
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

W POWIECIE KLUCZBORSKIM

W 2020 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji
oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Oto szczegółowe informacje gdzie
zlokalizowane i w jakich godzinach czynne są punkty oraz kto może skorzystać z darmowych porad:

Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Kluczborskiemu.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00
 

KLUCZBORK - Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

WOŁCZYN - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
 ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn

Punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Opolu i Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

 
Możliwość przeprowadzania nieodpłatnej mediacji we wtorki i środy.

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja
Nowatorstwo, ul. Stanisława Dubois 18/3, 45-070 Opole, Numer KRS 0000445428 - organizację

pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. 
 

Możliwość przeprowadzania nieodpłatnej mediacji w piątki.

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI

czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 13.00,
środa od godz. 13.00 do 17.00

BYCZYNA - Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów, 
Numer KRS 0000432954 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

 
Możliwość przeprowadzania nieodpłatnej mediacji we wtorki i piątki.

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić.

Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.: 663-112-118  (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00).
 

Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń. 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie porady odbywa się poza kolejnością.



§ Kto może uzyskać pomoc prawną?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z
Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zwanej dalej "ustawą",
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie
składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2 ustawy).

UWAGA!
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w ko-
munikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i  innych środkach komunikowania się, może być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez
zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu
wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami
doświadczającymi trudności w  komunikowaniu się lub w miejscu, w którym
zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 
Powyższe osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za po-
średnictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
składają   staroście,  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej,  oświadczenie,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to
uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na
odległość, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
 
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną
oświadczenia  i  danych  kontaktowych  osoby  uprawnionej,  porozumiewa się
z nią w umówionym terminie.
 
Po zakończeniu wizyty, osoba korzystająca z pomocy może przekazać ano-
nimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.



§ Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Poinformowanie osoby uprawnionej 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 sądowoadministracyjnym, lub

Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
lub

Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wy-
łączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
lub

Nieodpłatną mediację lub

Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustano-
wienie 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.

1.

2.

3.

4.

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

§ Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym
rozwiązywaniu  problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną
mediację.

5.



§ Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 

Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach 
skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 
Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku 
o przeprowadzenie mediacji;

 
Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie 
postępowania  mediacyjnego w sprawie karnej;

 
Przeprowadzenie mediacji;

 
Udzielenie      pomocy      w      sporządzeniu      do     sądu 
wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy
do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje 
przemoc.

1.

W przypadku konieczności skorzystania z innej formy nie-
odpłatnego poradnictwa specjalistycznego, zachęcamy do zapo-
znania się z LISTĄ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO
dostępnej m.in. na stronie internetowej www.powiatkluczborski.pl 
 
Więcej informacji na temat darmowej pomocy prawnej i po-
radnictwa obywatelskiego można znaleźć pod adresem:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ lub dostępnej w ramach
realizacji zadania publicznego infolinii 519 686 888
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