
 

 

INFORMACJA 

o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Staszowskiego 

Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu staszowskiego będą mieli dostęp do bezpłatnej 

pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy 

prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest 

umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do 

pomocy prawnej. 

Dla kogo będzie dostępna darmowa pomoc prawna? 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: 

- młodzież do 26 roku życia, 

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie                           

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

- osoby, które ukończyły 65 lat, 

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

- kombatanci, 

- weterani, 

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

Co obejmuje darmowa pomoc prawna? 

Pomoc prawna będzie polegała na: 

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej   

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; 

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie 

niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach 

przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; 

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu. 

 



Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? 

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie: 

- prawa pracy, 

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

- prawa cywilnego, 

- spraw karnych, 

- spraw administracyjnych, 

- ubezpieczenia społecznego, 

- spraw rodzinnych, 

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIATU STASZOWKIEGO 

Lp. Siedziba punktu Godziny i dni udzielania pomocy prawnej  

 

1.  
Starostwo Powiatowe w Staszowie 

ul. Józefa Piłsudskiego 7,  

28-200 Staszów 

 

 

 

poniedziałek – godz. 730 - 1130 

wtorek – godz. 1300 -  1700 

środa – godz. 1130 – 1530 

czwartek – godz. 1200 - 1600  

2.  

 

 

 

Urząd Gminy w Szydłowie 

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów 
piątek – godz. 8 00 – 1200 

3.  

 

 

 

Połaniec, ul. Zrębińska 33a, 

28-230 Połaniec 
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8 00 – 1200 

4.  

 

 

 

Urząd Gminy w Łubnicach 

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice 
wtorek – godz. 8 00 – 1200 

5.  

 

 

 

Urząd Gminy w Oleśnicy 

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 
czwartek – godz. 8 00 – 1200 

6.  

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy  w Osieku 

ul. Rynek 1, 28-221 Osiek 
poniedziałek – godz. 12 30 – 1630 

czwartek – godz. 7 30 – 1130 

7.  

 

 

 

Bogoria ul. Rynek 14 

 28-210 Bogoria 
środa - godz. 1200 - 1600 

piątek – godz. 7 30 – 1130 

8.  

 

 

 

Urząd Gminy w Rytwianach 

ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany 
wtorek – godz. 8 00 – 1200 

 


