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RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy 
Adwokacka Spółka Jawna 

 

 

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ  

PRO BONO 

 

1. Kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z 

siedzibą w Warszawie może udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pro bono 

osobom fizycznym i osobom prawnym. Postępowanie wszczynane jest na wniosek 

zainteresowanego. 

 

2. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej pro bono może nastąpić po złożeniu 

wniosku przez zainteresowany podmiot.  

 

3. Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej pro bono jest dostępny w 

siedzibie Kancelarii RGW. Wnioskodawca wypełnienia i przesyła stosowny 

formularz drogą elektroniczną na adres: biuro@rgw.com.pl lub pocztą na adres 

siedziby Kancelarii. 

 

4. Wniosek musi zawierać: 

 

(i)  w przypadku osób fizycznych: 

 

-  dane osobowe; 

-  wiek; 

-  adres; 

-  dane kontaktowe; 

-  rodzaj sprawy; 

-  rodzaj mającej zostać udzielonej pomocy prawnej; 

-  krótki opis sprawy; 

-  informację o korzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej 

(odpłatnej i nieodpłatnej) oraz o ewentualnym rodzaju świadczonej 

pomocy; 

-  oświadczenie o stanie majątkowym podmiotu; 

 

 

mailto:biuro@rgw.com.pl


 

www.rgw.com.pl  www.consulegis.com 

 

(ii)  w przypadku osób prawnych: 

 

-  dane podmiotu prawnego; 

-  siedziba; 

-  dane kontaktowe; 

-  rodzaj sprawy; 

-   rodzaj mającej zostać udzielonej pomocy prawnej; 

-  krótki opis sprawy; 

-  informacja o korzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej 

(odpłatnej i nieodpłatnej) oraz o ewentualnym rodzaju świadczonej 

pomocy; 

-  oświadczenie o stanie majątkowym. 

 

5. Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej pro bono zostaje rozpatrzony 

przez Wspólników Kancelarii RGW w drodze uchwały na posiedzeniu wspólników. 

Przy rozpoznawaniu wniosku będzie brany pod uwagę rodzaj i charakter sprawy 

oraz liczba godzin, którą prawnik będzie musiał poświęcić sprawie oraz okoliczności 

przedstawione we wniosku przez Wnioskodawcę. 

 

6. Udzielenie bądź odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej pro bono zależy 

od decyzji wspólników w każdym indywidualnym przypadku. Wnioskodawca jest 

informowany o decyzji wspólników pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany 

we wniosku adres e-mail. 

 

7. Kancelaria RGW może odmówić rozpoznania wniosku oraz udzielenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej pro bono jeśli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych 

danych, w szczególności nie zostaną wskazane okoliczności sprawy, albo z innych 

przyczyn. 

 

8. Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej pro bono może być złożony 

tylko jeden raz przez ten sam podmiot. 

 

 

 


