
   
 

KOMUNIKAT  
w sprawie zawieszenia osobistego udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 
 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, 

tymczasowo zawiesza się od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania osobiste udzielanie  

i świadczenie porad we wszystkich punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Piotrkowskiego  

i organizuje się udzielanie i świadczenie porad telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków 

porozumiewania się na odległość np. przez telefon, pocztą elektroniczną, przez komunikator 

internetowy lub w formie wideorozmowy. 

Odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w punktach udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego. 

W celu ustalenia terminu udzielenia porady lub świadczenia poradnictwa 

obywatelskiego prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 732 88 18 lub 

mailowy: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl oraz za pośrednictwem strony 

internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy. 
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w sposób wyłączający 

bezpośrednią obsługę interesantów beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-

przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Wszystkie szczegóły dotyczące przywrócenia udzielania i świadczenia porad osobiście będą 

przedstawione w kolejnym komunikacie, który zostanie zamieszczony m.in. na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.powiatpiotrkowski.pl/index.php?cat=wartowiedziec&page=Nieodp%C5%82atna-pomoc-

prawna oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego:  

https://powiat-piotrkowski.bip.net.pl/?c=423. 

Zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r.  

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 294), części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej  

w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po 

udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod 

wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do 

komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującej pod względem organizacyjno-

technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. 

 
                                           Starosta Powiatu Piotrkowskiego 

                                                                                                                                        Piotr Wojtysiak 
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