Pomoc dla mieszkańców
Numery alarmowe, telefony zaufania, pomoc mieszkańcom

Pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
POGOTOWIE GAZOWE
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
pogotowie ciepłownicze

112
991
992
(44) 645-16-05
(44) 645-16-08

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pogotowie wodno-kanalizacyjne
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
utrzymanie dróg i chodników oraz zieleni
awaria sygnalizacji świetlnej
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

(44) 645-16-00
(44) 645-16-01
(44) 733-92-53
(44) 733-92-55
(44) 733-92-56
(44)733-90-03
(44) 6474362

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
STRAŻ MIEJSKA
CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW (ul.Szkolna 28 - pokój 143)
poniedziałek i środa: 12.00-15.30
wtorek: 7.30-12.00
piątek: 13.00-17.00
czwartek nie przyjmuje
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"
Infolinia dla ofiar przemocy w rodzinie
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Całodobowy telefon antynarkotykowy

986, 7323760
(44) 7339006

(44) 732-77-75
801 120 002
800 801 081
116-111
(44) 647-94-44

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Z dniem 6 lipca 2020 r. zostaje wznowiona możliwość osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie porad w warunkach
stacjonarnych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa, zgodnego z
zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Do punktu, w którym udzielane są porady mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i
nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Przed wejściem do punktu konieczne jest zdezynfekowanie rąk.
Prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę, bez osób towarzyszących.

Mając na uwadze trwający wciąż stan epidemii oraz zalecenia Ministerstwa
Sprawiedliwości o podjęciu działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ww. ustawie udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuję, że w dalszym ciągu istnieje
możliwość korzystania z porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość
np. przez telefon lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Skorzystanie z darmowej porady prawnej jest możliwe tylko wyłącznie po wcześniejszym
umówieniu pod numerem telefonu 44 732-77-82.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875)
wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 oraz z
2020 r., poz. 875, zwanej dalej: „ustawą"). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:
- poszerzenia kręgu beneficjentów
Od dnia 16 maja 2020 r. darmowa pomoc prawna obejmuje także sprawy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
- ułatwienia udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w czasie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Zgodnie z art. 28a ustawy w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu
epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
Co istotne według nowych uregulowań ze względów bezpieczeństwa, w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przy udzielaniu porad w
powyższy sposób nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia o
niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców
jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób
w ciągu ostatniego roku.
Od 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób
potrzebujących. W 2018 roku wprowadzono zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - zaczęły funkcjonować nowe formy
usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) oraz rozszerzono katalog
beneficjentów.
Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja,
zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie w tym nieodpłatną mediację zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia
zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenia o
których mowa w ww. artykule.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zlokalizowane na terenie Miasta, godziny i zasady przyjęć.
Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
zlokalizowane są w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28, pokój 104, czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:30-12:30
i 13:00-17:00. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Alejach 3 Maja 28/34, pokój 206, czynny od
poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-17:00, a w piątki 8:00-12:00.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych
powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa
się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń
osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w
punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego zapisują się na porady z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem
telefonu 44 732-18-00.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
prowadzenie nieodpłatnej mediacji odbywa się co do zasady w punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.
1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy
mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie
stosuje się.
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

