
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

w 2017 r. w powiecie brzeskim (województwo opolskie)

pkt usytuowanie
kto udziela

pomocy

harmonogram (dni i godziny)
z wyłączeniem świąt

PON. WT. ŚR. CZW. PIĄT.

1
BRZEG

ul. Wyszyńskiego 23
parter, pokój nr 3
tel. 77 549 33 50

(dawny budynek ZUS,
obecnie w tym budynku są
m.in. Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie,
Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

i Rzecznik Konsumentów)

1) adwokaci
wyznaczeni przez
Okręgową Radę

Adwokacką
w Opolu

10-14
1330-
1730 10-14

1330-
1730 10-14

2

2) organizacja
pozarządowa:

Fundacja Badań
Nad Prawem

(adwokat, radca
prawny

lub doradca
podatkowy)

15-19 09-13 15-19 09-13 15-19

3

GRODKÓW
ul. Warszawska 29

(siedziba Urzędu
Miejskiego)

parter, pokój nr 5
tel. 77 40 40 303

3) radcy prawni
wyznaczeni przez
Radę Okręgowej

Izby Radców
Prawnych
w Opolu

07-11 8-12 13-17 10-14 10-14

4

LEWIN
BRZESKI

ul. Konopnickiej 3
(siedziba Zarządu Mienia

Komunalnego)
I piętro, pokój nr 5
sala konferencyjna
kom. 506 370 846

4) organizacja
pozarządowa:

Fundacja Badań
Nad Prawem

(adwokat, radca
prawny

lub doradca
podatkowy)

10-14 14-18 10-14 14-18 10-14



Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba  UPRAWNIONA):
(1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; lub
(2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny; lub (3) która uzyskała zaświadczenie,
o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego; lub (4) która posiada ważną legitymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego; lub (5) która nie ukończyła 26 lat; lub (6) która
ukończyła 65 lat; lub (7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,  katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
lub (8) która jest w ciąży. Do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy zabrać ze sobą
dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia (lub złożyć oświadczenie o ich braku),
jak również dotyczące sprawy, w której ma być udzielona pomoc.

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE: (1) poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywa-
jących na niej obowiązkach; lub (2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego; lub  (3) udzielenie pomocy w sporządzeniu  projektu pisma
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym; lub (4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE natomiast spraw: (1) podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; (2) z zakresu prawa celnego,
dewizowego i handlowego; (3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Dla kobiet w ciąży pomoc udzielana jest poza kolejnością w zakresie związanym z ciążą
i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Innym uprawnionym pomoc  udzielana  jest  wg kolejności  zgłoszeń  w danym dniu
(brak zapisów i rejonizacji); z ważnych powodów osoba udzielająca pomocy może
zmienić kolejność. Pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a telefony obsługiwane są
w trakcie dyżurów przy braku interesantów.

 Więcej w internecie pod adresami http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
http://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna lub http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2594

RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW przyjmuje  w  Brzegu  obok
punktu  nieodpłatnej  pmocy prawnej  przy  ul.  Wyszyńskiego 23 parter  pokój  nr  34
(adres korespondencyjny: ul.  Robotnicza 20), tel. 77 549 33 51, poniedziałki i piątki
godz. 9-17, wtorki godz. 8-12.
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