CENTRUM WIELOKULTUROWE W KRAKOWIE
PUNKT INFORMACYJNY DLA OBCOKRAJOWCÓW W KRAKOWIE
https://otwarty.krakow.pl/centrum_wielokulturowe/250861,artykul,o_centrum.html?_ga=2.25
0233606.1641787045.1645774815-111122355.1645774815
W Krakowie przy Centrum Wielokulturowym prowadzi swoją działalność Punkt
Informacyjny dla Obcokrajowców. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców jest czynny w
następujących dniach i godzinach:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00,
- w każdy ostatni weekend (sobota – niedziela) miesiąca w godzinach 9:00-14:00.
Biuro Punktu mieści się przy al. Daszyńskiego 22 w Krakowie.
Zapytania dotyczące pomocy prawnej, legalizacji pobytu, wsparcia psychologicznego,
integracyjnego, edukacyjnego, szczepień na COVID-19, usług oferowanych przez Gminę
Miejską Kraków czy innych spraw związanych z życiem codziennym cudzoziemców w
naszym mieście możecie Państwo kierować także dzwoniąc pod numer telefonu: +48 887 201
598. Pytania mogą Państwo także wysyłać na adres mailowy: punkt@open.krakow.pl oraz w
wiadomości prywatnej na profilu Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Krakowie na
Facebooku. Obsługa Punktu porozumiewa się w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i
rosyjskim. W razie potrzeby osobom, które nie posługują się wyżej wymienionymi językami,
oferujemy pomoc tłumaczeniową.
Bezpłatna pomoc prawna w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców
W Punkcie mogą Państwo otrzymać także bezpłatną pomoc prawną. Dyżury radców
prawnych w Punkcie Informacyjnym odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek. W
poniedziałek zapraszamy na konsultacje w godzinach 16:00- 19:00 oraz we wtorek w
godzinach 15:00 - 18:00.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawniczkami - prawniczką Moniką Przybylską oraz
radczynią prawną Anną Stramą - pod numerami telefonów:
- w poniedziałki: +48 722 297 725,
- we wtorki: +48 510 080 765.
Na spotkania z naszym zespołem prawnym mogą się Państwo umawiać kontaktując się z
Punktem Informacyjnym dla Obcokrajowców pod numerem: +48 887 201 598.

Formularz zgłoszeniowy do pomocy prawnej
Jeśli mają Państwo pytania natury prawnej i/lub chcą Państwo skierować swoje pytanie
bezpośrednio do naszych radców prawnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza,
co ułatwi nam udzielenie szybkiej i kompletnej odpowiedzi.
Wypełniony formularz można przesłać na adres mailowy Punktu Informacyjnego dla
Obcokrajowców: punkt@open.krakow.pl. Nasz zespół przekaże Państwa zapytanie jednemu z
naszych radców prawnych.
[Regulamin PIO - język ukraiński]
[UA] Інформаційний пункт для іноземців у Кракові
Інформаційний пункт для іноземців у Кракові веде свої діяльність при
Мультикультурному центрі.
Інформаційний пункт для іноземців працює у такі дні та години:
- з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 19:00,
- кожні останні вихідні (субота - неділя) місяця з 9:00 до 14:00.
Офіс знаходиться за адресою: Daszyńskiego 22 у Кракові.
Відповіді на запитання щодо юридичної допомоги, легалізації перебування,
психологічної, інтеграційної, освітньої підтримки, вакцинації проти COVID-19, послуг,
що пропонує Міська Гміна Кракові чи інших справ, пов’язаних зі щоденним життям
іноземців у нашому місті можна отримати через телефон +48 887 201 598.
Питання також можна надсилати на електронну скриньку: punkt@open.krakow.pl та у
приватні повідомлення на Facebook-профілі Інформаційного пункту для іноземців у
Кракові.
В Пункті розмовляють польською, англійською, українською та російською.
Пропонують також послуги перекладача, якщо відвідувач не розмовляє жодною з
перелічених мов.
Безплатна юридична допомога в Інформаційному пункті для іноземців
В Пункті можна також отримати безплатну юридично допомогу. Чергування
юрисконсультів в Інформаційному пункті відбувається щопонеділка та вівторка. У
понеділок запрошуємо на консультації з 16.00 до 19.00 та у вівторок з 15.00 до 18.00.

Запрошуємо Вас зв’язатися з нашими юристами – адвокатом Монікою Пшибильською
та юрисконсультом Анною Страма – за телефонами:
- по понеділках: +48 722 297 725,
- вівторок: +48 510 080 765.
Щодо зустрічі з нашою юридичною командою можна домовитись в інші дні, необхідно
зателефонувати: +48 887 201 598.
Формуляр для звернень щодо юридичної допомоги
Якщо у вас є юридичні запитання, або ви хочете звернутись безпосередньо до наших
юристів, просимо заповнити формуляр нижче, це допоможе нам швидко та надати
повну відповідь.
Формуляр польською, англійською, українською чи російською можна завантажити
тут:
[ЗАВАНТАЖТЕ Польська мова]
[ЗАВАНТАЖТЕ Англійська мова]
[ЗАВАНТАЖТЕ Українська мова]
[ЗАВАНТАЖТЕ Pосійська мова]
Положення про роботу Інформаційного пункту для іноземців у Кракові
Ви можете завантажити повний регламент Інформаційного пункту для іноземців у
Кракові у форматі PDF тут:
[ПРАВИЛА - ПОЛЬСЬКА МОВА]
[ПРАВИЛА - АНГЛІЙСЬКА МОВА]
[ПРАВИЛА - РОСІЙСЬКА МОВА]

DARMOWA POMOC PRAWNA
Pomoc w legalizacji pobytu, najmie mieszkań, uzyskania zasiłków etc.
Zbiorcza lista kontaktów dostępna tu:
https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/kompendium-zasobow-nt-pomocy-osobomobjetym-wojna-wukrainie.html?fbclid=IwAR3GF_HCtA_YhOlRQ9BO_HmzodU5yc17MpHBHw4lfUBcNUB
_7I-msA1UoEg
PRAWNICZKI I PRAWNICY UKRAIŃCOM | ЮРИСТИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Grupa na facebooku– darmowe porady prawne, można uzyskać odpowiedź do kogo się udać
w konkretnym mieście, wykaz przydatnych dokumentów przypięty do grupy
https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom
INFORMACJE PRAWNE OD KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
https://kirp.pl/informacje-prawne-dla-obywateli-ukrainy-poszukujacych-mozliwosci-wjazdui-pobytu-w-polsce/
Informacje prawne dla obywateli i obywatelek Ukrainy poszukujących możliwości wjazdu i
pobytu w Polsce przygotowane przez Krajową Radę Radców Prawnych we współpracy z
Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Grupą Granica. (PL, UA, ANG, RU)
W sytuacji naruszenia praw obywatelskich, informujemy o możliwości składania skarg do
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do formularza: https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo
BEZPŁATNE KONSULTACJE Z RADCĄ PRAWNYM [EN/UA/RU]
http://otwarty.krakow.pl/start/257626,artykul,pomoc_dla_ukrainy.html
Zapraszamy wszystkie osoby uciekające z Ukrainy i potrzebujące pomocy prawnej na
bezpłatne konsultacje z radcą prawnym dr Adamem Bulandrą, specjalistą prawa
imigracyjnego. Konsultacje odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 17:0023:00.
Запрошуємо всіх людей, які втікають з України та потребують юридичної допомоги, на
безкоштовні консультації до юрисконсульта доктора Adam Burlanda спеціаліста з

імміграційного права. Консультації відбуватимуться з понеділка по п’ятницю з 17:00 до
23:00.

POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY
https://poradnia.law.uj.edu.pl/poradnia/aktualnosci//journal_content/56_INSTANCE_CopcvGZkL3Jg/121939963/149702656?fbclid=IwAR1Qo7
lDaX33w_8yPSOv9qiVDqkZDFRgA8SMRT_DRbRdLltI_QOXB-6uU54
Wszystkie studentki i studenci z Ukrainy, studiujący na wszystkich krakowskich uczelniach, a
także Ukrainki i Ukraińcy mieszkający w Krakowie i okolicach mają możliwość uzyskania
bezpłatnej pomocy prawnej w Poradni. Poradnia udziela informacji i pomocy prawnej w
zakresie między innymi możliwości przekraczania granicy, pobytu w Polsce, czy
sprowadzenia rodziny do Polski.
CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NEĆ – ZBIÓR PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ
https://pl-pl.facebook.com/pomocprawna.org
https://www.pomocprawna.org/pomoc-prawna
-W poniedziałek dyżur prawnika w siedzibie Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz
(ul. Karmelicka 34/100) – 16:00-19:00 (angielski, rosyjski)
-We wtorek dyżur prawnika na Daszyńskiego 22
15:00-19:00 (angielski, rosyjski, francuski)
- Punkt Pomocy Prawnej (Daszyńskiego 19)
Radcowie prawni z Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie i adwokaci z Okręgowa
Rada Adwokacka w Krakowie udzielają porad prawnych w asyście tłumaczy jęz.
ukraińskiego
Pn-pt 15:00-19:00
Aby ułatwić przyjmowanie sugerujemy wcześniejsze zapisywanie się na dyżury pod
numerem 887 201 598
- Stowarzyszenie Interkulturalni PL – będące w Koalicji Otwarty Kraków udziela pomocy
prawnej zdalnie
Pn-pt

17:00-23:00 (w jęz. polskim i angielskim - 601 866 602)
język ukraiński po ustaleniu terminu - 691 632 685
- Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, będące w Koalicji Otwarty Kraków 一 udziela
pomocy prawnej w sprawach dotyczących ochrony
międzynarodowej (statusu uchodźcy)
pn-pt 10:00-15:00, Krowoderska 11/7,
telefon: 693 390 502 (język ukraiński, rosyjski, angielski)
-Wszystkie informacje i aktualne komunikaty znajdą Państwo także w mediach
społecznościowych:
Centrum Wielokulturowe: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
Koalicji Otwarty Kraków: https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakow
------------------------------------------------------------🇺🇦
Де отримати безкоштовну правову допомогу біженцям з України:
-Мультикультурний центр у Кракові та Інформаційний пункт для іноземців (Daszyńskiego 22)
запрошуємо до консультантів весь тиждень з 09:00 до 19:00 (англійська, російська,
українська),
телефон 887 201 598
У понеділок адвокат чергує в штаб-квартирі фонду Zustricz (вул. Karmelicka 34/100) 16:00 - 19:00 (англійська, російська)
У вівторок адвокат чергує за адресою Daszyńskiego 22
15:00-19:00 (англійська, російська, французька)
-Пункт правової допомоги (Daszyńskiego 19)
Юрисконсульти окружної палати юрисконсультів та адвокати окружної ради адвокатів
надають юридичні консультації за допомогою перекладачів української мови
Пн-Пт 15:00-19:00
Для полегшення прийому радимо записатися на чергування заздалегідь за телефоном
887 201 598
-Міжкультурна асоціація – у Краківській відкритій коаліції
надає юридичну допомогу дистанційно

Пн-Пт 17:00-23:00 (польською та англійською мовами - 601 866 602)
Українською після запису - 691 632 685
-Центр правової допомоги Галини Нечь,
яка є членом Краківської відкритої коаліції 一 надає юридичну допомогу з питань
міжнародного захисту (статус біженця)
Пн-Пт 10:00-15:00, Krowoderska 11/7,
телефон 693 390 502 (українська, російська, англійська мови)
Ви також можете знайти всю інформацію та поточні повідомлення в соціальних
мережах:
Мультикультурний культурний центр:
https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk
Інформаційний пункт для іноземців: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
Краківська відкрита коаліція: https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakow
-------------------------------------------------------------🇷🇺
Где получить бесплатную юридическую помощь беженцам из Украины:
-Мультикультурный центр в Кракове и информационный пункт для иностранцев (Daszyńskiego 22)
приглашаем к консультантам всю неделю с 09:00 до 19:00 (английский, русский,
украинский),
телефон 887 201 598
В понедельник юрист дежурит в штаб-квартире фонда Zustricz (ул. Karmelicka 34/100) 16:00 - 19:00 (английский, русский)
Во вторник на улице Daszyńskiego, 22 дежурит адвокат.
15:00 - 19:00 (английский, русский, французский)
-Пункт юридической помощи (Daszyńskiego 19)
Юрисконсульты из Окружной палаты юридических консультантов и адвокаты из
Окружной коллегии адвокатов предоставляют юридические консультации с помощью
переводчиков украинского языка
Пн-Пт 15:00-19:00
Для облегчения приема предлагаем записываться на дежурство заранее по телефону
887 201 598
-Межкультурная ассоциация - в Краковской открытой коалиции

оказывает юридическую помощь дистанционно
Пн-Пт 17:00-23:00 (на польском и английском языках - 601 866 602)
Украинский после записи - 691 632 685
-Центр правовой помощи Галины Неч,
член Краковской открытой коалиции 一 оказывает юридическую помощь в вопросах,
связанных с международной защитой (статус беженца)
Пн-Пт 10:00-15:00, Krowoderska 11/7,
телефон 693 390 502 (украинский, русский, английский языки)
-Вы также можете найти всю информацию и текущие сообщения в социальных сетях:
Мультикультурный центр: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk
Информационный пункт для иностранцев: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
Краковская открытая коалиция: https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakow
-------------------------------------------------------------🇬🇧
Where to get free legal help for persons fleeing Ukraine:
- Multicultural Center in Krakow and Migrant Info Point for Foreigners - (Daszyńskiego 22)
Consultations are provided all week from 09:00 to 19:00 (English, Russian, Ukrainian),
phone 887 201 598
On Monday, the lawyer is on duty at the headquarters of the Zustricz foundation (ul.
Karmelicka 34/100) - 4:00 p.m. - 7:00 p.m. (English, Russian)
On Tuesday, the lawyer is on duty at Daszyńskiego 22
15:00 - 19:00 (English, Russian, French)
-Legal Aid Point (Daszyńskiego 19)
Legal advisers from the District Chamber of Legal Advisers and attorneys from the District
Bar Council provide legal advice with the assistance of translators (Ukrainian)
Mon-Fri 15:00 - 19:00
To facilitate admission, we suggest that you sign up for duty in advance by calling - 887 201
598
- Intercultural Association - a member of the Open Krakow Coalition
provides legal assistance remotely
Mon-Fri 17: 00-23: 00 (in Polish and English - 601 866 602)
Ukrainian after an appointment - 691 632 685

- Halina Niec Legal Aid Center - a member of the Open Krakow Coalition 一 provides legal
assistance in matters related to international protection (refugee status)
Mon-Fri 10: 00-15: 00, Krowoderska 11/7,
693 390 502 (Ukrainian, Russian, English)
-You can also find all information and current messages on social media:
Multicultural Center: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk
Information Point for Foreigners: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointK
The Kraków Open Coalition: https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakowgdzie
SPEC-USTAWA DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY - KRÓTKI PORADNIK
(PL/UA)
https://www.pomocprawna.org/spec-ustawa-dla-osob-uciekajacych-z-ukrainy---krotkiporadnik
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / ПОВІДОМЛЕННЯ - БЕЗОПЛАТНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА
https://otwarty.krakow.pl/aktualnosci/258553,1992,komunikat,nieodplatna_pomoc_prawna__
______________-____________________________.html
PL: Uchodźcy z terenów Ukrainy, w tym również obcokrajowcy przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posługujący się językiem polskim mogą skorzystać z systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Wykaz lokalizacji Punktów znajduję się na stronie bip.krakow.pl.
UA: Біженці з України, в тому числі іноземці, які перебувають на території Республіки
Польща, говорячи польською мовою, можуть скористатися системою безоплатної
правової допомоги. Допомога надається будь-якій особі, яка не в змозі оплатити
юридичну консультацію.
Список точок безоплатної правової допомоги знаходиться тут bip.krakow.pl.

UA: нформатор - ПОВІДОМЛЕННЯ - БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА i
Перелік пунктів NPP та NPO, де можна скористатися юридичними консультаціями, які
надаються англійською, російською мовами та в галузі права щодо іноземців.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELEK I OBYWATELI
UKRAINY
https://powiat.krakow.pl/2022/03/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-obywatelek-i-obywateliukrainy/
Посилання на українську версію
Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że do dyspozycji obcokrajowców pozostaje
system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej.
Na terenie powiatu krakowskiego funkcjonuje 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
PROWADZĄCY: Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”. Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej.
ADRESY DYŻURÓW: Czernichów, ul. Gminna 1
DNI i GODZINY: poniedziałek: 14.00 – 18.00, , wtorek: 11.00-15.00, , środa: 11.00-15.00,
czwartek: 8.00-12.00, piątek: 8.00-12.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn-pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Język angielski (r. pr. Paweł Ralski, pn 14.00-18.00, wt, śr 11.00-15.00, czw, pt 8.00-12.00)
PROWADZĄCY: Punkt Adwokatów. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ADRESY DYŻURÓW: Krzeszowice, Plac Kulczyckiego 1
DNI i GODZINY: poniedziałek: 12.00 -16.00, wtorek: 8.00-12.00, środa: 12.00 -16.00,
czwartek: 8.00-12.00, piątek: 8.00-12.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
PROWADZĄCY: Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”. Punkt
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
ADRESY DYŻURÓW: Luborzyca, ul. Jagiellońska 7

DNI i GODZINY: poniedziałek: 9.00-16.00, wtorek:12.00-15.00, środa: nieczynne, czwartek:
12.00-15.00, piątek: 8.00 – 15.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pon -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Język angielski (adw. Jakub Koryl, pn 9.00-16.00, wt 12.00-15.00)
PROWADZĄCY: Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”. Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej
ADRESY DYŻURÓW: Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 2
DNI i GODZINY: poniedziałek: 08.00-16.00, wtorek:12.00-16.00, środa: 12.00-16.00,
czwartek: 12.00-16.00, piątek: nieczynne
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Język angielski (adw. Paulina Podgórska-Mruk, pn 8.00-16.00, wt, śr, czw 12.00-16.00)
PROWADZĄCY: Punkt Adwokatów. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ADRESY DYŻURÓW: Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35
DNI i GODZINY: poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 14.00-18.00, środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00, piątek: 14.00-18.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Język angielski (adw. Katarzyna Mrozicka-Bąbel, czw 14.00-18.00; adw. Dorota Dąbrowska,
pt 14.00-18.00)
Język rosyjski (adw. Katarzyna Mrozicka-Bąbel, czw 14.00-18.00)
PROWADZĄCY: Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”. Punkt
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
ADRESY DYŻURÓW: Skała, ul. Szkolna 4
DNI i GODZINY: poniedziałek: 15.00 -19.00, wtorek: 15.00 -19.00, środa: 15.00 -19.00,
czwartek: 15.00 -19.00, piątek: 15.00 -19.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Język angielski (r. pr. Tomasz Waligóra, wt, śr, czw, pt 15.00-19.00)
PROWADZĄCY: Punkt Radców Prawnych. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ADRESY DYŻURÓW: Skawina, ul. Kopernika 13
DNI i GODZINY: poniedziałek: 15.00-19.00, wtorek : 11.00-15.00, środa: 11.00-15.00,
czwartek: 11.00-15.00, piątek: 11.00-15.00

DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
PROWADZĄCY: Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”. Punkt
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
ADRESY DYŻURÓW: Słomniki, ul. Tadeusza Kościuszki 29
DNI i GODZINY: poniedziałek: 16.00-20.00, wtorek: 16.00-20.00, środa: 12.00-16.00,
czwartek: 16.00-20.00, piątek: 16.00-20.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Język angielski (adw. Jakub Koryl, pn 16.00-20.00, wt 16.00-20.00)
PROWADZĄCY: Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”. Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej
ADRESY DYŻURÓW: Sułoszowa, ul. Krakowska 139
DNI i GODZINY: poniedziałek: 9.15-13.15, wtorek: 7.30-11.30, środa: 7.30-11.30, czwartek:
7.30-11.30, piątek: 7.30-11.30
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
PROWADZĄCY: Punkt Adwokatów. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ADRESY DYŻURÓW: Jerzmanowice, ul. Rajska 22
DNI i GODZINY: poniedziałek: 9.00-13.00, wtorek: 15.00-19.00, środa: 15.00-19.00,
czwartek: 15.00-19.00, piątek: 9.00-13.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Język angielski (adw. Jakub Koryl, śr 15.00-19.00)
PROWADZĄCY: Punkt Radców Prawnych. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ADRESY DYŻURÓW: Zabierzów, Rynek 1
DNI i GODZINY: poniedziałek: 15.00-19.00, wtorek: 15.00-19.00, środa: 15.00-19.00,
czwartek: 15.00-19.00, piątek: 16.00-20.00
DANE KONTAKTOWE: ZAPISY: pn -pt w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217
Język polski
Szczegółowe informacje w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne do pobrania TUTAJ (język polski) i
TUTAJ (język ukraiński)

Powołano koordynatorów pomocowych przewidzianych do świadczenia bezpłatnej pomocy
prawnej dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Koordynatorzy funkcjonują przy
radach adwokackich na terenie całego kraju – aby pobrać listę KLIKNIJ

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE I MEDIACJA
SĄ ŚWIADCZONE W PONAD 1500 PUNKTACH W POLSCE – W KAŻDYM
POWIECIE
https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
ADWOKACI I RADCY PRAWNI WSPIERAJĄ OSOBY Z UKRAINY
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/adwokaci-i-radcy-dla-ukrainy-listy,513758.html
Adwokaci i radcy prawni od ubiegłego tygodnia angażują we wspieranie pro bono osób z
Ukrainy. W akcję włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo
poświadczać podpisy na dokumentach, m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci.
Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych zamieściły na swoich stronach
dane koordynatorów takiej pomocy w poszczególnych izbach.

