
 

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach 

 
5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Ustawa zakłada  

stworzenie na terenie całego kraju sieci 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna w połowie punktów będzie świadczona przez adwokatów lub 

radców prawnych, a w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Od 1 stycznia 2016 r. w  Kielcach powstanie łącznie 8 punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej, w tym 4 powierzone do prowadzenia organizacjom pozarządowym, 

które będą corocznie wyłaniane w otwartym konkursie ofert.  

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w każdym punkcie w przeciętnym wymiarze  

5 dni przez co najmniej 4 godziny dziennie. Zakres możliwych do uzyskania informacji 

dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw 

administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, 

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego  

z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać uprawnionym osobom fizycznym (art.4 ust.1 

ustawy): 

1. młodzieży do 26. roku życia, 

2. osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, 

3. seniorom po ukończeniu 65 lat, 

4. osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

5. kombatantom, 

6. weteranom, 

7. zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną. 

Zgodnie z art. 3 ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 

jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub 

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, 



z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym. 

LOKALE , W KTÓRYCH BĘDĄ USYTUOWANE PUNKTY NIEODPŁATNEJ 

POMOCY PRAWNEJ 

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ 

POMOCY   PRAWNEJ 

SIEDZIBA PUNKTU CZAS PRACY PUNKTU 

Punkt Nr 1 Urząd Miasta Kielce 

pl. Rynek 1 

25 – 303 Kielce 

 

poniedziałek – czwartek 

                 8
30  

- 12
30

 

piątek:      7
30 

– 11
30

 

Punkt Nr 2 Urząd Miasta Kielce 

pl. Rynek 1 

25 – 303 Kielce 

 

poniedziałek – czwartek 

                 12
30  - 

16
30

 

piątek:      11
30 

– 15
30

 

Punkt Nr 3 Urząd Miasta Kielce 

ul. Strycharska 6 

25 – 659 Kielce 

 

poniedziałek – czwartek 

                 8
30 - 

12
30

 

piątek:      7
30 

– 11
30

 

Punkt Nr 4 Urząd Miasta Kielce 

ul. Strycharska 6 

25 – 659 Kielce 

 

poniedziałek – czwartek 

                  12
30 - 

16
30

 

piątek:       11
30 

– 15
30

 

 Punkt Nr 5 
powierzony do prowadzenia przez 

organizację pozarządową 

Urząd Miasta Kielce 

ul. Młoda 28 

25 – 619 Kielce 

 

poniedziałek – piątek  

                  7
30 - 

11
30

 

 

 Punkt Nr 6 
powierzony do prowadzenia przez 

organizację pozarządową 

Urząd Miasta Kielce 

ul. Młoda 28 

25 – 619 Kielce 

 

poniedziałek – piątek  

                  11
30 - 

15
30

 

 

 Punkt Nr 7 
powierzony do prowadzenia przez 

organizację pozarządową 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

ul. Miodowa 7 

25 –553  Kielce 

 

poniedziałek – piątek  

                  9
00 – 

13
00

 

 

 Punkt Nr 8 
powierzony do prowadzenia przez 

organizację pozarządową 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

ul. Miodowa 7 

25 –553  Kielce 

 

poniedziałek – piątek  

                  13
00 - 

17
00

 

 

 


