NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2019
LOKALIZACJA

HARMONOGRAM
PRZYJĘĆ

TELEFON

poniedziałek 15.00 – 19.00
środa 15.00 – 19.00

29 642 82 80

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „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

25 785 44 18

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „Spektrum” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat
radca prawny

29 753 88 41

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „Spektrum” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat
radca prawny

531 755 107

pomocy prawnej udziela
adwokat Kamila
Rembiś-Roszkowska
radca prawny Michał Karczmarczyk

667 607 450

pomocy prawnej udziela
adwokat Martyna Matlak
radca prawny Anna Czarnecka

884 196 918

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „Spektrum” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
radca prawny

22 243 05 47

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „Spektrum” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
radca prawny

GMINA DĄBRÓWKA

Dąbrówka, ul. Kościuszki 12
budynek przy budynku
Urzędu Gminy, parter

GMINA JADÓW

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

GMINA KLEMBÓW

Klembów, ul. Żymirskiego 1A
parter

GMINA KOBYŁKA

Kobyłka, al. Jana Pawła II 22
Miejski Ośrodek Kultury
parter

GMINA MARKI

Marki, ul. Okólna 14
Szkoła Podstawowa Nr 1
parter, sala „Biuro”

GMINA POŚWIĘTNE

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
poniedziałek 12.15 – 16.15
czwartek 16.00 – 20.00
piątek 7.45 – 11.45
poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek 11.00 – 15.00
środa 11.00 – 15.00
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00
poniedziałek 16.30 – 20.30
wtorek 16.30 – 20.30
środa 16.30 – 20.30
czwartek 16.30 – 20.30
piątek 16.30 – 20.30

Wola Cygowska 31A
świetlica wiejska

wtorek 13.00 – 17.00
środa 16.45 – 20.45

GMINA RADZYMIN

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

Radzymin, ul. Letnia 15
parter

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2019
LOKALIZACJA
GMINA STRACHÓWKA
Strachówka, ul. Norwida 6
Urząd Gminy
I piętro, pokój bez numeru

GMINA TŁUSZCZ

Tłuszcz, ul. Warszawska 10
Urząd Miasta
parter, pokój nr 5

GMINA WOŁOMIN

Wołomin, ul. Miła 22
Zespół Szkół Specjalnych
parter, pokój nr 3

GMINA ZĄBKI

HARMONOGRAM
PRZYJĘĆ

TELEFON

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek 14.30 – 18.30
wtorek 12.30 – 16.30
środa 14.30 – 18.30
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 11.30 – 15.30

25 756 28 42

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „Spektrum” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
radca prawny

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 14.00 – 18.00
środa 12.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 16.00
piątek 8.00 – 12.00

29 757 30 16
wew. 223

pomocy prawnej udziela
adwokat Łukasz Cymerman
radca prawny Maciej Łabuś

poniedziałek 15.00 – 19.00
wtorek 15.00 – 19.00
środa 15.00 – 19.00
czwartek 15.00 – 19.00
piątek 15.00 – 19.00

663 537 319

pomocy prawnej udziela
adwokat Anna Zakrzewska
radca prawny Alicja Wasiak

Ząbki, ul. Harcerska 9
Szkoła Podstawowa Nr 1
parter, pokój nr 15

wtorek 17.00 – 21.00
czwartek 17.00 – 21.00
piątek 16.00 – 20.00

22 777 62 27

punkt powierzony do prowadzenia
Fundacji „Spektrum” z Wołomina
pomocy prawnej udziela
adwokat
radca prawny

GMINA ZIELONKA

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

22 761 39 38

pomocy prawnej udziela
adwokat Anna Maria Macierzyńska
radca prawny Rafał Klementowski

Zielonka, ul. Lipowa 5
Urząd Miasta
parter, pokój nr 2

Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

ZAPISY DO PUNKTÓW POD NUMEREM TELEFONU

735 736 797

w poniedziałki: 12.00 – 17.00, środy: 11.00 – 15.00, piątki: 8.00 – 12.00
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ZAPISY NA WIZYTY W PUNKTACH
informacja o sposobie umawiania terminu wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu
wołomińskiego
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ. Terminy
wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wołomińskiego należy umawiać
telefonicznie, zgłoszeń dokonuje się wyłącznie na numer telefonu:
735 736 797 – zapisy na wizytę co 40 minut,
w następujących dniach i godzinach:
poniedziałki: 12.00 – 17.00,
środy: 11.00 – 15.00,
piątki: 8.00 – 12.00.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności wizyt. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
UWAGA:
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
SPOSÓB UMAWIANIA TERMINU WIZYTY PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
LUB DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
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, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem
nieodpłatnej mediacji, przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu
wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w
komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka
migowego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za
pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.
Chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl.W
treści e-maila należy co najmniej:
1) wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
2) wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego;
4) podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.
Dysponent npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść
e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem
e-maila potwierdzi wykonane czynności.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby
doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem pomocy prawnej składają Staroście
Wołomińskiemu oświadczenie, w formie papierowej lub elektronicznej, że nie są w stanie ponieść kosztów
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odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie
środków porozumiewania się.
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