KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

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 sądowoadministracyjnym,
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 sądowoadministracyjnym,

Opis usługi

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowergo lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku inansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową,
nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej
Karcie).
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
z
wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 32/248 68 00
W godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę w miejscu zamieszkania,
przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem
podanym do zapisów.

RADCOWIE
PRAWNI
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

Halemba ul. 1 Maja 32

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B
punkt nr 2

Czwartek:
Piątek:

pracy Urzędu
11ºº – 15ºº
Miasta Ruda
11ºº - 15ºº Śląska

Wtorek:
Czwartek:
Piątek:

8ºº – 12ºº
16ºº - 18ºº
8ºº – 12ºº

32/2486800

Poniedziałek
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

10ºº - 14ºº
10ºº - 14ºº
10ºº - 14ºº
12ºº - 16ºº
9ºº - 13ºº

32/2486800

Poniedziałek
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

11ºº - 15ºº
14ºº - 18ºº
11ºº - 15ºº
14ºº - 18ºº
11ºº - 15ºº

32/2486800

Poniedziałek:
Wtorek
w tym
MEDIACJE:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

11ºº – 15ºº 32/2486800
14ºº – 18ºº
W godzinach
pracy Urzędu
16ºº – 18ºº Miasta Ruda
14ºº – 18ºº Śląska
14ºº – 18ºº
11ºº - 15ºº

Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 46

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

Powiatowy Urząd Pracy - Ruda – punkt
nr 4
ul. Ballestremów 16

Centrum Inicjatyw Społecznych –
Orzegów – punkt nr 5
ul. Kardynała Augusta Hlonda 29
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
NIEODPŁATNE
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie
Śląskiej Filia 15 – Kochłowice
– punkt nr 6 ze specjalizacją nieodpłatnej
mediacji
ul. Brzozowa 4

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.

W godzinach
pracy Urzędu
Miasta Ruda
Śląska

W godzinach
pracy Urzędu
Miasta Ruda
Śląska

W godzinach
pracy Urzędu
Miasta Ruda
Śląska

