§ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W MIEŚCIE RYBNIK §
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Na terenie
Miasta Rybnika działa 6 punktów, w których można uzyskać bezpłatne porady prawne.

Co obejmuje nieodpłatna
pomoc prawna?

Dla kogo pomoc?

 Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
 Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego;

Dla każdego, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej

Czego dotyczy?
m.in.:
 prawa pracy;
 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 prawa cywilnego;
 prawa karnego;
 prawa administracyjnego;
 prawa ubezpieczeń społecznych;
 prawa rodzinnego;
 prawa podatkowego.

 Sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo
administracyjnym;
 Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę
sądową.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie?
 Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości
w zakresie przysługujących uprawnień lub spoczywających na
niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym
rozwiązywaniu problemu. W szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego.

UWAGA!!! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA RYBNIK:
Lokalizacja punktu
budynek Urzędu
Miasta Rybnika
przy ul. Rzecznej 8
budynek Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
przy ul. Bolesława Chrobrego 39
budynek Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji - Centrum
Rekreacji i Rehabilitacji
„Bushido” przy ul. Floriańskiej 1
budynek Administracji Domów
Mieszkalnych Nr 2
przy ul. Patriotów 32

Harmonogram pracy punktu

Podmioty świadczące

poniedziałek – piątek
w godz. 8.30 – 12.30

Radcowie Prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Katowicach

poniedziałek – piątek
w godz. 8.30 – 12.30

Adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką
w Katowicach

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

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 Katowicach przy
ul. Raciborskiej 48/2.
W punkcie pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba
o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy.

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE MIASTA RYBNIK:
Lokalizacja punktu

Harmonogram pracy punktu

Podmioty świadczące

budynek Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
przy ul. 1 Maja 59

poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00
środa w godz. 13.30 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek
w godz. 9.00 – 13.00

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 Katowicach przy
ul. Raciborskiej 48/2.
W punkcie pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba
o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy.
Punkt powierzony Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy
ul. Raciborskiej 48/2.
W punkcie pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba
o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem:

32 43 92 239 w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika.
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