
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE 
MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W 2019 R.

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), 
informuje, że na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

Poniedziałek: 8:30-12:30
Wtorek: 8:30-12:30
Środa: 13:00-17:00

Czwartek: 8:30-12:30
Piątek: 13:00-17:00

Urząd Miasta, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski

Poniedziałek: 13:00-17:00
Wtorek: 13:00-17:00

Środa: 8:30-12:30
Czwartek: 13:00-17:00

Piątek: 8:30-12:30

Urząd Miasta, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został powierzony organizacji pozarządowej: 
Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów. W imieniu fundacji porady 

świadczy radca prawny.

Porady udzielają adwokaci i radca prawny

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Poniedziałek: 13:00-17:00
Wtorek: 13:00-17:00
Środa: 13:00-17:00

Czwartek: 13:00-17:00
Piątek: 8:00-12:00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
al. 3 Maja 28/34, 97-300 Piotrków Trybunalski

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został powierzony organizacji 
pozarządowej: Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów. W imieniu 

fundacji porady świadczy radca prawny.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie 
innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 44 732-18-00.
Oba punkty są dostosowane do osób niepełnosprawnych. W punkcie przy ulicy Szkolnej 28 osoby 
niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp przez wejście B budynku Urzędu Miasta.

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Miastu Piotrków Trybunalski



§ Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie pomocy. 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 44 732-77-82

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w 
związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym lub, 
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub, 
nieodpłatną mediację, lub 
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 
urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz 
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Chęć skorzystania z 
mediacji należy zgłosić u prawnika udzielającego nieodpłatną pomoc prawną.

2. Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia 
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie 
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i 
porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Chęć 
skorzystania z mediacji należy zgłosić u prawnika świadczącego nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie.

3. Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie 
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Miastu Piotrków Trybunalski


