
KOMUNIKAT Z 05.11.2020 r. W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 

Starosta Żuromiński przedłuża zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

żuromińskiego, w  związku 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). 

Zawieszenia przedłuża się na okres od 09.11.2020 r. do 04.12.2020 r., z zastrzeżeniem że 

Starosta Żuromińskim może ten okres skrócić lub wydłużyć. Usługi będą świadczone na 

odległość poprzez telefon oraz z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na 

odległość. 

Starosta Żuromiński wyda odrębny Komunikat o przywróceniu dotychczasowego 

harmonogramu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. 

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: 

npp@zuromin-powiat.pl, fax: (23) 657-35-35, przez skrzynkę ePUAP na adres: 

/q4r845xtvv/SkrytkaESP lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac 

Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin, wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej oraz w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności 

gospodarcze, oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 

2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej). 

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do INTERNETU osoba potrzebująca 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej wraz w wymaganymi oświadczeniami, ustnie 

przez telefon podając imię, nazwisko, adres i numer PESEL (lub numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość).  

Bliższe informacje są udzielane pod numerem telefonu (23) 657-47-00 wew. 39. 

Jerzy Rzymowski 

STAROSTA ŻUROMIŃSKI 
 

 

 

 

 

 

mailto:npp@zuromin-powiat.pl


……………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

Starostwo Powiatowe w Żurominie 
 

Proszę o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość* 
 

Informuję, że dostępne dla mnie środki porozumiewania się na odległość to: 

telefon, numer ....................................................................................... 

poczta elektroniczna, adres e-mail............................................................... 

komunikator internetowy, dane kontaktowe................................................. 

inne dane kontaktowe........................................................................... 
 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej. 

Ja, niżej podpisany(na),..........................................................................................  
(imię, nazwisko, adres) 

..................................................., PESEL 
1)

..................................., oświadczam, 

że, 

1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 

2) w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałem(-am) innych osób.
2)

 
1)

 W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
2)Dotyczy tylko osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Starostwo Powiatowe w 

Żurominie oraz w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości 

do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej.  

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

(data i podpis osoby uprawnionej) 

 
----------------------------------------------- 
*SKAN, ZDJĘCIE LUB DRUK PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO 
STAROSTWA POWIATOWEGO POCZTĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA 
SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY. Porady i 
pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo 
na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

obowiązuje od 25 maja 2018 r. 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  
kwietnia 2016 roku informuję ,że  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żuromiński z  siedzibą  przy ul. Plac 

Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych – 

p.Ewelina Sikorska z którą można się kontaktować poprzez adres e-mail: dpo@zuromin-powiat.pl  lub  

pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe  w Żurominie  ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 

Żuromin. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  ww. Rozporządzenia) w związku z realizowaniem zadań 

wynikających z ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 

2017r.,poz.2030). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

1)podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;                                                                                                                                                         

2)podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celu 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. 
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem 

przepisów prawa. 

 9. Podanie przez  Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Starostwo 
Powiatowe w Żurominie. Przy czym podanie danych jest:                                                                                  
 -obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;                                                              
 -dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie 
zawarcie  umowy.               
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowan , w tym również w formie 

profilowania.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1)   
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