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3. Jak uzyskać bezpłatną pomoc
prawną?
2017-03-07 15:03 Aktualności
Na terenie Chorzowa działają trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych, w
których porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni oraz prawnicy oraz jeden
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez doradców
obywatelskich.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie
prawnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu
pisma - w tym projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych. Nieodpłatna pomoc
prawna nie obejmuje sporządzenia projektu pisma procesowego w toczącym się
postępowaniu.
W ramach poradnictwa obywatelskiego, osoby mogą otrzymać min. pomoc z
zakresu spraw mieszkaniowych, zadłużenia i zabezpieczenia społecznego. Doradcy
obywatelscy świadczą również pomoc w załatwieniu czynności urzędowych i pomoc przy
rozwiązywaniu problemów związanych np. z umowami kredytowymi. Proponują sposoby
rozwiązania nurtującego problemu prawnego oraz wsparcie w sporządzeniu
wymagającego wiedzy prawniczej pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy.
Komu przysługuje pomoc prawna?
Z porady może skorzystać każda osoba która nie jest w stanie ponieść kosztów
za odpłatne usługi prawnicze i złoży stosowne oświadczenie.
Jak i gdzie zgłosić się po pomoc?
Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, należy zgłosić się telefonicznie
lub mailowo i umówić termin wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji
Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od
7.00 do 13.00,
lub na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego prowadzone są w następujących lokalizacjach:
• w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz w Ośrodku Pomocy
Społecznej przy ul. Racławickiej 19 – punkt nieodpłatnych porad prawnych w którym
pomocy udzielają adwokaci;
• w Miejskim Domu Kultury „Batory” przy ul. St. Batorego 6 – punkt
nieodpłatnych porad prawnych w którym pomocy udzielają radcy prawni;
• w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul.3 Maja 18 – punkt nieodpłatnych
porad prawnych prowadzony przez organizację pozarządową, w którym porad udzielają
adwokat, radcy prawni oraz prawnicy;
• w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3 - punkt
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez organizację
pozarządową, w którym porad udzielają doradcy obywatelscy.

