
Powiat Brzeski 

Starostwo Powiatowe                     Potrzebujesz pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego 

w Brzegu          Zadzwoń pod numer tel. 77 4447914 - od poniedziałku do piątku 

      w godzinach pracy Starostwa  i umów się na bezpłatną poradę. 

 

                                                                                                              OR.1611.12.2022    
                                                                                                                                                                                                                                                    wydanie nr 12a              

 

 

 
 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługuje 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. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 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 polega na przekazaniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych sporządzanych na potrzeby karnego postępowania 

przygotowawczego lub na potrzeby postępowania sądowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego – w to miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 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, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w 

rodzinie oraz interwencji kryzysowej. Lista ww. systemów pomocy znajduje się na stronie internetowej Starostwa, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnej prasie. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. 
Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. 

Nieodpłatna 

pomoc prawna               

i poradnictwo 

w powiecie 

brzeskim

w 2023r.

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym 
mediacja, adwokatów i radców 

prawnych wyznaczonych przez ORA   
i OIRP - punkt wieloadresowy                                                                

— w BRZEGU ul. Kard. Wyszyńskiego 
23 w parter, pok.033                       

(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, piąt.10-14

— w GRODKOWIE ul. Szpitalna 13 I 
Piętro, pok. 9                                 

(siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej) 
godz.: 11-15, wt. 11-15, śr. 13-17, czw. 

09-13, piąt. 10-14

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie       
w Brzegu, w tym mediacja

Poradnictwo świadczy organizacja 
pozarządowa Stowarzyszenie Sursum Corda 

(doradca)

ul. Kard. Wyszyńskiego 23 parter,                  
pok. 033 

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

czw. 09-13, piąt. 15-19

Nieodpłatna pomoc prawna 

w Lewinie  Brzeskim, w tym mediacja

Pomoc udziela organizacja pozarządowa 
Stowarzyszenie Sursum Corda (adwokat lub 

radca prawny)

ul. Rynek 14 parter, pok. 3

(siedziba Miejsko-Gminnego Domu Kultury)

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

Wszystkie lokale dostępne dla osób 

niepełnosprawnych 

W czasie epidemii 

zastrzegamy 

możliwość 

ograniczeń i 

wprowadzenia 

zdalnych porad                  

 

Z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych                

od pracy  


