
Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

 dotyczące pracy  Punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Ostrołęckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem  

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, działając na 

podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232,  

z późn. zm.), Starosta Ostrołęcki informuje, że zadania z zakresu pomocy prawnej oraz 

poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie powiatu ostrołęckiego będą realizowane 

następująco: 

1)        w dalszym ciągu zawieszone zostają do odwołania osobiste wizyty w punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego tj. od dnia 25 marca 2021 r. do odwołania realizacja zadań  odbywać 

się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów,  

2)        porady udzielane będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon,  

e-mail)  lub wideoporada – (dostępna jedynie w ramach punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonego przez Fundację 

Togatus Pro Bono), 

3)        w celu skorzystania z porad nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego należy przesłać na adres: npp@powiatostrolecki.pl, skan lub 

zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość lub poprzez złożenie wniosku w zamkniętych kopertach (z dopiskiem: 

Nieodpłatna Pomoc Prawna) do skrzyni ustawionej na parterze budynku w głównym 

wejściu do Starostwa Powiatowego w godz. 8.00-15.00 lub też korespondencyjnie na 

adres Starostwa Powiatowego, pl. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.  

 W przypadku wideoporady wszelkie informacje dostępne są na stronie  powiatu 

www.powiatostrolecki.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna oraz stronie  

www.fundacja.togatus.pl. 

4)        rejestracja może odbywać się również ON LINE za pomocą linku dostępnego na stronie 

powiatu ostrołęckiego www.powiatostrolecki.pl lub BIP Starostwa Powiatowego 

https://www.bip.powiatostrolecki.pl/– Zapisy na  bezpłatną pomoc prawną on-line.  

5)        w sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może złożyć wniosek 

o uzyskanie pomocy, ustnie przez telefon dzwoniąc na numer  731 407 207.  

Zapisu można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 13.00. 

Druk wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można pobrać 

ze strony internetowej www.powiatostrolecki.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, z BIP 

Starostwa Powiatowego www.bip.powiatostrolecki.pl  w zakładce nieodpłatna pomoc prawna 

oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego. 

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

na odległość jest dostępny do pobrania poniżej. 
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