NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
HARMONOGRAM
PRZYJĘĆ

TELEFON

GMINA DĄBRÓWKA
Dąbrówka, ul. Kościuszki 14
budynek Urzędu Gminy – parter

poniedziałek 13.00 – 17.00
środa 13.00 – 17.00

29 642 82 65
w godzinach pracy
punktu

pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

GMINA JADÓW
Jadów, ul. Jana Pawła II 17
Urząd Gminy
– I piętro, sala konferencyjna

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 12.00 – 16.00
piątek 12.00 – 16.00

25 785 44 18
w godzinach pracy
punktu

Fundacja „SPEKTRUM”, z siedzibą:
05-200 Wołomin, ul. Lipińska 101/48
telefon: 535 972 001
e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl
http://www.fundacjaspektrum.pl/
pomocy prawnej udziela radca prawny

GOK: 29 741 03 50
GOPS: 29 777 92 40
w godzinach pracy
punktu

Fundacja „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela radca prawny

531 755 107
w godzinach pracy
punktu

pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

667 607 450
w godzinach pracy
punktu

pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

LOKALIZACJA

GMINA KLEMBÓW
Klembów, ul. Strażacka 8
Gminny Ośrodek Kultury
Klembów, ul. Żymirskiego 38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINA KOBYŁKA
Kobyłka, al. Jana Pawła II 22
Miejski Ośrodek Kultury
– parter
GMINA MARKI
Marki, ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa nr 2
– parter, sala nr 2
GMINA POŚWIĘTNE
Wola Cygowska
świetlica wiejska
GMINA RADZYMIN
Radzymin, ul. Letnia 15
– parter
GMINA STRACHÓWKA
Strachówka, ul. Norwida 6
pomieszczenia po gminnym
ośrodku zdrowia
GMINA TŁUSZCZ
Tłuszcz, ul. Warszawska 10
Urząd Miejski – parter, pokój nr 5
GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Miła 22
Zespół Szkół Specjalnych – II piętro
GMINA ZĄBKI
Ząbki, ul. Harcerska 9
Publiczne Gimnazjum nr 1
– parter, pokój nr 15
GMINA ZIELONKA
Zielonka, ul. Lipowa 5
Urząd Miejski – parter, pokój nr 2

GOK:
poniedziałek 12.00 – 16.00
piątek 8.00 – 12.00
GOPS:
czwartek 16.00 – 20.00
sala TELECENTRUM:
wtorek 13.00 – 17.00
piątek 13.00 – 17.00
sala lekcji indywidualnych:
czwartek 13.00 – 17.00
poniedziałek 17.00 – 21.00
wtorek 17.00 – 21.00
środa 17.00 – 21.00
czwartek 17.00 – 21.00
piątek 17.00 – 21.00
wtorek 13.30 – 17.30
środa 16.45 – 20.45
poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 12.30 – 16.30
piątek 16.00 – 20.00
poniedziałek 7.30 – 11.30
wtorek 8.00 – 12.00
środa 12.30 – 16.30
czwartek 11.30 – 15.30
piątek 11.30 – 15.30
poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 14.00 – 18.00
piątek 8.00 – 12.00
środa 15.00 – 19.00
czwartek 15.00 – 19.00
poniedziałek 15.00 – 19.00
wtorek 17.00 – 21.00
środa 15.00 – 19.00
czwartek 17.00 – 21.00
piątek 16.00 – 20.00
poniedziałek 16.00 – 20.00
wtorek 16.00 – 20.00
środa 16.00 – 20.00
czwartek 16.00 – 20.00
piątek 16.00 – 20.00

brak

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

Fundacja „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela radca prawny

22 243 05 47
w godzinach pracy
punktu

Fundacja „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

25 756 28 42
w godzinach pracy
punktu

Fundacja „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela radca prawny

29 757 30 16 w 223
w godzinach pracy
punktu
22 760 85 96
w godzinach pracy
punktu

pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny
pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

22 777 26 27
w godzinach pracy
punktu

Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

22 761 39 38
w godzinach pracy
punktu

pomocy prawnej udziela
adwokat i radca prawny

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Szczegółowe informacje na stronie www.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
która nie ukończyła 26 lat;
która ukończyła 65 lat;
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniosła straty;
która jest w ciąży.

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub

o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób będących w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem
dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej

działalności.
UPRAWNIENI DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych
wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacji lub aplikant radcowski.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji
pozarządowej może udzielać także:
1. doradca podatkowy, lub
2. osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje na stronie www.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

