NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE OPOLSKIM
Wraz z początkiem 2019 r. uległy zmianie zasady, na których świadczona jest nieodpłatna pomoc
prawna. Z darmowej porady prawnej może obecnie skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba przy tym dołączać
żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów.
Aby skorzystać z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy wcześniej zapisać się
telefonicznie dzwoniąc pod numer 81 458 10 31. Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 15.00.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może oczekiwać:
 poinformowania o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach, w
tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym,
 wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 przygotowania projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym,
 sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
Harmonogram dyżurów
spraw związanych z prowadzeniem
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
działalności gospodarczej, z wyjątkiem
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Punkt w Opolu Lubelskim
ul. Przemysłowa 4A
(budynek Przychodni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
Poniedziałek
14.00 – 18.00
Wtorek
8.00 – 12.00
W trakcie dyżuru udzielana
Środa
12.00 – 16.00
jest nieodpłatna pomoc
prawna
Czwartek
8.00 – 12.00
Piątek
8.00 – 12.00
Punkt w Poniatowej
ul. 11 Listopada 5
(budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
W trakcie dyżuru udzielana
Poniedziałek
8.00 – 12.00
jest nieodpłatna pomoc
Środa
8.00 – 12.00
prawna
W trakcie dyżuru świadczone
Czwartek
11.00 – 15.00
jest nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie
Punkt w Józefowie nad Wisłą
ul. Opolska 33F (budynek Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą)
W trakcie dyżuru udzielana
Wtorek
10.00 – 14.00
jest nieodpłatna pomoc
prawna
W trakcie dyżuru świadczone
Piątek
10.00 – 14.00
jest nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie

Począwszy od 2019 r. w punktach porad
dostępne
jest
także
nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie.
Osoba
korzystająca
jest
informowana
o
przysługujących
jej
prawach
oraz
spoczywających
na
niej
obowiązkach.
Nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie
obejmuje różnorodne dziedziny, w tym
między innymi kwestie zadłużeń, sprawy
mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.

Porady prawne i obywatelskie co do zasady
udzielane są podczas osobistej wizyty w
punkcie. Osoby, które ze względu na
niepełnosprawność ruchową nie są w stanie
przybyć do punktu lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu się mogą
otrzymać poradę przez telefon lub przez
Internet. Szczegółowe informacje odnośnie
warunków udzielania porad przez telefon,
Internet lub w innej lokalizacji niż tutejszy
punkt porad można uzyskać pod numerem telefonu 81 827 28 42.
We wszystkich punktach na terenie powiatu opolskiego porad prawnych i obywatelskich
udzielają radcowie prawni i adwokaci.

