PUNKT NR 1 W OPATOWIE
prowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, I piętro, pokój nr 101
Czynne:
od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 11.30
w piątki od 7.30 do 12.30
Mediacje:
poniedziałki od 7.30 do 9.30
PUNKT NR 2 W OŻAROWIE
prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Opatowie, przy czynnym udziale adwokatów i radców
prawnych ORA w
Lokalizacja: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, parter, pokój nr 4
Czynne:
poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 9.00 do 13.00
wtorki od 7.30 do 11.30
Z nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Porady co do zasady udzielane są
podczas osobistej wizyty w jednym z wymienionych punktów. Z uwagi na sytuację wprowadzonego na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej i mediacji jest szczególnie
potrzebne i będzie się odbywać w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz w delegaturze w Ożarowie
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefon, e-mail).
Dane do kontaktu:
1) nr telefonu: (15) 8684712, 797-994-731
2) adres e-mail: asystent@opatow.pl;
3) e-PUAP: - adres skrzynki: /itob629a04/SkrytkaESP lub należy wpisać na stronie
eupap.gov.pl w pozycji nazwa adresata podmiot: „Powiat Opatowski”.
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail, e-PUAP, skrzynki
podawczej wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej. Po przesłaniu
wniosku należy oczekiwać na kontakt ze strony osoby udzielającej pomocy.
UWAGA!!! W sytuacji wyjątkowej (brak dostępu do internetu) osoba potrzebująca
nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy
prawnej wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr:
 (15) 8684712,
 797-994-731,
lub poprzez osobiste umówienie wizyty poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości:
na której
wskazujemy interesującą nas datę i godzinę.

