
 

OPINIA 

2. Czy spotkał(a) się Pan(i) z życzliwym przyjęciem w punkcie? 

zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 

3. Czy informacje zostały przedstawione w sposób zrozumiały? 
zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 

4. Czy po uzyskaniu porady lub po przeprowadzonej mediacji wie Pan(i), 
jakie dalsze kroki można podjąć? 

zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 

5. Czy lokal, w którym zorganizowany jest punkt, jest dogodnie położony? 
zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 

6. Czy lokal, w którym zorganizowany jest punkt, jest czytelnie oznakowany? 
zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 

7. Czy został(a) Pan(i) przyjęt(y/a) w punkcie w umówionym terminie? 
zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 

8. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o działalności punktu? 
inni klienci punktów prasa 
internet radio 
plakaty telewizja 
ulotki lub broszury w inny sposób - jaki? 



 

9. Uwagi własne i ewentualne propozycje usprawnień działalności : 

10. Czy zgadza się Pan(i) na udostępnienie numeru telefonu kontaktowego w 
celu zasięgnięcia opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim? 

tak - proszę o wpisanie numeru telefonu: 
nie 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć bezpośrednio do specjalnie przygotowanej urny 
przeznaczonej na opinie po udzielonej poradzie. 

Dziękujemy! 
 

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po udzielonej 

pomocy istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej 

pomocy lub świadczonym poradnictwie:  

• TELEFONICZNIE na numer telefonu: 52 56 83 185  

• ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ na adres e-mail: pomocprawna@csw.pl,  

w tytule e-maila prosimy wpisać OPINIA. 

• LISTOWNIE na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu,  

Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych, ul. Gen. J. Hallera 9, 

86-100 Świecie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU 

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, 

tel. +48 52 56 83 185, faks +48 52 56 83 102, 

e-mail: pomocprawna@csw.pl  
 


