Potrzebujesz pomocy prawnej zadzwoń pod numer tel.77 4447914 i umów
się na bezpłatną poradę od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00 (brzeg-powiat.npp-24.pl).
Nieodpłatna pomoc prawna
w Brzegu
Udzielają pomocy adwokaci
wyznaczeni przez ORA w Opolu
ul. Kard. Wyszyńskiego 23 parter,
pok.3
(dawny budynek ZUS, obecnie m.in. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie)

godz.: pon. 10-14, wt. 13.30-17.30, śr. 10-14
czw. 13.30 -17.30, pt.10-14

Nieodpłatna pomoc prawna w
Grodkowie
Udzielają pomocy radcy prawni
wyznaczeni przez ROIRP w Opolu
ul.Warszawska 29 parter, pok. 5
( siedziba Urzędu Miejskiego)
godz.: pon. 07-11, wt. 08-12, śr. 13-17
czw. 10-14, pt. 10-14

Nieodpłatna
pomoc
prawna w
Powiecie
Brzeskim
w 2019r.
Z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od
pracy

Nieodpłatna pomoc prawna
w Brzegu
Udziela pomocy organizacja
pozarządowa Fundacja Badań Nad
Prawem (adwokat lub radca prawny)
ul. Kard. Wyszyńskiego 23 parter, pok. 3

godz.: pon. 15-19, wt. 09-13, śr. 15-19
czw. 09-13, pt. 15-19

Nieodpłatna pomoc prawna
w Lewinie Brzeskim
Udziela pomocy organizacja
pozarządowa Fundacja Badań Nad
Prawem (adwokat lub radca prawny)
ul. Rynek 1 parter, pok. 5
(siedziba Urzędu Miejskiego)

godz.: pon. 10-14, wt. 14-18, śr. 10-14,
czw.14-18, pt. 10-14

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto porady
mogą być udzielane poza wyznaczonym lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad. Nieodpłatna pomoc prawna
OBEJMUJE: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) sporządzenie 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 ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
NIE OBEJMUJE SPRAW związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny nie ma jedynie natury prawnej, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej do innych
systemów pomocy, które obejmują w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych,
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prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej. Lista ww. systemów pomocy znajduje sie na str. internetowej
Starostwa, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnej prasie.
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