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Uchwala W 464N12021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 19 paidziernika 2021 r.

r

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiedzy Powiatem Nowotarskim
a OkrQgowq lzbq Radc6w Prawnych w Krakowie i Krakowskq
lzbq Adwokackq w Krakowie dotyczqcego udzielania nieodplatnej
pomocy prawnej w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samozqdzie
powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.92O ze zm.) oraz arl. 10 ust. l ustawy z dnia 5 sierpnia
2O15t. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz. U.22021r. poz. 945), Zarzqd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

sl
Zawrzee porozumienie z Okrggowq lzbq Radc6w Prawnych w Krakowie i Krakowskq lzbq
Adwokackq w Krakowie dotyczqce udzielania nieodplatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Nowotarskiego w 2022 roku, o treSci okreSlonej w zalqczniku do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly zleca siq StaroScie Nowotarskiemu

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

I'l

rl

K"ry

bcr

t,

APU

cz*,o

ADU
c

oJca

Rafa

&n duro

A

Karol
Wakst

ndzki

ZARZAD POwlAn
W NOWYI,I TARGI.

zal4czntk do uchwaly Nt 464/X/2021
Zarz4du Powiaru Nowotatskiego z dllr,t 19 paidziemtka 2027r.

ul. Bolcslalva \Ystvdliwego I
3r'-400 Nowy TarE

POROZUMIENIE
z w^tte w doiu

..

...

paidziemika 2021 t. pomqdzy

Powiatem Nowotarskim z siedzib4 w Nowym Targu, ul. B. Wstydliwego 14, reprezentowanvm
przez Starostq Nowotatskiego Par,a Krzysztofa Ftbera orzz Wicestarostg Nowotarskiego Pana
Boguslawa Waksmundzkiego, zwanym dalei Powiatem,
2.

Krakowsk4 Izbq Adwokack4 z siedzib4
w Krakowie ul. Batorego 17 ddalzi4cq przez
Okrggow4 Radq Adwokack4
reprezentowan4 przez adw okata Aleksandra
Guta - Dziektna Okrggowej R dy
Adwokackiel zwan4 &lej KIA

Okrggow4 lzbq Radc6w Prawnych
z sie&ib4 w Krakowie pzy ul. Ftancesco
Nullo 8/4 dztalai4cl ptzez Radg Okrqgowei
Izby Radc6w Prawnych,

rePfezentowan4 Pnez radca prawnego
Marcina Sala - Szczl.piriskiego - Dziekana
Rady Okrqgowei Izby Radc6w Prawnych
zwan4 dalei OIRP

oa podstawie art. 10 ust. I ustawy z dnia 5 sieqpnia 2015 r. o nieodplamei pomocy prawne,,
nieodplamym potadnictwie obpvatelskim oraz edukacji ptawnei (Dz. U. z 2O27r. poz. 945),
Powiat oraz KIA i OIRP zawietaj4 potozumienie o nastqpui4cei reici:

s1
Celem niniejszego potozumienia iest ustalenie zasad wsp6lpracy pomigdzy Powiatem'
a KIA i OIRP na rck 2022, w zakresie realizowanego samodzielnie ptzez Po]s.,lg.t zadtnia
zleconego z ztktes,t adminisrac)i rz4dowei polegai4cego na u&ielaniu nieodplamei pomocy
prawnei - na podstawie ustaey z dnia 5 sierpnia 2015 t. o nieodplamei pomocy prawnei'
nieodplamym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji ptawnej @2. U. z 202h. poz. 945),
zwanei dalej Ustaw4.

1

s2
Na obszarze Powiatu zotganizowany zostaie system obeimui4cy 8 punkt6w, w kt6rych
bqdzie udzielana nieodplama pomoc pra{/oa lub Swiadczone nieodplame poradnictwo
obywatelskie, zwanych dalel ,,punktami", kt6re bqd4 usytuou/ane w lokalach wchodz4cych
w sklad zasobu lokalowego Gmin z terenu Powiatu Nowotarskiego oraz zasobu
lokalowego Powiatu Nowotatskiego.

) !7 2 punkach

nieodplamei Pomocy Prawnei, pomoc prawna iwiadczona b1dzie ptzez
adwokt6w zrzeszotych w Krakowskiei Izbie Adwokackiei w oparciu o zapisy Usawy,
niniejszego potozumienia oraz w oparciu o umowy zawierane z adwokatami, o kt6rych

3

4

mowaw$5ust. 1
2 punktach nieodplatnej pomocy prawnej, pomoc prawna Swiadczona bgdzre przez
radc6w ptao,nych zizeszonych w Okrpgowei Izbie Radc6w Prawnych w oparciu
o ,rpisy Ustawy, ninieiszego porozumienia oraz w oparciu o umowy zawietane
z radcami ptawnymi, o kt6rych mowa w $ 5 ust. 2.
Powiat oSwiadcza, i:e ptowa&enie 4 punkt6w, w kt6rych bg&ie Swiadczona nieodplama
pomoc prewna i nieodplame potadnictwo obywatelskie zostanie Powienone organizacii
pozaxz4dowei ptowadz4cei &ialalno6i po2ytku publicznego, wylonionei w otwartym

r00

1

konkutsie ofert, o kt6rym mowa w Ustawie (zwanej

d ej organbacjq poz rz4do\Ja)

z

zastrzeieniem ust. 5.

5.

W ptzypadku, gdv do dnia 30 listopada 2021 tol<o nie zostanie *yloniona orgxrzacja
pozatz4dowa, o kt6rej mowa w ust- 4, albo Powiat ie zawrze umowy z orgauzacl4
pozerz4dow4 albo w rakcie tntmia rczsi4ze tak4 umow€ za wypowiedzeniem, punkty
nieodplatnej pomocy ptawnej, o kt6rych mowa w ust. 4 zostan4 pflyzn^te dodatkowo
na tzecz KIA oraz OIRP w spos6b ustalony pomigdzy Stronaml
s3

1

Usytuowanie 4 punkt6w nieodplamej pomocy prawnej, w kt6rych pomocy prawnei
udziela)a adwokaci oraz radcowie prawni okre6la Zal4czntk nr 1 do ninieiszego
porozumienia.
2. Us),nrowanie 4 punkt6w nieodplamej pomocy ptawnej oraz nieodplamego poradnictwa
obl,watelskiego, kt6rych prowadzenie powietzone zostanie oryanizacji pozarzqdowej
okre5la Zal4cznik nr 2 do niniejszego porozumienia. W przlpadku okre6lon),rn w $ 2 ust.
5 podzial punkt6w nieodplamei pomocy prawnei pomigdzy KL{ i OIRP nasqpi w
drodze aneksu do niniejszego porozumienia zmieniai4cego zalqcxtik m 1.
3. Harmonogtam, wskazui4cy dni i godziny, w kt6rych bgdzie udzielana nieodplama pomoc
pravna w 4 punktach nieodplamej pomocy prawnej oLu.eila Z 4czntk nr 3 do niniejszego
porozumienia przygotowany przez Powiat. Harmonogtam zosanie uzupelniony po
offzymaniu imiennych wykaz6w adwokat6w i ich zastgpc6w otaz imiennych wykaz6w
radc6w prawnych i ich zastgpc6w, o kt6rych mou/a w $ 5 ust. 1i2.
4. W przrpadku obowi4zyrvania. stanu zegroienia epidemicznego, stanu epidemii albo
vprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodplatnei pomocv prawnei moie
odbJ'wai siq za po6tednictwem 5ro&6w porozumiewania sig na odleglori t. oruz poza
lokalem punktu nieodplamej pomocy prawnei na zasadach okrerilonych w
Zg^

^rt.

Ustawy.

5.

1

Decyzjq o :iwiadczeniu nieodplamei pomocy prawnei w spos6b okre6lony w ust. 4
podejmuje Powiat w potozumieniu z Gminami, rra obszarze kt6rych usytuowane sq
punkty nieodplamej pomocy prawnej i niezwlocznie informuie o wm adwokat6w i
radc6w prawnych wskazanych do udzielania nieodplamej pomocy prawnej.

Usala sip liczbp adwokat6w oo, i.hS l".,rp.a* bgdacych adwokatami, kt6rzy bEd4
u&ielai nieodplatne, pomocy prawnej, w tym z zakresu nieodplamei mediacii, na
obszarze Powiatu na podsawie vyk,,o ptzekazanego ptzez Dziekana KIA stosownie do
zapisu $ 5 ust.1.

2

sie liczbg radc6w prawnych onz ich zastgpc6w bgdacych radcami prawnymi,
kt6rzy bgda udziela6 nieodplamei pomocy ptawnej, w tyrn z zakresu nieodplamej
]Jstala

mediacii, na obszarze Powiatu oa podstaurie .*-ykzzu paekrzanego przez Dziekana
stosownie do zapisu $ 5 ust. 2.

1

oIRp

KIA zobowr4zuje sig do imiennego *lUt
-*" adwokat6w i ich zastqpc6w, kt6rymi s4
adwokaci, wyznaczortych do udzielania nieodplamej pomocl, prawnei,-w ty.rn z zakresu
nieodplatnej mediacji jednego adwokata bpd4cego jednoczesnie mediatorern, o kt6rym
mova w art.4a ust.6 Ustawy w jednym z dw6ch punkt6w okreflonych w 2 ust.2w ra$
2

mach harmonogfamu, o kt6rym mowa u/

\

3 ust. 3. Pierwsza lista adwokat6w

onz ich

za-

stgpc6w zostanie przedlozona do Powiatu w tetminie do dnia
30 listopada 2021 rclr.t. I{A przedstawi alfabeqczny wykaz adwokat6w, wyznaczonych

2.

3.

4.

5.

1.
2.

do u&ielania pomocy, tak aby Powiat ptzygotov^l harmonogtam i zawatl umowy umo2liwiaj4ce ka2demu adwokatowi udzielanie porr,ocy pfiez 4 godzny jednego dnia, cyklicznie wg. dostatczonego ptzez KIA vykazu.
OIRP zobowi4zuje sig do imiennego wskazlwania tadc6w ptawnych i ich zastqpc6w, kt6rynni s4 mdcowie prawni, wyznaczonych do udzielania nieodplatnej pomocy prawnej,
w tym z zakresu nieodplamej mediacji jednego tadcy plawnego bgd4cego iednocze6nie
mediatotem, o kt6rym mowa w art.4a ust.6 Ustawy w jednym z dw6ch punkt6w okre6lonych w $ 2ust.3 oruz w ramach harmonogramu, o kt6rym mowa w $ 3 ust.3, przy zdo2eniu, ii udzielanie nieodplamej pomocy prawnej przez ktidego tadca prawnego, odbyrva
sip co najmniei 4 godzny jednego dnia. Pierwsza lista tadc6w pmwnych orzz ich zastgpc6w zostanie przedlozona do Powiatu w tetminie do dnia 30 listopada 2027 roku.
W ptzlpadku, gdy w czasie obowi4z1"'vania niniejszego potozumienia zajdzie korueczno(6
zmiany listy adwokat5w lub radc6w ptawnych adwokat6w, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2 w
zakresie danych radc6w pmwnych lub adwokat6w lub ich zastppc6w, KtA i OIRP
wptowadz4 zmiany odpowiednio do listy radc6w pmwnych lub adwokat6w i przeka24 ie
do Powiatu w terminie 14 dni od zaistmenia okoliczno6ci uzasadniai4cych wprowadzenie
takich zmian.
\V ptzypadku gdy do dnia 30 listopada 2027 rok:u nie zostanie wyloniona otganizacia
pozttz4dowa, o kt6rej mowa w $ 2 ust. 4, albo Powiat nie zawtze umowy z otganizaci4
pozztz4dowa" KIA i OIRP dokonaj4 akaalizzcli lisg o kt6rych mowa w ust. 1 i 2 w
terminie 7 dni, liczonych od dnia powiadomienia KIA i OIRP przez Starostg
Nowotatskiego o takiej okolicznoSci.
\7 pzlpadku tozwi4zania umowy z organizrci4 pozatzqdow4 za wypowiedzeniem Powiat
powiadomi o tym KIA oraz OIRP, kt6re w tetminie 14 dni od daty powiadomienia
dokonaj4 aktualizacji list, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2.

s6

Powiat w tefiniflie do dnia 31 grudnn 2027 t. zt\ttze umowy o 6wiadczenie uslug z
adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez KIA i OIRP w trybie $ 5 niniejszego
potozu:rrienia.
Umowa o udzielaniu nieodplatnei pomory ptawnei bqdzie zautiettt'.
1) wskazanie mieisca i czasu udzielania nieodplamei pomocy prawnej;
2) rnformacje o mozliwo6ci wydluienia, na zqd2ltte statosty, czasu ffwarua dyzuru do co
najmniej 5 godzin &iennie, w ptzl.padku, o kt6rym mowa w art. 8 ust.6 Ustawy
w ramach wynagto&enia, o kt6rym mowa w pkt 3;
3) okre6lenie wynagtodzenia za udzielanie nieodplatnej pomocy prawnei;
4) okredlenie sposobu korzystania z lokaiu, w kt6rym bpdzie usytuowany punkt nieodplamej pomocy prawnei;
5) wskazanie niezbpdnych utz4dzef technicznych, w tyrn zapewniaj4cych dostqp do bazy
akt6w pmwnych umoiliwiai4cy u&ielanie nieodplamei pomocy pmwnei; . 6) zasady-zzpestriania dostgpu do bazy akt6w prawnych umoiliwiaj4cego udzielanie
rueodplamei pomocy prawnei;
7) zasa{y ztpew-rtitrtta pizez adwokata lub radca prawnego zastepstwa ur Plz}?adku, gdy
nie bedzie on w stanie osobi6cie udziela6 nieodplamej pomocy prawnei;
8) spos6b otganizowania w punkcie spotlania z mediatorem;
9) zasady iej tozwiazarla.
3

3. Z tytulu udzielania

nieodplatnej pomocy prawnej adwokatom oraz tzdcom prarrnym
ptzysluguje rniesipczne wynagrodzenie ryczaltowe, liczone w oparciu o stawkq

godzinow4.

4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

6

7

Wysoko6i miesipcznego wynagto&enia w)?lacaoego adwokatom i radcom prawnldn
bgdzie usalana przy uwzglgdnieniu vysokodci dotacji celowej ptzyznznej n^ tzecz
Powiatu w 2022 r. ra rcahzzcje zadantz polegai4cego na udzielaniu nieodplamej pomocy
pawnej otaz przy uwzglqdnieniu ztsady, ze 91% Iovoty dotacji ma zostat przezntczote
na vlrnagtodzenie z tytulu um6w zawartych z adwokatami, radcami prawnymi otaz
wylonione) orgtntza,cii pozarz4dowe j.
Warunki um6w, a w tym wysoko6i stawki godzinowej, miesiEcznego wytagrodzeria ortz
terminy wyplat zostan4 okre5lone w spos6b jednolity dla radc6w ptawoych i adwokat6w,
w tamach indy.widualnych um6w zawietanych w trybie ust. 2.
Wynago&enie bgdzie wlplacane po udokumentowari,.t przez adwokata lub tadcg
praq/nego lub ich zastgpcA w systemie teleinformatycznym udzielonej porady w karcie
nieodplatnej pomocy prawnej onz po dorgczeniu Powiatowi odwiadczeri os6b
uprav,nionych do uzyskania pomocy pmwnei w spos6b okre(lony w art. 7 ust. 3 Ustawy
lub informac)i o odbyciu dyzum bez udzielenia pomocy prawnej wraz z faktur4.
Rozliczenie pomiqdzy adwokatem lub radc4 pmv/nym,
z stgpc4 odby'rva siq
^
ind y'wrdulanie pomiqdzy nimi.

\7

Powiat zapewni, ie lokal, w kt6rym bgdzie usytuowany punlt nieodplatnej pomocy
prawnej bgdzie mial wyodrpbnione pomieszczenie umoiliwraj4ce zachowanie dyskrecjr
przy u&ielaruu nieodplamej pomocy prawnej.
Pomieszczenie, w kt6r'r,m bpdzie udzielana nieodplama pomoc prawna bEdzie
wllrosa2one co najmniej w biuko otzz dsra krzesla..
Powiat zapewni, ie wlposaienie lokalu, w kt6rym bgdzie usytuorx/any punkt nieodplamej
pomocy prawnei bg&ie zapewnn\o bezpieczne przechoulwanie dokument6w
zav,,ieraj4cy ch dane os obowe.

Lokzl, w kt6rym bqdzie usytuowany punkt nieodplamej pomocy prawnej bgdzie mial
odpowredni dostep do sieci energetycznej, telefonic zrtei otaz teleinformatycznei.
Powiat zapewni adwokatowi lub tadcy ptawnemu dostep do telefonu, komputem,
drukarki, kserokopiatki, intemetu orrz za poiredtictwem intemetu kotzystarie z
powszechnie dostgpnych baz akt6w prawnych takich jak seimowa btza aktow ptawnych
(http: //isap.seim.gov.pl), srony
Rz4dowego Cenrum
Legislacii
h
, port2l otzeczen s4d6w
powszechnych (rttps: / /otzeczenia.ms.gov.pl) , ba,za orzeczei S4du Naiwyiszego oraz
baza orzeczei Naczelnego S4du Adminisracfnego i s4d6w administa cyinych, a takie
lnza orzeczef Trybunalu Konstyrucy,;nego.
Powiat zapewni wla6ciwe warunki oczekiwania os6b ubiega j4cych sig o udzielerue
nieodplatnej pomocy prawnei. \07 pomies zczeniach przeztaczonych dla os6b
oczekui4cych umieszczona zostanie informacja o wszystJ<ich punktach nieodplamej
pomocy prau.nej na terenie Powiatu z *yszczeg6lnieniem punkt6w powierzonych do
prowadzenia otgarlzaclon pozatz4d,owym, o zasadach udzielania nieodplatnej pomocy
prawne,, osobach uprawnionych do 1ej ottzyrnatia oraz sposobach wykazywania
uptawniei do uzyskania nieodpiatnej pomocy ptawnej.
Powiat zapewni, 2e lokzl, w kt6r'r.m bg&ie usytuowany punkt nieodplamej pomocy
prawnej bqdzie mial odpowiedni dostgp dla os6b niepelnosprawnych.
4

Adwokat lub radca ptawny uprawniony bE&ie do kotzystania z lokalu w kt6r'rT n
umiejscowiony jest punkt nieodplame) Pomocy prawnei oraz kotzvsttnia z sieci
enetgetycznei, telefonicznei o1^z teleinformatlcznei w godzinach okreslonych
harmonogramem, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 3.
9. Adwokat lub tadca pmwny udzielaj4cy nieodplamei pomocy prawnej bqdzie zobowi4zany
do dokumentowania kaidego pt4padku u&ielenia pomocy prawnei w spos6b okre6lony
Ustaw4 przepisami wykonawczymi or z vno\tt4z^w^rt4 z Powiatem'
10. Radca p**"y UU adwokat bp&ie zobowQzany do przesttzegxia. w lokalu
obo*iarrr1acy.i, przepis6w przeciwpoiarowy ch oruz innych tegulacji dotycz4cych
bezpiecze6stwa i higieny ptacy oraz ochtony &nych osobowych'

8.

s8

s4 :.
Osobami odpowiedzialnymi za ws p6lpracg ptzy rc"tizacii ninief szego potozumienia
lJry&ialu organizacflnego
Ze strony powiatu _ p"n it"bert Beltowsk! Naczelnik

1)
'

2)
3)
'

St tortwa, te1.182667335 e-mail: tobert'beltowski@nowoatski pl
Ze sttony KIA - Pani Katolina Wlodarczyk - Calus' teferent ds' skargowych KIA
wlGakowie,te|,126335763,e-mail:karolina.wlo&tczyk.calus@adwokatura.krakow.pl
Ze srsony <imp - Pani & Malgorz *z Gtelewicz--Lt Mela' Kietownik Dzialu Prawnonr bezpo6redni
Orgnizacyltego Biura OIRP ; Krakowie, tet' 124108400 wew' 908'
124145908; e-mail: m'gtelewicz@oirp'krakow'pl

se

2022 r.
Porozumienie iest zawarte od dnia podpisania na okres do dnia 31 grudnia

\10

w forrnie pisernnego aneksu
Wszelkie zmiany do ninieiszego poto'omitnii winny by6 dokonane
pod rygorem niewaino5ci.

ll

s
po iednym dla kzidei ze
Porozumienie spotz4dzono w trzech iednobrzmQcych egzemphvach'
stron.
Za POWTAT

7.aKlA

5

Za OIRP

KrzYszto Saber

Zal4cznik Nr

I

do porozumienia

z dnia ....... paZdziemika

2021 r.

Punkty nieodplatnej pomocy prawnej, w kt6rych pomocy prawnej udzielajq adwokaci:

Adres

MiejscowoSd

Lp.
I

Jablonka

2.

Nowy Targ

34- 480 Jablonka
ul. 3-go Maja I
Urz4d Gminy Jablonka
34 - 400 Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
Urz4d Gminy Nowy Targ

Punkty nieodplatnej pomocy prawnej,

w

kt6rych pomocy prawnej udzielaj4 radcowie

prawnl

MiejscowoSd

Lp.
I

Adres

Rabka - Zdroj

34-700 Rabka -Zdr6j
ul. Parkowa 2
Urz4d Miejski w Rabce - Zdroju

2.

Ochotnica Dolna

34-452 Ochotnica Dolna
o5. Dlubacze 160

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Maniowy

34- 436 Maniowy
ul. Gorczariska 3
Urz4d Gminy Czorsztyn

Zalqcznik Nr 2 do porozumienia z dnia

...

Punkty nieodplatnej pomocy prawnej i nieodplatnego poradnictwa
zostanq powierzone do prowadzenia organizacjom pozarzqdowym:

Lp.
1

punkt

nieodplatnego
obywatelskiego

2

nieodplatnego
obywatelskiego

3

vatelskiego, kt6re

34-400 Nowy Targ
ul. Szaflarska 39
poradnictwa budynek Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie

Czarny Dunajec

punkt

oblT

Adres

MiejscowoSd

Nowy Targ

. paldziemika 2021 r.

poradnictwa

34 - 470 Czamy Dunajec
ul. Kamieniec Dolny 55
budynek OSrodka Zdrowia

Raba Wy2na

34- 721 Raba Wyzna 41
Urz4d Gminy Raba Wy2na
punkt nieodplatnej pomocy prawnej
4

KroScienko nad Dunajcem

34-450 KroScienko nad Dunajcem
ul. Rynek 35
budynek Urzgdu Gminy

I-apsze Ni2ne

34-442 LapszeNiine
18
ul. Jana Pawla
budynek remizy Ochotniczej StraZy
Po2arnej

punkt nieodplatnej pomocy prawnej

II

Zal4cznik Nr 3 do porozumienia z dnia ..... ptldziemika 2021 r.

Harmonogram udzielania nieodplatnei pomocy prawnei
Pomoc prawna udzielana przez adwokat6w

Lp. Usytuowanie Dziefi
punktu
tygodnia

Godziny udzielania
pomocy prawnej

Imig i nazwisko
adwokata i jego
zastQpcy

Jablonka

I

2

Poniedzialek

8.00- 14.00

Wtorek

8.00- 14.00

Czwartek

14.00- 18.00

Piqtek

14.00- 18.00

Poniedzialek
Nowy Targ
( Urzqd
Wtorek
Gminy Nowy
Sroda
Targ )
Czwartek

Pi4tek

I 1.30- 15.30

10.00 -

10.00

14.00
14.00

- 14.00
10.00 - 14.00
10.00

Pomoc prawna udzielana przez tadc6w prawnych

Lp. Usytuowanie
punktu

Dzief
tygodnia

Godziny udzielania
pomocy prawnej

Imig i nazwisko radcy
prawnego i jego
zastQpcy

I

2

Rabka -Zdr6j Poniedzialek

Ochotnica
Dolna

Maniowy

1

1.00- 16.00

Wtorek

8.00- 13.00

Sroda

8.00- 13.00

Piqtek

8.00-13.00

Poniedzialek

12.00- 16.00

Sroda

8.00- 12.00

Piqtek

8.00- 12.00

Wtorek

9.00- 13.00

Czwartek

9.00- 13.00

