BEZPŁATNA
POMOC PRAWNA,
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
I MEDIACJA
na terenie powiatu
pszczyńskiego
Jeśli nie stać Cię na opłacenie prawnika
lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniałeś
innych osób w ciągu ostatniego roku, nie wiesz, jak rozwiązać
doskwierający Ci problem, potrzebujesz dobrej rady eksperta
– skontaktuj się z nami.

Pamiętaj:

¨
¨

¨
¨

nie ma sytuacji bez wyjścia!

Jesteś w trudnej sytuacji życiowej?
Potrzebujesz pomocy w rozłożeniu
na korzystniejsze raty spłaty „chwilówek”
lub innych długów?
Masz kłopoty mieszkaniowe,
grozi Ci eksmisja?
Masz problemy w miejscu pracy?

¨
¨
¨
¨

Nie otrzymujesz terminowo alimentów?
Odziedziczyłeś długi?
Nie wiesz do jakiego urzędu zwrócić się
o pomoc?
Masz inne problemy związane z pracą,
mieszkaniem czy ﬁnansami?

Bezpłatna pomoc czeka na Ciebie!
Masz pytania? My mamy odpowiedzi!

Zadzwoń pod numer telefonu 32 449 23 78
lub napisz do nas e-mail: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl
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Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.
Pamiętaj – to fachowcy! Udzielą Ci
nieodpłatnej pomocy prawnej,
przygotują projekt potrzebnego pisma
(ale tylko w tych sprawach, które nie
toczą się przed sądem). Jeżeli sprawa
jest już w sądzie, to napiszą wspólnie
z Tobą wniosek o zwolnienie z kosztów,
ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Doradcy służą nieodpłatną poradą
obywatelską. Zaproponują pomoc
dostosowaną do Twoich potrzeb. Będą
Cię wspierać w rozwiązaniu problemu.

Masz pytania?
My mamy odpowiedzi!

Wskażą przysługujące Ci prawa
i spoczywające na Tobie obowiązki.
Sporządzą wspólnie z Tobą plan działania i – co najważniejsze – pomogą
w jego realizacji.
Jeżeli jesteś z kimś w sporze, ale
szukasz porozumienia – skorzystaj
z nieodpłatnej mediacji. Mediator
przeprowadzi rozmowy, mające na celu
wypracowanie zadowalającego wszystkich rozwiązania, pomiędzy Tobą a inną
osobą, grupą osób lub instytucją (taką
jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa,
spółdzielnia itd.).
Nieodpłatna konsultacja prawna dla
samozatrudnionych przedsiębiorców
stanowi pomoc de minimis.
pomocprawna@powiat.pszczyna.pl

32 449 23 78

Szczegółowe informacje można uzyskać na www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatne porady
prawne” lub www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna” oraz na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Projekt ﬁnansowany z Budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Pszczyński.

