
 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Opis usługi Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  
oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym,  

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,  

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,  

 nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 
2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności. 

Kto może 
skorzystać 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie. Z pomocy mogą skorzystać także 
przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową 
działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniali innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Uwaga – wymagane spełnienie dodatkowych warunków zw. 
z pomocą de minimis, opisanych, na stronie www.powiatkrapkowicki.pl 
w zakładce „Bezpłatne porady prawne”. 

Forma 
zapisu 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 77 407 43 71 lub poprzez e-
mail: npp@powiatkrapkowicki.pl (należy załączyć wypełniony wniosek 
o udzielenie pomocy w postaci skanu, do pobrania na stronie 
www.powiatkrapkowicki.pl w zakładce „Bezpłatne porady prawne”). 

Inne 
informacje 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie, za 
wyjątkiem sytuacji, w której funkcjonowanie punktu jest zawieszone (np. na 
skutek sytuacji epidemicznej – aktualne komunikaty na stronie 
www.powiatkrapkowicki.pl w zakładce „Bezpłatne porady prawne”).  

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, Internet, poprzez zorganizowanie 
wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt 
ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. 
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów 

 

 



Jednostka 
prowadząca 

Adres Dni i godziny 
dyżurów 

Telefon 

ADWOKACI 

wskazani przez 
Okręgową Radę 
Adwokacką w Opolu 

KRAPKOWICE 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, ul. 
Kilińskiego 1, 47-303 
Krapkowice (Otmęt), 
sala 109 (I piętro) 

poniedziałek  
godz. 9.00 – 13.00 
(Specjalność: prawo 
spadkowe, upadłość 
konsumencka, prawo 
cywilne, mediacja) 

wtorek  
godz. 14.00 – 18.00 
(Specjalność: prawo 
cywilne, prawo 
gospodarcze) 

I i II środa miesiąca  
oraz 29 marca oraz 31 
maja i 29 listopada  
2023 r.  
godz. 9.00 – 13.00 

77 407 43 71 

(rejestracja) 

RADCY PRAWNI 

wskazani przez 
Okręgową Izbę 
Radców Prawnych 
w Opolu 

KRAPKOWICE 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, ul. 
Kilińskiego 1, 47-303 
Krapkowice (Otmęt), 
sala 109 (I piętro) 

III i IV środa miesiąca 
oraz 30 sierpnia,  
godz. 9.00 –13.00 
(Specjalność: prawo 
rodzinne i opiekuńcze, 
prawo administracyjne i 
cywilne, mediacja) 

czwartek  
godz. 14.00 – 18.00 

piątek  
godz. 9.00 – 13.00 

77 407 43 71 

(rejestracja) 

PRAWNICY 

w ramach 
Stowarzyszenia 
„Sursum Corda” 
z siedzibą: ul. Lwowska 
11, 33- 300 Nowy Sącz 

STRZELECZKI 

Urząd Gminy Strzeleczki 
47-364 Strzeleczki, 
Rynek 4, Sala GOK 

poniedziałek  
7.30 – 11.30 

I i II czwartek w miesiącu 
oraz 30.03, 29.06, 
31.08.2023,  
godz. 7.30 – 11.30 

77 407 43 71 

(rejestracja) 

PRAWNICY 

w ramach 
Stowarzyszenia 
„Sursum Corda” 
z siedzibą: ul. Lwowska 
11, 33- 300 Nowy Sącz 

ZDZIESZOWICE 

Ośrodek Profilaktyki 
i Wspierania Rodziny 
w Zdzieszowicach 47-
330 Zdzieszowice, ul. 
Góry św. Anny 21 b/2 
(budynek Ośrodka 
Pomocy Społecznej) 

środa  
godz. 13.00 – 17.00 

 

77 407 43 71 

(rejestracja) 

Uwaga – dyżury są świadczone wyłącznie w dni robocze. 


