
KOMUNIKAT STAROSTY STASZOWSKIEGO 
z dnia 03.11.2020 r. 

O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKTACH NPP I NPO 

ZLOKALOZOWANYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO 

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 
i 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) - na podstawie art. 28a 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 24a 
rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, 1797, 1829, 
1871,19,17 i 1931) - ustala s ię, co następuje : 

> W okresie od dnia 04 listopada 2020 do odwołania - wykonywanie zadań 
określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - przez wszystkie 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w powiecie staszowskim - odbywać się będzie wyłącznie za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) oraz poza lokalem 
punktu. 

> Bezpośrednia obsługa interesantów zastąpiona zostaje kontaktem telefonicznym 
lub mailowym. 

> W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy: 
- zadzwonić do Starostwa Powiatowego w Staszowie w godzinach pracy urzędu pod 
numer telefonu 15-866-50-63 lub drogą elektroniczną dziedzicr@staszowski.eu, 
lub 
- zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób 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. 

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej - anonimową opinię można przekazać: 
- przesyłając pocztą na adres: 

Starostwo Powiatowe w Staszowie 
Wydział Organizacji i Nadzoru 
ul. Piłsudskiego 7. 
28-200 Staszów 

lub przesyłając na adres e-mail: dziedzicr@staszowski.eu, lub powiat(a>staszowski.eu 
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