
Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

w związku z zagrożeniem koronawirusem 

 

WICESTAROSTA 

/-/ Stanisław Kęsik 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których 

mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zgodnie z 

zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje 

o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom 

i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście 

(stacjonarnie), poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja 

udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   

Zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 

ze zm.) będą realizowane w następującej formie:  

1. Z uwagi na względy bezpieczeństwa w terminie od 19 października 2020 do 

odwołania zawiesza się działalność stacjonarną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  

na obszarze Powiatu Ciechanowskiego. 

2. Porady w sprawach niecierpiących zwłoki będą udzielane za pomocą środków 

komunikowania się na odległość (telefon, e-mail itp. Forma kontaktu będzie dobierana 

w ustaleniu z osobą zapisującą na porady i prawnikiem udzielającym porad). 

3. Zgłoszeń na porady można dokonać telefonicznie lub pod adresem e-mail       

602–721–357  LUB  pomocprawna@ciechanow.powiat.pl 

4. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. SKAN 

LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY 

PRZESŁA NA ADRES E-MAIL PODANY POWYŻEJ, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ 

NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY. Wzór pisma wraz z oświadczeniem 

stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. W razie braku możliwości dostarczenia 

pisma drogą elektroniczną, prosimy o kontakt telefoniczny. 

5. Zawiesza się do odwołania możliwość umówienia usług mediacyjnych. 

6. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602–721–357 

lub na Internetowej Stronie Powiatowej i stronie BiP Starostwa. 


