STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMBROWIE

KOMUNIKAT

18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

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) od dnia
18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Zambrowskiego.
Udzielanie porad prawnych odbywa się zdalnie za pomocą środków komunikacji (telefon, mail).
Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres osoby dyżurującej
(wykaz poniżej) lub prawnik@powiatzambrowski.com skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego
wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego
oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór:
https://darmowapomocprawna.ms.Rov.pl/pl/aktualnosci/news, 14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniemkoronawirusem.html ).
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy
prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon., a fakt ten powinien zostać niezwłocznie
odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce należy zamieścić
następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru
PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W
notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Jednostka
prowadząca
Adwokaci

Radcowie Prawni

Stowarzyszenie
Centrum
Aktywności
Społecznej
PRYZMAT
Stowarzyszenie
Centrum
Aktywności
Społecznej
PRYZMAT

dni i godziny dyżurów

email/telefon

Miejski Ośrodek Kultury w
Zambrowie,
sala konferencyjna, 18-300
Zambrów,
ul.
Prymasa
Stefana
Wyszyńskiego 2a

poniedziałek
- w godz. od 8;00 do 12;00
czwartek
- w godz. od 8;00 do 12;00
piątek
- w godz. od 8;00 do 12;00

adw.narozna@o2.pl
tel. 886-133-131
michalwaraksa@qmail.com
tel. 502 323 529
wiktoria.prokorvm@o2.pl
tel. 600-253-106

Urząd
Gminy Zambrów,
pokój nr 1,
18-300 Zambrów,
ul. Fabryczna 3

wtorek
- w godz. od 8;00 do 12;00
środa
- w godz. od 8;00 do 12;00

kwiatkowska hanna@op.pl
tel. 609 623 405
roberttarq@wp.pl
tel. 604 103 455
pryzmat@prvzmat.orq.pl
tel. 600 217 619

adres

Urząd
Gminy
Kołaki
Kościelne, pokój nr 24a, 18315 Kołaki Kościelne, ul.
Kościelna 11

Urząd Gminy Rutki, pokój nr
104,
18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11
Listopada 7

wtorek
- w godz. od 9;00 do 13;00

czwartek
- w godz. od 9;00 do 13;00
(specializacia:
dla
osób
doświadczających przemocy)

pryzmat@prvzmat.orq.pl
tel. 788 305 848

piątek
- w godz. od 9;00 do 13;00

Stowarzyszenie
Centrum
Aktywności
Społecznej
PRYZMAT

Posterunek
Policji
w
Szumowiel8-305 Szumowo,
ul. sierż. pchor. Zygmunta
Przeździeckiego 5

pryzmat@prvzmat.orq.pl
tel. 788 305 848

poniedziałek
- w godz. od 9;00 do 13;00
środa
- w godz. od 9;00 do 13;00

pryzmat@prvzmat.orq.pl
tel. 600 217 619

W celu usprawnienia załatwiania spraw wskazanym jest podanie swego numeru telefonu kontaktowego.
Ponadto, informacje o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są w Starostwie Powiatowym w
Zambrowie, tel. 86 271 24 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy), e- mail: Drawnik@DOwiatzambrowski.com .
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