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LISTA JEDNOSTEK NIEODPLATNEGO PORADNICTWA DOSTF;PNEGO DLA MIESZKANCOW POWATU MLAWKSIEGO 

LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dosttpu dla osob Informacja 
telefon, poradnictwa placowki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adres strony internetowej interesant6w dokonywania zgloszen 
(www)IBIP wraz z podaniem nr 

telefonu lub adresu 
poczty elektroniczne.i * 

Poradnictwo: psychologiczne 
pedagogiczne 
socjalne 

~ .. Zespol OSrodkow 
rodzinne 

ul. Slowackiego 18 Pedagog Publiczna Poniedzialek - Pomoc oferowanajest dla W celu umowienia terminu 
Wsparcia 06-500 Mlawa Pracownik socjainy, • Pilltek wszystkich osob z terenu wizyty naieZy dokonac 
W MJawie 236545229 Psycholog 

~ 
800 -1800 Powiatu Mlawskiego zapisu pod nr tel. 23 654 

236543366 bcrdllcych w kryzysie 52 291ub 236543366 
www.zowmlawa.home.[!1 Poradnictwo rodzinne Wggrafiku oraz lub osobiscie w siedzibie 

www.biIl·zowmlawa.home.[!1 dostcrpnego pomoc dla wszystkich osob Placowki 

w Zespole na terenie calego kraju 

Osrodkow doswiadczajllcych przemocy 

Wsparcia 

2 Poradnia ul. Wyspiaiiskiego 9 Poradnictwo dla rodzicow Publiczna Poniedzialek Pomoc w formie konsultacji W celu um6wienia dziecka 
Psychologiczno  06-500 Mlawa i opiekun6w prawnych z 900_13 00 dla rodzic6w i prawnych na diagnoz~ b!l# teraI!i~ 

Pedagogiczna 236543329 trudnosciami wychowawczymi opiekun6w oraz peinoletnich w poradni wypelnia sicr 
w Mlawie i uczniow pelnoletnich • Sroda uczniow, oferowanajest dla druk zawierajllcy 

www.biI1.[![![!.[!owiatmlawskL[!1 z problemami emocjonalnymi 

~ 
1300 _ 1500 osob z terenu Powiatu podstawowe dane 0 

153°._1600 Mlawskiego. dziecku. Druki zgloszen 
Psycholodzy 1600_18 00 mozna otrzymac w 

sekretariacie PoradnL 
Umowienie pierwszej 

----- ------- konsultacji nastcrpuje 
------- -------

w OparCIU 0 zgtoszeme 
telefoniczne (rodzica 
opiekuna prawnego lub 
pelnoletniego ucznia) pod 
nr tel. 
236543329 

------- _ .... 
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'I::P Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osob Informacja 
telefon, poradnictwa placowki przyj~c uprawnionych o sposobie dokonywania 

adres strony intemetowej interesantow zglosuo wraz z 
{www)IBIP podaniem nr telefonu lub 

adresu poczty 
elektronicznej it 

Centrum Fundacja IT AKA Kryzysy psychiczne, 24 godz. przez DIa osob b~d'lcych w 800702222 
Wsparcia dla osob skr. pocztowa 127 stany depresyjne, mysli 7 dni w tygodniu kryzysie bezplatna infolinia 
w stanie kryzysu 00-958 Warszawa 66 samobOjcze psychicznym 
psychicznego Zasi~g cala Polska 
(zlecenie NFZ) www.liniawsparcia.pl 

porady@liniawsparcia.pl 

3 

Poradnietwo psychoterapeutyczne 

4 Zespol Osrodk6w uL Siowackiego Ig Psychoterapeuta Publiczna Poniedzialek, Pomoc oferowana jest dla W celu um6wienia 
Wsparcia 06-500 Mlawa • Sroda wszystkich os6b z terenu terminu wizyty naleZy 
WMlawie 236545229 

~ 
gOO -1230 Powiatu Mlawskiego dokonac zapisu pod nr 

236543366 1430 _ 1730 b~d'lcych w kryzysie tel. 23 654 52 29 lub 
www.zowmlawa.hQme.QI oraz 236543366 

www.biQ.zowmlawa.home.QI Wtorek, pomoc dla wszystkich os6b na lub osobiscie w 
Czwartek, Pi'ltek terenie calego kraju siedzibie Plac6wki 

gOO _ 1530 doswiadczaj'lcych przemocy 

-----

Poradnictwo w zakresie przeciwdzialania przemocy w Rodzinie, rozwillzywanie problem6w alkoholowych i innych u~ale:inien oraz osob pokrzywdzonych przest~pstwem 
5 Komenda 

Powiatowa Policji 
w Mlawie 

----

uL Sienkiewicza 2 
06-500 Mlawa 
236547200 

------

poradnictwo dla os6b 
pokrzywdzonych przest~pstwem 
oraz przeciwdzialanie przemocy 

Publiczna Poniedzialek 
pi'ltek 

800 
- 16

00 Pomoc oferowana jest dla 

Osoby zainteresowane 
uzyskaniem porady 

mog'l j'l uzyskac pod nr 
D, A.' • 

---- ..1,' mie~7kancnw tel. 

www. Powiatu Mlawy 236547200 
bip.mlawa.kpp.policja.gov.pl blldi osobiScie 

w siedzibie komendy 
wg kolejnosci zgloszen 

, 
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LP 
-------

Nazwa jednostki Adres jednostki, 
telefon, 

adres stl"Ony internetowej 
(www)/BIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
placowki 

Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osob Informacja 
przyj~c uprawnionych o sposobie 

interesantOw dokonywania zgloszeii 
wraz z podaniem nr 
telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej * 

------

6 Panstwowa ul. .AI. Jerozolimskie 155, 
Agnacja 02- 326 Warszawa 
Rozwi"lZ)'Wania 222506325 
Problemow www.parpa.pl 
Alkoholowych 

poradnictwo dla ofiar przemocy 
wRodzinie 

Publiczna Ogolnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia" tel. 800-12-00-02 . 

• Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype  poniedziatki 
w godz. 13.00- 15.00 

• Konsultacje telefoniczne w j~z. angielskim - poniedziatki w godz. 
18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) 

• Konsultacje telefoniczne w j~z. rosyjskim - wtorki w godz. 
18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) 

• Konsultacje prawne - poniedziatek i wtorek w godz. 17.00-21.00 
(tel. 22/666-28-50), sroda godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) 

• Porady e-mailowe - niebieskalinia@niebieskalinia.info 
Zasi~g cata Polska 

lnterwencje - w sytuacji zagrozenia Zycia i zdrowia, oraz w sytuacjach kiedy 
sprawca przemocy ma wyrok w zawieszeniu za przemoc wobec czlonkow 

rodziny lub przebywa na warunkowym przedterminowym zwolnieniu, a nadal 
stosuje przemoc w Rodzinie 

7 Ogolnopolskie Panstwowa Agencja 
Pogotowie dla Rozwi'lZYwania Problemow 
Ofiar Przemocy Alkoholowych 
w Rodzinie AI. Jerozolimskie 155 
Niebieska linia 02-326 Warszawa 

www.niebieskalinia.info 

biuro@niebieskalinia 

-~-- ------

------

- wsparcie 
- pomoc psychologiczna, 
- informacja 0 najbliZszym 
miejscu pomocy w problemach 
przemocy domowej 

Publiczna pn.-sob. 
godz. 08.00-22.00 

ndz. i swi~ta 
godz.08.00-16.00 

800120002 
Bezptatna infolinia 
Zasi~g cata Polska 

------

,---
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony intemetowej 
(www)/BIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
placowki 

Dni i godziny przyj~c interesantow 
Kryteria dost~pu dla osob uprawnionych 

Informacja 0 sposobie dokonywania zgloszen wraz z podaniem nr telefonu 

lub adresu poczty elektronicznej* 

Poradnictwo konsumenckie 
8 Starostwo 

Powiatowe 
wMlawie 

Powiatowy 
Rzecznik 

Konsument6w 

ul. Wladyslawa Stanislawa 
Reymonta 6 10k nr 2 

06-500 Mlawa 
236542409 
236552900 

www.gowiatmlawski.gl 
www.big.gowiatmlawski.gl 

Poradnictwo konsumenckie Publiczna• 
~ 

Poniedzialek 
800_1600 

Czwartek 
800 _1800 

Pomoc oferowanajest dla 
wszystkich mieszkanc6w 

Powiatu Mlawskiego 
Porady dla konsument6w 

(os6b fizycznych), kt6re na 
wlasny uZytek kupily towar 
lub uslugc;: od przedsic;:biorcy 

Udzielanie porad 
odbywa sic;: wg 

kolejnosci zgloszen 

9 UrZ<!d Ochrony 
Konkurencj i i 
Konsument6w 

ul. Plac Powstanc6w Warszawy 1, 
00-950 Warszawa 

httgs:llwww.uokik.gov.gl 
httgs:llwww.uokik.gov .gllbig.ghg 

Poradnictwo konsumenckie Publiczna Poniedzialek 
pilltek 815_16 15 

zasic;:g cala Polska 

Porady dla konsument6w 
(os6b fizycznych), kt6re na 
wlasny uZytek kupily towar 
lub uslugc;: od przedsic;:biorcy 

Infolinia 
Konsumencka, 

prowadzona przez 
Fundacjc;: Konsument6w 
tel. 801 440220 oraz 

222908916 
(od poniedzialku do 

pilltku w godz. 
8:00 - 18:00, oplata wg 

taryfy operatora) 
10 Centrum 

Informacji 
Konsumenckiej 

UrZ<!d Komunikacji Elektronicznej 
ul. Gieldowa 7/9 

01-211 Warszawa 
httQs:llcik.uke.gov.QI 

Porady w zakresie uslug 
pocztowych i 

telekomunikacyjnych 

Publiczna Poniedzialek 
pilltek 815_16 15 

zasic;:g cala Polska infolinia: 
223304000 
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LP Nazwa jednostki Ad res jednostki, 
telefon, 

adres strony iDtemetowej 
(www)/BIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
placowki 

Dni i godziny 
przyj-:c 

interesantow 

Kryteria dost-:pu dla osob 
uprawnionych 

Informacja 

o sposobie 


dokonywania zgloszeD 

wraz z pooaniem nr 

telefonu lub adresu 


poczty elektronicznej* 


~il Rzecznik AI. lerozolimskie 87 
Finansowy 02-00 I Warszawa 

www.rf.gov.pl 

Poradnictwo dla osob w sporze z podmiotami I") nku finansowego 
Spravvy zwillZane z 

ubezpieczycielami , bankami i 
innymi podmiotami rynku 

kapitalowego oraz formami 
oszcz¥dzania 

Publiczna Zasi~g cata Polska 
Dyzur telefoniczny ekspertow z zakresu ubezpieczeii gospodarczych pod nr 
telefonu 22 333 73 28, 
od poniedzialku do Piiltku w godzinach 8.00 - 18.00; 

Dyzur telefoniczny ekspertow w Biurze Rzecznika Finansowego dla czlonkow 
Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestnikow Pracowniczych Programow 
Emerytalnych oraz osob korzystaj~cych z indywidualnych kont emerytalnych 
odbywa si¥ pod nr telefonu 22 333 73 261ub 22 333 73 27, od poniedzialku do 
pi~tku w godzinach 11.00-15.00; 

Dyzur telefoniczny ekspertow w Biurze Rzecznika Finansowego z zakresu 
problemaw z bankami i na rynku kapitalovvym odbywa si~ pod nr telefonu 
223337325, od poniedzialku do piiltku w godzinach 8.00 - 16.00. 

--~ 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osob Informacja 
telefon, poradnictwa placowki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adres strony internetowej interesantow dokonywaiila zgl()szen 
(www)IBIP wraz z podaniem nr 

telefonu lub adresu 
poczty 

elektroniczne.i ., 
Poradnictwo w zakresie prawa pracy oraz z poradnictwo zawodowe 

12 PaiIstwowa ul. Plocka 11113 Porady prawne w zakresie prawa Publiczna Porady prawne: 
Inspekcja Pracy 01-231 Warszawa pracy tel. 459 599 000 - z telefon6w kom6rkowych 

www.warszawa.oio.gov.ol tel. 801 002 006 - z telefonow stacjonarnych 
13 Centrum Gl6wny Inspektorat Pracy Porady z zakresu prawa pracy. Publiczna 801002006 (dla 6tel. stacj.) I 

Poradnictwa ul. Barska 28/30 459599000(dla tel. kom.) 
Pa6stwowej 02-315 Warszawa. 223918360 
Inspekcj i Pracy tel. 22 391 82 15 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) 
(PIP) fax. 22 391 82 14 Koszt pollJ:czenia zgodnie z taryflJ: operatora. Uwaga!!! naliczane s~ koszty za 

www.bip.pip.gov.pl, czas oczekiwania na polllczenie . 
kanceiaria(a?gip.pip.gov.pl 

14 Powiatowy UrZlJ:d ul. Wyspia6skiego 7, Poradnictwo zawodowe w Publiczna Poniedzialek - Zasiyg Powiat MJawski W celu umowienia 
Pracy w MJawie 06-500 Mtawa zakresie wyboru lub zmiany • Czwartek terminu wizyty naleZy 

236543918 zawodu, okreslenia predyspozycji 

~ 
1400 _ 1600 dokonac zapisu pod nr 

www.mlawa.J.:!raca.gov.J.:!1 zawodowych, wyboru miejsca 236543918 
www.biJ.:!·l2uJ.:!.mlawa·121 pracy, planowania rozwoju lub za posrednictwem 

zawodowego, wyboru kierunku poczty eiektronicznej 
ksztaicenia, szkolenia lub szkoly, waml@J.:!raca.gov·121 
nabywania umiejytnosci 
poszukiwania pracy, sporzlJ:dzania 
dokument6w aplikacyjnych. 
Udzielanie informacji m.in. 
o warunkach swiadczenia pracy; 
warunkach podejmowania 
dzialalnosci gospodarczej, w tym 

....~---
------

U pI =!-,isacn prawnycn, 
--- ------

procedurach postypowania 
i wzorach dokument6w; 

-------
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