
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
W POWIECIE OPOLSKIM W 2020 ROKU 

 

Informujemy, iż wraz z początkiem 2020 r. w Poniatowej zmieniła się siedziba punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej– od 2 stycznia 2020 r. punkt usytuowany jest przy  

ul. Młodzieżowej 6 (budynek Zarządu Dróg Powiatowych, wejście od ulicy). Ponadto w związku  
z dużym zainteresowaniem nieodpłatną pomocą prawną oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, Powiat Opolski zawarł porozumienia z Gminą Łaziska oraz Gminą Wilków, na mocy 
których od 02.01.2020 r. utworzone zostały nowe lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
w tych gminach. 
 Aby skorzystać z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy wcześniej zapisać się 
telefonicznie dzwoniąc pod numer 81 458 10 31 lub e-mailem npp@opole.lublin.pl. Zapisy prowadzone są od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.  

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują 
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. (Druk w załączniku numer 1). 
Od stycznia 2020 roku zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji są realizowane  w zależności od  

zapotrzebowania, we wszystkich punktach na terenie powiatu - po wcześniejszym umówieniu wizyty.  
 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu Lubelskim 
  Nieodpłatna pomoc prawna polega na: 

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i 
obowiązkach, w tym w   związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

- wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, 
- przygotowaniu projektu pisma w tych sprawach, z   

wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

- nieodpłatnej mediacji, 
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów 

sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu  
 w różnych rodzajach postępowań. 

 
Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

 
-  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 

działania  dostosowane do indywidualnej sytuacji 
osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia 
świadomości tej osoby o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, 
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu 
działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności 
porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 
również nieodpłatną mediację 

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
 

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach 
skorzystania z polubownych metod   rozwiązywania 
sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach  
z tego wynikających 
-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku 
o przeprowadzenie mediacji 
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie 
postępowania mediacyjnego w sprawie karnej 
- przeprowadzenie mediacji 
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku  
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 

  Dni dyżuru 
Godziny 
dyżuru 

Adres lokalu 
Przeznaczenie 

dyżuru 

Poniedziałek 1400 - 1800 

ul. Przemysłowa 4A 
24-300 Opole 

Lubelskie 
(budynek Rehabilitacji 

Ambulatoryjnej 
Powiatowego Centrum 

Zdrowia) 

udzielanie 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej  

Wtorek 800 - 1200 

Środa 1200 - 1600 

Czwartek 800 - 1200 

Piątek 800 - 1200 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego  w Poniatowej, Józefowie nad Wisłą, Wilkowie i w  Łaziskach 

Dni dyżuru 
Godziny 
dyżuru 

Adres lokali 
Przeznacze-
nie dyżuru 

Poniedziałek 1300 – 1700 
ul. Młodzieżowa 6 

24-320 Poniatowa 
(budynek Zarządu Dróg) 

nieodpłatna 
pomoc 
prawna 

Wtorek 1000 - 1400 

ul. Opolska 33F 

24-340 Józefów nad Wisłą 
(budynek Urzędu Miasta 

Józefów nad Wisłą) 

nieodpłatna 
pomoc 
prawna 

Środa 1130 – 1530 
Łaziska 76 

24-335 Łaziska 
(budynek Urzędu Gminy Łaziska) 

nieodpłatna 
pomoc 
prawna 

Czwartek 1300 – 1700 
ul. Młodzieżowa 6 

24-320 Poniatowa 

(budynek Zarządu Dróg) 

nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie 

Piątek 800 - 1200 
Wilków 62 a 

24-313 Wilków 
(budynek Urzędu Gminy Wilków) 

nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie 

Porady prawne 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. 
W przypadku takich osób możliwe jest, także udzielenie porady w innej 
lokalizacji niż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe informacje 
odnośnie warunków udzielania porad przez telefon, Internet lub w innej 
lokalizacji niż punkt porad można uzyskać pod numerem telefonu  
81 827 28 42.  

         Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  
        Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością. 

We wszystkich punktach na terenie powiatu 
opolskiego porad prawnych i obywatelskich 

udzielają radcowie prawni i adwokaci. 

Za organizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiedzialne jest  
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie. 
Informacje na temat funkcjonowania punktów dostępne są na stronie internetowej: www.opole.lublin.pl 

 


