
UWAGA! W CZASIE EPIDEMII samorząd lokalny może podjąć decyzję
o udzielaniu świadczeń zdalnie

17 788 99 00
pod nr telefonu

pomocprawna@
erzeszow.pl

mailowo na adres

pon, wt, czw, pt:
7.30 - 15.30
śr: 7.30 - 17.00

np.ms.gov.pl

ZAPISY

osoba fizyczna

- PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA,
że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej

przedsiębiorca prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą

Dodatkowo:

- PO ZŁOŻENIU ZAŚWIADCZEŃ
dotyczących pomocy de minimis

- PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA
o niezatrudnianiu innych osób w przeciągu
ostatniego roku

UPRAWNIENI

NIEODPŁATNA

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Stowarzyszeniu
„Sursum Corda” przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach realizacji projektu pt. „Prowadzenie w 2022
r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub w którym świadczone jest
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”. Wskazane zadanie realizowane jest na podstawie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej, jako zadanie zalecone z zakresu administracji rządowej.



ul. Pułaskiego 11
poniedziałek - piątek: 9.00 - 13.00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 W RZESZOWIE

ul.Jagiellońska 4
poniedziałek - piątek: 11.30 - 15.30

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

ul. Wyspiańskiego 16a
poniedziałek - piątek: 8.00 - 12.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
W RZESZOWIE

ul. Widokowa 1
poniedziałek - piątek: 9.00 - 13.00

RZESZOWSKI DOM KULTURY, FILIA ,,WIDOKOWA” W RZESZOWIE

GDZIE UZYSKASZ DARMOWĄ POMOC?

pomoc prawna

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
BUDYNEK PRZY UL. LANGIEWICZA 15 W RZESZOWIE

Rynek 7
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00 i 16.00 - 20.00,
sobota: 8.00 - 16.00

RZESZOWSKA RADA SENIORÓW

pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Stowarzyszeniu
„Sursum Corda” przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach realizacji projektu pt. „Prowadzenie w 2022
r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub w którym świadczone jest
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”. Wskazane zadanie realizowane jest na podstawie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej, jako zadanie zalecone z zakresu administracji rządowej.


