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Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia 

w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ww. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej 

świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich 

upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub 

powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy 

podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie 

doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem 

pomocy prawnej). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika określone zostały Zarządzeniem  

Nr 626/2016 Prezydenta Miasta Rybnika  z dnia 5 października 2016 roku.  

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają: 
 
                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                

 

                                                                             

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;  

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANE 

 NA TERENIE MIASTA RYBNIK wraz z harmonogramem ich pracy: 
 

Lokalizacja punktu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

Harmonogram pracy Punktu Podmiot świadczące nieodpłatną pomoc prawną 

budynek Urzędu  

Miasta Rybnika  

przy ul. Rzecznej 8 

poniedziałek – piątek 

w godz. 8.30 – 12.30 

Radcowie Prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Katowicach 

budynek Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności  

przy ul. Bolesława  

Chrobrego 39 

poniedziałek – piątek  

w godz. 8.30 – 12.30 

Adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką 

w Katowicach 

budynek Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji - Centrum 

Rekreacji i Rehabilitacji 

„Bushido”  

przy ul. Floriańskiej 1 

poniedziałek – piątek 

w godz. 14.00 – 18.00 

 

Radcowie Prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Katowicach 

oraz Adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką  

w Katowicach 

 

budynek Administracji Domów 

Mieszkalnych Nr 2 

 przy ul. Patriotów 32 

poniedziałek, wtorek, środa 

w godz. 9.00 – 13.00 

czwartek – w godz. 12.00 – 16.00 

piątek – w godz. 8.00 – 12.00 

Punkt powierzony Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa 

Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie 

przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234. 

W punkcie pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba  

o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy. 
 

budynek Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej 

 przy ul. 1 Maja 59 

poniedziałek, środa 

w godz. 13.00 – 17.00 

wtorek, czwartek, piątek 

w godz. 9.00 – 13.00 

Punkt powierzony Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa 

Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie 

przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234. 

W punkcie pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba  

o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy. 

budynek Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej i Psychoterapii przy 

ul. Bolesława  

Chrobrego 16 

poniedziałek, piątek  

w godz. 8.30 – 12.30 

wtorek, środa, czwartek  

 w godz. 14.00 – 18.00 

Punkt powierzony Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa 

Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie 

przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234. 

W punkcie pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba  

o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy. 

 

młodzież 

do 26 roku życia 

na podstawie dokumentu 

stwierdzającego tożsamość 

osoby posiadające ważną 

Kartę Dużej Rodziny 

na podstawie ważnej Karty Dużej 

Rodziny 

seniorzy po ukończeniu 65 lat 

na podstawie dokumentu 

stwierdzającego tożsamość 

 

 

Kombatanci 

na podstawie zaświadczenia  

o którym mowa w ustawie  

z dnia 24.01.1991 r. 

Weterani 

na podstawie ważnej 

legitymacji weterana lub 

weterana poszkodowanego 

(ustawa z dnia 19.08.2011 r.) 

zagrożeni lub poszkodowani 

katastrofą naturalną, klęską 

żywiołową lub awarią 

techniczną 

na podstawie oświadczenia 
osoby fizyczne, którym  

w okresie roku poprzedzającego 

zostało przyznane świadczenie  

z pomocy społecznej na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej 

na podstawie oryginału lub odpisu 

decyzji lub zaświadczenia  

o udzieleniu świadczenia (ustawa 

 z dnia 12.03.2004 r.) 

kobiety w ciąży 

na podstawie dokumentu 

potwierdzającego ciążę 


