
 

HARMONOGRAM dyżurów  

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 

Lp. Nazwa jednostki 
Kto świadczy 
poradnictwo 

Adres i dane kontaktowe  
Dni i godziny działalności  

(przyjmowania interesantów) 

Informacje o sposobie dokonywania 
zgłoszeń, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

1 
Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku Poradnictwo prawne 

udzielane przez 
organizację 
pozarządową  
Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 

Poradnictwo świadczone  
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku 
(budynek B) 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 
37-300 Leżajsk 
www.starostwo.lezajsk.pl  
Tel.: 17 240 45 07 
e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl 

Nieodpłatna pomoc prawna 
Dyżury od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 08:00 do 12:00. 
W każdy wtorek dyżur specjalistyczny z zakresu 
prawa rodzinnego oraz w każdy czwartek dyżur 
z zakresu prawa cywilnego. 

Informacje i zapisy  
pod nr tel. 882-015-438 
lub poprzez e-mail: 
npp@starostwo.lezajsk.pl 
a także możliwość samodzielnej 
rejestracji na stronie 
https://np.ms.gov.pl/zapisy 2 

Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  
Dyżury od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 12:00 do 16:00. 
W każdy wtorek dyżur specjalistyczny z zakresu 
prawa rodzinnego oraz w każdy czwartek dyżur 
z zakresu prawa cywilnego. 

3 
Gmina Grodzisko Dolne 
na podstawie porozumienia 
 z Powiatem Leżajskim 

Poradnictwo prawne 
udzielane przez 
radcę prawnego  

Poradnictwo świadczone w GOPS 
w Grodzisku Dolnym 
37-306 Grodzisko Dolne 124 A 
http://www.grodziskodolne.pl/ 
Tel.: 17 242 91 34 
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl 

Nieodpłatna pomoc prawna  
Dyżury w każdy wtorek 
w godzinach od 08:00 do 12:00 

Informacje i zapisy  
pod nr tel. 882-015-438 
lub poprzez e-mail: 
npp@starostwo.lezajsk.pl 
a także możliwość samodzielnej 
rejestracji na stronie 
https://np.ms.gov.pl/zapisy 

4 
Gmina Kuryłówka 
na podstawie porozumienia 
z Powiatem Leżajskim 

Poradnictwo prawne 
udzielane przez 
adwokata i radcę 
prawnego 

Poradnictwo świadczone 
w Urzędzie Gminy w Kuryłówce 
37-303 Kuryłówka 527 
http://www.kurylowka.pl 
Tel.: 17 243 80 10 
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

Nieodpłatna pomoc prawna  
Dyżury w każdy czwartek 
w godzinach od 11:30 do 15:30  

Informacje i zapisy  
pod nr tel. 882-015-438 
lub poprzez e-mail: 
npp@starostwo.lezajsk.pl 
a także możliwość samodzielnej 
rejestracji na stronie 
https://np.ms.gov.pl/zapisy 

5 

Urząd Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna  
na podstawie porozumienia 
z Powiatem Leżajskim 

Poradnictwo prawne 
udzielane przez 
adwokatów i  radcę 
prawnego 

Poradnictwo świadczone w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie 
ul. Mikołaja Kopernika 1 
37-310 Nowa Sarzyna 
www.nowasarzyna.eu 
Tel.: 17 241 31 77 
e-mail: umig@nowasarzyna.eu 

Nieodpłatna pomoc prawna  
Dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 
od 11:30 do 15:30, środę w godzinach od 08:00 
do 12:00 oraz w każdy piątek w godzinach 
od 11:00 do 15:00 

Informacje i zapisy  
pod nr tel. 882-015-438 
lub poprzez e-mail: 
npp@starostwo.lezajsk.pl 
a także możliwość samodzielnej 
rejestracji na stronie 
https://np.ms.gov.pl/zapisy 
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