
 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku  

Powiat Opolski zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy 
prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 5 miejscach zlokalizowanych na terenie 
powiatu. Ze względu na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną, porady 
będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość (zdalnie).  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób  

w ciągu ostatniego roku. 

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w postaci porady zdalnej 

beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest 

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – 

przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób  

w ciągu ostatniego roku. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego można skorzystać tylko po wcześniejszym umówieniu porady  

w następujący sposób: 

- pod numerem telefonu - 81 458 10 31 (od poniedziałku do piątku  
           w godzinach 8.00 – 15.00), 

- drogą e-mail na adres - npp@opole.lublin.pl, 
-  na stronie internetowej powiatu opolskiego www.opole.lublin.pl  

  w zakładce „Zapisy na bezpłatne usługi”. 
 

     W przypadku  pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 81 458 10 31. 
 
Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
anonimową opinię można przekazać: - przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w 
Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie - lub przesyłając na adres  
e-mail: starostwo@opole.lublin.pl 
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.opole.lublin.pl. 
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Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego można skorzystać w następujących godzinach: 

Godziny dyżurów Radców Prawnych i Adwokatów z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  
w Opolu Lubelskim 

  Dni dyżuru Godziny dyżuru Przeznaczenie dyżuru 

Poniedziałek 1400 - 1800 

telefoniczna nieodpłatna pomoc prawna 

Wtorek 800 - 1200 

Środa 1200 - 1600 

Czwartek 800 - 1200 

Piątek 800 - 1200 

 

Godziny dyżurów Radców Prawnych i Adwokatów z  Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
 z Poniatowej, Józefowa nad Wisłą, Wilkowa i  Łazisk  

Dni dyżuru Godziny dyżuru Przeznaczenie dyżuru 

Poniedziałek 1300 – 1700 telefoniczna nieodpłatna pomoc prawna 

Wtorek 1000 - 1400 telefoniczna nieodpłatna pomoc prawna 

Środa 1130 – 1530 telefoniczna nieodpłatna pomoc prawna 

Czwartek 1300 – 1700 
telefoniczne  nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie 

Piątek 800 - 1200 
telefoniczne nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie 

 


