Rzecznika 

Praw 
Obywatelskich w 

Warszawie na 
zmianę z 

pracownikami 
Pełnomocnika 

Terenowego RPO  
w Gdańsku 

plac Armii 
Krajowej 

1 (wejście od 
strony ul. 

Odrowąża i 
ul. Felczaka) 

w każdy 
ostatni 

poniedziałe
k miesiąca 

w godz. 
16:00 – 
20:00 i 

następując
y po nim 
wtorek w 
godz. 9:00 

– 14:00 
Pokój 57 

800 676 676  

 Infolinia Urzędu 
Transportu 
Kolejowego 

Specjalistyczne porady 
dotyczące podróży 
kolejowych i praw 

pasażera 

Pasażerowie 
transportu 
kolejowego 

Brak Urząd Transportu 
Kolejowego 

  22 460 40 80 
pasażer@utk.gov.pl 

WWW.pasażer.info.pl 
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 Infolinia 
Bezpieczeństwa 

kolejowego 

Na infolinii mogą 
Państwo zarówno 

zgłaszać 
nieprawidłowości, 
uwagi i opinie, ale 

również zadać pytanie 
dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego 

Pasażerowie 
transportu 
kolejowego 

brak Urząd Transportu 
Kolejowego 

-  22 749 15 85 
bezpieczenstwo@utk.gov.pl 

www.utk.gov.pl 

Możliwy również 
kontakt poprzez 

wypełnienie 
formularza na 

stronie 
internetowej 

 Punkt 
Informacyjny dla 

Odbiorców 
Energii i Paliw 

Gazowych 

Punkt Informacyjny 
dla Odbiorców Energii 

i Paliw Gazowych 
działa w ramach 
Departamentu 

Rozwoju Rynków i 
Spraw Konsumenckich 

w URE. 

Odbiorcy Energii i 
paliw gazowych 

brak Urząd Regulacji 
Energetyki 

- Poniedziałe
k - piątek 

od 8.00 do 
15:00 

22 244 26 36 
drr@ure.gov.pl 

 

 Nieodpłatna 
pomoc prawna 

Nieodpłatna pomoc 
prawna obejmuje:  

- poinformowanie o 
obowiązującym stanie 

prawnym  
oraz o przysługujących 

prawach i 
obowiązkach, w tym  

w związku z toczącym 
się postępowaniem 
przygotowawczym, 
administracyjnym, 

sądowym lub 

Z porad może 
skorzystać każda 
osoba, której nie 
stać na odpłatne 

porady i która złoży 
stosowne 

oświadczenie 

telefoniczna Radcowi prawni pl. Armii 
Krajowej 1, 
pok. nr 56A 

Poniedziałe
k - piątek 

od 8:00 do 
20:00 

91 424 50 27   Porady co do 
zasady udzielane 

są podczas 
osobistej wizyty 

w punkcie 
nieodpłatnych 

porad prawnych. 
Osoby, które ze 

względu na 
niepełnosprawn
ość ruchową nie 

są  
w stanie przybyć 
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sądowoadministracyjn
ym, 

- wskazanie sposobu 
rozwiązania problemu 

prawnego, 
- przygotowanie 

projektu pisma w tych 
sprawach, z 

wyłączeniem pism 
procesowych w 

toczącym się 
postępowaniu 

przygotowawczym lub 
sądowym i pism w 

toczącym  
się postępowaniu 

sądowoadministracyjn
ym,  

- sporządzenie 
projektu pisma o 

zwolnienie od kosztów 
sądowych lub 
ustanowienie 

pełnomocnika z 
urzędu w różnych 

rodzajach 
postępowań. 

do punktu lub 
osoby 

doświadczające 
trudności  

w 
komunikowaniu 

się mogą 
otrzymać poradę 

przez telefon,  
Internet lub 

poprzez 
zorganizowanie 

wizyty w miejscu 
zamieszkania. 

Bliższe 
informacje pod 

numerem 
podanym do 

zapisów. 
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 Nieodpłatna 
pomoc prawna 

j.w. j.w. j.w. Radcowie prawni Szczecin, ul. 
Rydla 39-40, 

pok. nr 5 

pon. – pt.,  
godz. 
12.00-
16.00 

j.w. j.w. 

 Nieodpłatna 
pomoc prawna 

j.w. j.w. j.w. Adwokaci pl. Armii 
Krajowej 1, 
pok. nr 56A 

pon. – pt.,  
godz. 8.00-

20.00 

j.w. j.w. 

 Nieodpłatna 
pomoc prawna 

j.w. j.w. j.w. Adwokaci Szczecin, ul. 
Rydla 39-40, 

pok. nr 5 

pon. – pt.,  
godz. 
16.00-
20.00 

j.w. j.w. 

 Nieodpłatna 
pomoc prawna 

j.w. j.w. j.w. Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem 
Downa „Iskierka”   

Szczecin, pl. 
Armii 

Krajowej 1, 
pok. nr 56C 

pon. – pt., 
godz. 
16.00-
20.00 

j.w. j.w. 

 Nieodpłatna 
pomoc prawna 

j.w. j.w. j.w. Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem 
Downa „Iskierka” 

Szczecin, pl. 
Armii 

Krajowej 1, 
pok. nr 57 

pon., śr., 
pt.,  godz. 
8.00-12.00 
wt., czw. 

godz. 
16.00-
20.00 

j.w. j.w. 

  j.w. j.w. j.w. Stowarzyszenie 
Solidarne Kobiety 

Zawsze 

Szczecin, ul. 
Rydla 39-40, 

pok. nr 5 

pon. – pt., 
godz. 8.00-

12.00 

j.w. j.w. 

  j.w. j.w. j.w. Zachodniopomors
kie Forum 
Organizacji 

Socjalnych Zafos 

Szczecin, ul. 
Rydla 39-40, 

pok. nr 4 

pon. – pt., 
godz. 8.00-

12.00 

j.w. j.w. 
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  j.w. j.w. j.w. Polski Związek 
Głuchych Oddział 
Zachodniopomors

ki 

Szczecin, ul. 
Rydla 39-40, 

pok. nr 4 

pon. – pt., 
godz. 
12.00-
16.00 

j.w. j.w. 

 Nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie 

Nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie 

obejmuje rozpoznanie 
problemu i udzielenie 
porady dostosowanej 

do indywidualnej 
sytuacji osoby 

korzystającej z porady.  
Osoba korzystająca 
jest informowana  

o przysługujących jej 
prawach oraz 

spoczywających na 
niej obowiązkach. 

 

osoby, które nie są 
w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej 
pomocy 

obywatelskiej 

telefonicznie Fundacja Prawo 
Dla Obywateli 

Plac Armii 
Krajowej 1,  

Plac Armii 
Krajowej 1: 
Poniedziałe

k - piątek 
od 8:00 do 

16:00 

91 424 50 27   Punkt 
przystosowany, 

dla osób 
poruszających 
się na wózkach 

inwalidzkich 

 Nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie 

j/w 
 

 

osoby, które nie są 
w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej 
pomocy 

obywatelskiej 

telefonicznie  Ul. Lucjana 
Rydla 39-40 

Ul. Lucjana 
Rydla 39-

40 
Poniedziałe

k - piątek 
od 16:00 
do 20:00 

91 424 50 27   Punkt 
przystosowany, 

dla osób 
poruszających 
się na wózkach 

inwalidzkich 

 


