
Bezpłatna pomoc prawna we Wrocławiu – 

rejestracja telefoniczna lub online  

Od początku roku 2016 na terenie Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest 

to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości 

zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej. Od stycznia we Wrocławiu dostępnych jest 25 takich punktów. Na spotkanie można 

umówić się telefonicznie lub online. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej od 1 stycznia 2016 r. we Wrocławiu zostało utworzonych 25 punktów, w których 

udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę 

prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub 

radcowskiego. Spośród 25 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 21 prowadzonych jest 

przez adwokatów i radców prawnych, a 4 przez organizacje pozarządowe. W punktach 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy 

podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, 

posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. We Wrocławiu w 25 punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej porad udziela 98 prawników. 

– Mamy kilkanaście telefonów dziennie z pytaniami kto może skorzystać z bezpłatnej 

pomocy prawnej i gdzie można umówić się na spotkanie. Niestety nie wszyscy 

zainteresowani kwalifikują się by z takiej pomocy skorzystać. Niektórzy chcieli by prowadzić 

im sprawy sądowe, a tego nie obejmuje zakres działalności punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej – mówi Beata Bernacka, z-ca dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej. 

Rezerwacja – telefonicznie lub online 

Wizytę w punkcie nieodpłatej pomocy prawnej możesz umówić telefonicznie pod 

numerem tel. 71 - 777 – 77 –77 lub online - TUTAJ. Na stronie internetowej wystarczy 

wybrać adres jednego z 25 punków nieodpłatnej pomocy prawnej, określić godzinę spotkania 

i podać swój adres mailowy dla potwierdzenia wizyty. Co ważne, w formularz 

zgłoszeniowym zaznaczone są zarezerwowane już terminy spotkań. 

 

http://www.wroclaw.pl/bezplatna-pomoc-prawna-

wroclaw-adresy-godziny 

 

http://npp.wroclaw.pl/

