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PrzekazĄę Państwu odpowiedź na interpelację z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie
uruchomienia telefonicznych porad prawnych dla mieszkańców miasta Tychy, szczególnie
tyskich przedsiębiorców oraz mieszkańców zatrudnionych na podstawie umów o pracę
iumów cywilnoprawnych. Opóźnienie pżekazania odpowiedzi wynika z oczekiwania na

podpisanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 roku
o ,,zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonovvych w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS -CoV - 2" (tAtl,Tarcza Antykryzysowa 3.0) oraz chęci przekazania Państwu
aktualnych informacji.

W

ań. 28 wspomnianej ustawy fozlzeżono grupę osób uprawnionych db korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o osoby
tizy czne prowadzące j ed n oosobową dzi ała n ośćg ospod arczą, cytuję
l
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Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieśćkosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym

osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalnośćgospodarczą niezatrudniającą

innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie funkcjonuje w Tychach od 2016
roku, a obecnie na terenie miasta działa pięć takich punktów. Wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców w czasie epidemii, umozliwiono skorzystanie z porad prawnych

za pomocą Środków porozumiewania się na odległość.Wsparcie udzielane jest po
wczeŚniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 32776 32 07, a wszystkie istotne
nform acje pu bl kowane są na stronie http ://umtvchv. pl/pomoc-prawna.
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Ponadto informuję,

że Powiatowy Urząd Pracy w

Tychach

w

szerokim zakresie

uruchomił mozliwośćudzielania specjalistycznych informacji i porad w związku

z kryzysową

sytuacją wywołaną epidemią, pod następującymi numerami telefonów: 327815868,
698 609 168, 698 609 167, 698 609 170. Natomiast wszystkie aktualne informacje dla
Pzedsiębiorców znajdują się na stronie https://umtvchv.pl/ańvkul/6172lprzedsiebiorcvaktualne-informacie.
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Otrzymuia:

1. Bańara Konieczna - Pzewodnicząca Rady Miasta Tychy,
2. Anita Skapczyk - Radna Miasta Tychy,
3. Aleksandra Wysocka - Siembiga - Radna Miasta Tychy,
4. Andzej Kściuczyk - Radny Miasta Tychy
5. Jarosław Hajduk - Radny Miasta Tychy,
6. Aneta Luboń-Stysiak - Sekretaz Miasta Tychy,
7. Powiatowy Uząd Pracy,
8. SWZ a/a
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