
Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

 i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 
 

 

W związku z ograniczeniem obostrzeń związanych 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 (t.j. Dz. U. 

poz. 1842 z późn. zm.), Starosta Powiatu Ciechanowskiego informuje o  

wznowieniu od 1 czerwca 2021 roku, działalności stacjonarnej 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego  na obszarze Powiatu Ciechanowskiego. 

Mając na uwadze stałą obecność w przestrzeni wirusa SARS-CoV-2 konieczne jest działanie 

w podwyższonym reżimie sanitarnym tak, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom 

korzystającym z pomocy i osobom świadczącym pomoc.  

Osoby zapisane na poradę, które udają się do punktu pomocy powinny pamiętać o: 

• zasłonięciu ust i nosa za pomocą maseczki lub innego materiału; 

• dezynfekcji rąk przy wejściu do urzędu i do punktu NPP/NPO; 

• zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych interesantów urzędu, urzędników 

i osób świadczących pomoc; 

• stosowaniu się do wszelkich innych obostrzeń nałożonych przez organy władzy. 

Jednocześnie informuję, iż mając na uwadze potrzeby wspólnoty samorządowej nastąpiła 

reorganizacja lokalizacji stacjonarnej Punktów Poradnictwa, które działać będą: 

• od Poniedziałku do Piątku 8:00-16:00 w budynku Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie, ul. 17 stycznia 7, Ciechanów, ; 

• NPP-Poniedziałek 9:00-13.00 i NPO Wtorek 8:00-12:00 w budynku gminy Sońsk, 

ul. Ciechanowska 20, Sońsk; 

• NPP-Wtorek 12:00-16:00 i NPO Środa 8:00-12:00 w budynku gminy Gołymin-

Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, Gołymin-Ośrodek; 

• NPP-Czwartek 12:00-16:00 i NPO Piątek 8:00-12:00 w budynku gminy Grudusk, 

ul. Ciechanowska 54, Grudusk; 



• NPP Środa i Piątek 12:00-16:00 i NPO Czwartek 13:00-17:00 w budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku, ul. Polna 2c, Glinojeck. 

Wykonawcami udzielającymi pomocy prawnej są adwokaci, radcowie prawni oraz osoby 

udzielające porad z ramienia organizacji pozarządowych, które zostały wyłonione w otwartym 

konkursie ofert.  

Wszelkie szczegóły dot. funkcjonowania punktów (godziny otwarcia, osoby wykonawców) 

oraz niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 729-055-949 lub 

na Internetowej Stronie Powiatowej i stronie BiP Starostwa. 
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