
 
 

Piotrków Trybunalski, 10.06.2021 r. 

KOMUNIKAT 

w sprawie wznowienia osobistego udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego  

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuacją epidemiczną, w tym stopniowe zmniejszanie się 

obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym z dniem 15 czerwca br. wznowione zostaje 

osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Piotrkowskiego,  

z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa udzielania porad w warunkach stacjonarnych, w tym 

wyposażenia punktów w środki ochrony osobistej dla wykonawców jak i osób korzystających  

z pomocy. 

Osoby korzystające z darmowej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa wynikających  

z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przed 

uzyskaniem porady koniecznie trzeba zapisać się na wizytę.  

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 (w godzinach pracy Starostwa 

Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz za pośrednictwem strony 

internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy. 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa 

oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie 

udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się również odbywało za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 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. 
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