
PORADY  PRAWNE I INNE   

Nieodpłatna  pomoc  prawna  dla  wszystkich  mieszkańców  Kalisza  mających

niskie dochody.

Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza

w 2019 r:

1.) Powiatowy Urząd Pracy  w Kaliszu,  ul. Staszica 47a pok. 13 -  dyżury pełnią

radcy prawni.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 

Punkt  prowadzony  przez  organizację  pozarządową:  Fundacja  Honeste  Vivere,

ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa. 

 

2.) Lokal przy ul. Górnośląskiej 10 nr 1 

Dyżury pełnią adwokaci.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00. 

Punkt  prowadzony  przez  organizację  pozarządową:  Fundacja  Honeste  Vivere,

ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa. 

3.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 

ul. Graniczna 1 

Dyżury pełnią adwokaci.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00. 

4.) Lokal przy ul. Podgórze 2 - 4 



Dyżury pełnią radcy prawni.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 15.00. 

Opracowała  Anna Szukalska –UM WSSM.

                            

Uzyskanie  orzeczenia o niepełnosprawności. 

Uprawnia do ulg z różnych sfer życia, np.

otrzymania   dofinansowania  z  państwowego   funduszu  osób  niepełnosprawnych

(PFRON): 

- na turnusy rehabilitacyjne, zakupu sprzętu ortopedycznego, zaopatrzenia w sprzęt

techniczny;

-  adaptację  i  wyposażenie  mieszkań  oraz  budynków  mieszkalnych  stosownie

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Do  ulg  podatkowych   i  innych,  o  których  przeczytasz  na  stronie  Powiatowego

Zespołu  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Kaliszu,  ul.  Staszica  47A,

tel. 062 766 77 47 - www.orzecznictwo.kalisz.pl   

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pełną informację o uprawnieniach, wniosku, potrzebnych dokumentach medycznych,

legitymacji,  a  także  o  uzyskaniu  karty  parkingowej  dla  osoby  niepełnosprawnej

mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  uzyskasz

na stronie  www.orzecznictwo.kalisz.pl   

Posiadanie emerytury czy renty nie stanowi przeszkody do otrzymania orzeczenia

o niepełnosprawności. Jest to zależne od stanu zdrowia. Dokument ten jest podstawą

do  złożenia  wniosku  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu

o przyznanie dofinansowania z PFRON.

Opracowała

Grażyna Mazurek


