
                                                                                     

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Poznaniu – 2022 r.

nr punktu/
dostosowanie do osób
z niepełnosprawnością

jednostka organizacyjna, adres specjalizacja w poradnictwie
podmiot prowadzący

punkt
godziny działania

punktu

1  Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 pok. 52 --------------- radcy prawni pon.-pt. 15:00-19:00

2  Osiedlowy Dom Kultury Wiktoria, os. Zwycięstwa 125, pok. 8 --------------- adwokaci
pon.-czw. 11:00-15:00

pt. 8:00-12:00

3 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
ul. Chwaliszewo 69, pok. 4

--------------- radcy prawni pon.-pt. 11:00-15:00

4  Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 207 --------------- radcy prawni pon.-pt. 16:00-20:00

5  Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 207 --------------- adwokaci pon.-pt. 8:00-12:00

6  Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 207 adwokaci pon.-pt. 12:00-16:00

       7  Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 6a sprawy mieszkaniowe, prawo 
lokatorskie, prawo własności

Fundacja „Taurus” pon.-pt. 8:00-12:00

8  Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 6a pomoc cudzoziemcom Stowarzyszenie „Ovum” pon.-pt. 16:00-20:00

9  Osiedlowy Dom Kultury Wiktoria, os. Zwycięstwa 125, pok. 8 --------------- radcy prawni
pon.-czw. 15:00-19:00

pt. 12:00-16:00

10  ul. Grunwaldzka 19 (budynek Polska Press), pok. 425 prawo rodzinne Fundacja „Taurus” pon.-pt. 16:00-20:00

11  Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 6a prawo administracyjne, 
nieruchomości

Fundacja „Taurus” pon.-pt. 12:00-16:00

12  ul. Grunwaldzka 19 (budynek Polska Press), pok. 425
prawo pracy, sprawy związane z
prowadzeniem jednoosobowej 
działalności gospodarczej

Fundacja „Taurus”
pon.-pt. 8:00-12:00

17  Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1 --------------- radcy prawni pon.-pt. 12:00-16:00

18  Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1 --------------- adwokaci pon.-pt. 8:00-12:00

19  Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 23 --------------- adwokaci pon.-pt. 16:00-20:00

22  Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pok. 28 (hol)                 --------------- adwokaci/radcy prawni pon.-pt. 12:00-16:00

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Poznaniu – 2023 r.

13 
ul. Grunwaldzka 19 (budynek Polska Press), pok. 425

sprawy mieszkaniowe,
zadłużenia, pomoc osobom po-
krzywdzonym przestępstwem

Fundacja „Taurus”
pon., śr., pt. 12:00-16:00

ul. Łąkowa 4 (Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety) wt. i czw. 8:30-12:30

14  ul. Grunwaldzka 19 (budynek Polska Press), pok. 425 a Fundacja „Taurus” pon.-pt. 16:00-20:00

15  Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pok. 28 (hol) pomoc cudzoziemcom dysfunk-
cje w rodzinie, 
problemy osób z 
niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie „Ovum”
pon.-pt. 8:00-12:00

16  Miejski Punkt Pomocy, ul. Bukowska 27/29 pon.-pt. 14:00-18:00

20  ul. Grunwaldzka 19 (budynek Polska Press), pok. 425a
zabezpieczenie społeczne, 
prawo spadkowe, pomoc 
seniorom

Fundacja „Taurus” pon.-pt. 8:00-12:00

21  ul. Grunwaldzka 19 (budynek Polska Press), pok. 425 a
zabezpieczenie społeczne, 
pomoc młodym ludziom, w 
szczególności osobom nieletnim

Fundacja „Taurus” pon.-pt. 12:00- 16:00

Szczegółowe informacje na stronach: 
www.poznan.pl/pomocprawna
www.np.ms.gov.pl

      Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej należy zgłaszać 

      pod nr telefonu: 61 646 33 44, listownie: pl. Kolegiacki 17, pok. 22 lub na adres: npp@um.poznan.pl 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in.:
 poinformowanie o: obowiązujących przepisach, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach oraz kosztach 

postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, 
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 sporządzenie projektu pisma w sprawach związanych z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym i sądowoadministracyjnym (oprócz pism procesowych w toczącym się postępowaniu), 
 sporządzenie projektu pism: o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

w postępowaniu sądowym,
 mediacje.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje m.in.: 
 wsparcie dla osób zadłużonych, osób z niepełnosprawnościami, pokrzywdzonych przestępstwem, cudzoziemców
 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta np. z zakresu spraw rodzinnych, mieszkaniowych, 

zabezpieczenia społecznego, sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji,
 mediacje.

Umów wizytę w punkcie npp/npo
 Infolinia 616 463 344 (czynna od pon. do pt. w godz. 7:30-20:00)
 npp@um.poznan.pl
 https://zapisy-np.ms.gov.pl/
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