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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT PIOTRKOWSKI 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane 

według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących 

działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie 

odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach 

internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także 

krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (§ 5 ust. 4 pkt 2 

rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako 

ostatnie w danej kategorii tematycznej. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian  

w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Powiatu Piotrkowskiego  

o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy. ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 44 732 88 01  

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  

w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne 
oświadczenie.  
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2): 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

 PROWADZĄCY 
ADRESY 

DYŻURÓW 
DNI i GODZINY 

SPECJALIZACJA  
(o ile 

określono) 

lokal dogodny 
dla osób na 

wózkach 
inwalidzkich 

DANE KONTAKTOWE WWW 
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Starostwo Powiatowe  
w Piotrkowie Trybunalskim  
ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 

Piotrków Trybunalski 

Starostwo Powiatowe  
w Piotrkowie 
Trybunalskim 

97 – 300 Piotrków 
Trybunalski, Aleje 3 Maja 

33. Pomocy prawnej 
udziela radca prawny  

i adwokat 

 
Poniedziałek, wtorek, 

środa, czwartek, 
w godzinach:  

14.00 – 18.00, 
piątek w godzinach: 

13.00 – 17.00. 

 

- 

 
tak 

 

 
INFORMACJE i ZAPISY: 

44 732 88 01 

 

http://www.powiat-

piotrkowski.bip.net.pl/

?c=423 
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Starostwo Powiatowe  
w Piotrkowie Trybunalskim  
ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 

Piotrków Trybunalski 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

w Wolborzu,  
97 – 320 Wolbórz, 

Modrzewskiego 107 
Pomocy prawnej udziela 

radca prawny  
i adwokat 

Poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek 

w godzinach: 
14.00 – 18.00. 

 

 

- 

 
tak 

 

INFORMACJE i ZAPISY: 
44 732 88 01 

 

http://www.powiat-

piotrkowski.bip.net.pl/

?c=423 
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Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Regionu 
Piotrkowskiego - 

Euroaktywni z siedzibą  
w Rozprzy, ul. Kościuszki 6,  
numer KRS: 0000338829 

 
Gminne Centrum Kultury  

w Rozprzy, 97 – 340 
Rozprza, Kościuszki 6 

Pomocy prawnej udziela 
adwokat, radca prawny 

 i osoba wymieniona  
w art. 11 pkt 3 ustawy  
o nieodpłatnej pomocy 

prawnej 
 i edukacji prawnej 

 
Poniedziałek  
w godzinach: 

 14.00 – 18.00. 
Wtorek w godzinach: 

16.00  –  20.00 
Środa w godzinach: 

9.00  – 13.00. 
Czwartek w godzinach: 

13.00  –  17.00. 
Piątek w godzinach: 

13.00  –  17.00. 
 

 

- 

tak 
INFORMACJE i ZAPISY: 

44 732 88 01 

 

http://www.powiat-

piotrkowski.bip.net.pl/

?c=423 

http://www.euroakty

wni.pl/ 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE  

4 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Regionu 
Piotrkowskiego - 

Euroaktywni z siedzibą  
w Rozprzy, ul. Kościuszki 6,  
numer KRS: 0000338829 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

w Sulejowie, 97 – 330 
Sulejów, Milejowska 21 
Pomocy prawnej udziela 

radca prawny 
 

Poniedziałek  – 
czwartek w godzinach:  

8.30 – 12.30. 
Piątek w godzinach: 

12.30 – 16.30. 

- 
tak 

 

INFORMACJE i ZAPISY: 
44 732 88 01 

 

http://www.powiat-
piotrkowski.bip.net.pl/

?c=423 
http://www.euroakty

wni.pl/ 
 

 

  Starosta Powiatu Piotrkowskiego 

   Piotr Wojtysiak 
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