NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
NIEODPŁATNE MEDIACJE
Adres punktu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo
tel. 86 273 87 09
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w
toczącym
się
postępowaniu
przygotowawczym
lub
sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

Opis usługi

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna
pomoc
prawna
nie
obejmuje
spraw
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie
obejmuje
rozpoznanie
problemu
i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej
z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach.
W
razie
potrzeby,
podczas
porady
może
być
sporządzony
wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc
w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi
kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej;
 przeprowadzenie mediacji;
 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.

Forma
zapisu
Inne
informacje

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 273 84 60
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby,
które
ze
względu
na
niepełnosprawność
ruchową
nie
są
w
stanie
przybyć
do
punktu
lub
osoby
doświadczające
trudności
w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Dni i godziny dyżurów

Osoba świadcząca usługę

poniedziałek – godz. 8.00-12.00

radca prawny Piotr Romaniuk

wtorek – godz. 8.00-12.00
środa – godz. 8.00-12. 00

adwokat Adam Wigda

Telefon
604 431 678
667 347 679

radca prawny Violetta Teresa Andrzejewska 510 076 777

czwartek – godz. 8.00-12.00

adwokat (mediator) Witold Poboży

504 123 064

piątek – godz. 8.00-12.00

radca prawny Andrzej Zdrodowski

512 280 838

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Adres punktu: Szkoła Podstawowa w Wąsoszu
ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz
tel. 86 273 11 54
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących
prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,



wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,



przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,


Opis usługi

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna
pomoc
prawna
nie
obejmuje
spraw
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i
udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z
porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc
w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym
między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która
złoży stosowne oświadczenie oraz inne osoby wymienione w ustawie z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)

Forma
zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 273 84 60

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad
obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dni i godziny dyżurów
piątek – godz. 8.00-12.00

Osoba świadcząca usługę

Telefon

adwokat Kinga Romaniuk

792 248 002

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Adres punktu: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Szczuczynie
ul.Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
tel. 86 272 50 12
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących
prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,



wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,



przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,


Opis usługi

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna
pomoc
prawna
nie
obejmuje
spraw
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i
udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z
porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc
w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym
między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która
złoży stosowne oświadczenie oraz inne osoby wymienione w ustawie z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)

Forma
zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 273 84 60

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad
obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dni i godziny dyżurów
wtorek– godz. 8.00-12.00

Osoba świadcząca usługę

Telefon

adwokat Kinga Romaniuk

792 248 002

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Adres punktu: Urząd Gminy w Radziłowie
ul. Plac 500 lecia 14;

19-213 Radziłów

tel. 86 273 71 10
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących
prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,



wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,



przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,


Opis usługi

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna
pomoc
prawna
nie
obejmuje
spraw
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i
udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z
porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc
w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym
między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która
złoży stosowne oświadczenie oraz inne osoby wymienione w ustawie z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)

Forma
zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 273 84 60

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad
obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dni i godziny dyżurów

Osoba świadcząca usługę

Telefon

poniedziałek – godz. 8.00-12.00

adwokat Kinga Romaniuk

792 248 002

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Adres punktu: Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie
ul.Szkolna 1
19-200 Grajewo, tel. 86 273 87 64
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących
prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,



wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,



przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,


Opis usługi

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna
pomoc
prawna
nie
obejmuje
spraw
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i
udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z
porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc
w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym
między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która
złoży stosowne oświadczenie oraz inne osoby wymienione w ustawie z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)

Forma
zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 273 84 60

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad
obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dni i godziny dyżurów
środa– godz. 10.00-14.00

Osoba świadcząca usługę

Telefon

adwokat Kinga Romaniuk

792 248 002

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Adres punktu: Urząd Miejski w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32;

19-206 Rajgród

tel. 86 272 19 40
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących
prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,



wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,



przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,


Opis usługi

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna
pomoc
prawna
nie
obejmuje
spraw
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i
udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z
porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc
w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym
między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która
złoży stosowne oświadczenie oraz inne osoby wymienione w ustawie z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)

Forma
zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 273 84 60

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad
obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dni i godziny dyżurów

Osoba świadcząca usługę

Telefon

czwartek – godz. 8.00-12.00

adwokat Kinga Romaniuk

792 248 002

