
'D 7r I .A:J II. t{.,u,/ u v -' 

(( SEf\RET~. '1 W," V 
. .. , {7 , 

't, " .. -~. rl' 0-.1 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPLATNEGO PORADNICTWA 


DOSTF;PNEGO DLA MIESZKANCOW POWIATU MLAWSKIEGO 


Lista zawiera dane jednostek nieodplatnego poradnictwa uporzqdkowane wedlug tematyki poradnictwa. Dane obejmujq informacje 0 nazwie jednoslek, zakres ie 
poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym 0 stronach internetowyc h i numerach telefonicznyc h, dniach i godzinach dzialalnosci oraz kryteriach 

dost~pu do uslugi. 

Na ponizszYIll lVykazie uj ~to takze krajowe infolinie teillatyczne i inne formy porad swiadczonych za posrednictwem komunikacji elektronicznej. 

CZF;SC I: 

LP Nnwa jednostki Adres jednostki, 
lelefon, 

adres strony inlernelowej 
(www)/BIP 

Zal{res prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
placowki 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantow 

Kryleria dost~pu dla osou 
uprawnionych 

Informacja 
o sposobie 

dokonywania zgloszen 
wraz z podaniem nr 
lelefonu lub adresu 

pocZly elektronicznej * 

I 

Poradnictwo: psychologiczne 
pedagogiczne 
socjalne 
rodzinne 

I Zesp61 Osrodk6w 
Wsparcia 
W M!awie 

lIl. Siowackiego 18 
06-500 Mlawa 
23 654 52 29 
23 6543366 

www.zowmlawa.home .pl 

Pedagog Publiczna 
Pracownik socjalny, •Psycho!og 

~Poradnictwo rodzinne 

Poniedziafek -
Piatek 

800 
-.:. ! 800 

Wg grafiku 
dost~pnego 

w Zespole 

Osrodk6w 

Wsparcia 

Pomoc ofel"Owanajest dla 
wszystkich os6b z terenll 

Powlatu Mlawskiego 
b~dqcych w kr'yzysie 

oraz 
POIllOC dla wszyslkich os6b 

Ila terenie catego kraju 
doswiadczajqcych przeillocy 

W celli um6wienia terminll 
wizyly nalezy dokonac 

zapisu pod nr tel. 
23 654 5229 luu 

236543366 
lub osobiscie w siedzibie 

Plac6wki 
WW\I· . b i [l. z()w llllav.a .home. pi 
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LP I Nazwa jednoslki Adres jednoslki, Za kres prowadzonego Rodzaj 
lelefon, poradniclwa placowki 

adres slrony inlernelowej 
===I-=- I~ ~I (www)/BIP 1-' --- -  -=-1- -- --c=- I-

Poradnia2 ul . Wyspiariskiego 9 Poradnictwo dla rodzicow Publiczna 
Psychologiczno  06-500 Miawa i opiekunow prawnych z 

Pedagogiczna 23654 33 29 trudnosciami wychowawczYllli 
w Mlawie i uczniow peinoietnich •wlVw.bip.ppp.powiatmlawski.pl z problemami emocjonalnymi 

Psycholodzy ~ 

UrZZ!d Miasta3 Psycho log Publiczna 
Mlawa Poradnictwo swiadczone jest 

w budynku Wydzialu Oswiaty •i Polityki Spotecznej Urz~dll 


Miasta Miawa 

przy 


ul. Padlewskiego 13 
 ~ 
06-500 Mlawa 

Dni i godziny 
przyjltc 

inleresantow 

Pontedzialek 
l3oo_14 (J(j 

Wtot'ek 900_12 °° 

13 10 Sroda 13'10 _ 

Czwartek 
1300_14°0 

15]0 _ 16°0 

Piatek 12 30 
- 14 ')(' 

pierwszy i trzeci 
poniedzialek 

l11iesiaca 
12 (10 -i S·oo 

drugi i czwarty 
poniedzialek 

miest'lca 
Soo _ 14 111 

4 Centrum 
Wsparcia dla osob 
w stanie kryzysu 
psychicznego 
(zlecenie NFZ) 

Fundacja ITAKA 
skr. pocztowa 127 

00-958 Wat SZd wa 66 

www.liniawsparcia.pl 

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne , mysli 

<amohoicze 

Publiczna 2.:1 godz. przez 
7 dni w tygodnill 

Doradyrii: lin iawSDat'c ia.pl 

Kryleria dostltpu dla osob 
uprawnionych 

Pomoc w formie konsultacji 
dla rodzicow i prawnych 

opiekunolV oraz pelnoletnich 
lIczni6w, oferowanajest dla 

osob z terenu Powialll 
Mlawskiego. 

Pomoc oferowallajest dla 
mieszkaricow Miasta tvllawa 

Dla osob byd,!cych w 

kryzysie 


psychicznym 

'7 __ ';g eata P"loh 

Inforrnacja 

o sposobie dokonywania 


zgloszen w raz z 

podaniern nr telefonu lub 


ad resu poczly 

elektronicznej* 


W celu ut110wienia dziecka 

na diagnoze baM terapie 

w poradni wypelnia si", 


druk zawierajqcy 

podstawowe dane 0 


dziecku. Druki zgioszeti 

mozna otrzymac \V 


sekretariacie Poradni . 

Umowienie pierwszej 

konSliltacii nastypuje 


II' oparciu 0 zgloszenie 

telefoniczne (rodzica 


opiekuna prawnego Ilib 

pelnoletniego lIcznia) pod 


nr tei. 

236543329 

W celu umowienia terminu 
wizyty nalezy dokonac' 

zapisu pod nr tel. 
236543253 

wew,412 

lub osobiscie w siedzibie 

przy ul. Padlewskiego 13 


800702222 
bezplatna infolinia 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Oni i godziny Kryteria dostt;pu dla os6b Informacja 
telefon, poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o sposobie dokonywania 

adres strony internetowej interesantow zgloszen wraz z 
- --.--~-~- =-::: 

(www)/BIP podaniem nr telefonu lub --.--~- -- ---
~- -.--. =---= . -~-- --  adresu poczty- - -=-~-,--~- -~ 

elektronicznej * 

5 Fundacja IT AKA psychologiczne Publ iezna 
Centrum pedagogiezne 

Poszukiwal'l Ludzi prawne 
Zaginionych 

http ://www. liniadzieeiom.pl/ problemy zwiilzane z: catodobowa bezptatna infolinia dla dzieei i mlodziety, rodzic6w i 1l3uczycieli 
dojrzewaniem, 

nieporozumieniami ezy 8000802222 
konfliktami z kolegami, 

nieszczysliw'l milosci, przemoci) porady@liniadzieciom.pl 
w szko le Ilib w domu. kl6tniami 

z rodzicami, myslami grafik dyiurow na http: //www.liniadzieciom.pl 
samob6jczyeh, Iykach , nadwagi) 

i odzywianiem. 
Poradnictwo psychoterapeutyczne 

6 Zesp61 Osrodk61V ul. Slowackiego 18 Psychoterapellta Publiezna POlliedzialek, Pomoc oferowana jest d la W ce lu um6wienia 
Wsparcia 06-500 Mlawa • Sroda wszystkich os6b z terenu terminll wizyty nalezy 
W Mlawie 23 654 52 29 

~ 
800 _ 12)0 Powiatll Mlawskiego dokonac zapisLi pod Ilr 

23 654 33 66 14 10 _ 17 '<1 b~dilcyeh IV kryzysie tel. 23 654 52 29 lub 
1\ II 1\ .zo II ml a \Va . ho l11e.[21 oraz 236543366 

IV II w .bip.70\\illlla IVa. home.1'1 Wtorek. pomoe dla wszystkleh os6b na ILib osobikie w siedzibie 
Czwar1ek, Pi'ltek ten:~ llie catego krajll Plac6wki 

8°0 _ 15)0 doslViadezaj'lcych przemocy 

Poradnictwo II' zaluesie przeciwdzialania przemocv II' Rodzinie , rozwi::jzl'wanie proIJlem6w alkoholowych i innl'ch uzaleillien oraz osolJ pokrzywdzonvch przest~pstwem 
7 Komenda 1I1. Sienkiewicza 2 poradni ctwo dla os6b Plibliczna Poniedzialek - Osoby zainteresowane I 

" Dr.l· 06-500 Mlawa pokrzywdzonyeh przestypstwem pii)tek lI zyska ni em porady mog,! I 

w Mlawie 236547200 oraz przecIWlIzlal3nie f-/IL<::IIIV'-J ROO _ IfioO POllloe oferowana jest d la jq uzyskac pod nr ~el. I 
IV Rodzinie wszystkich mieszkancow l.j O:l'+ 'i. UU U'lU<

www. Po wia tll Mlawy osobiscie II' siedzibie I 

bi p.mlawa.kpp .pol icj a.goy. p 1 komendy wg kolejnosci 
jzgloszen 

Strona 3 z 18 
Aktualizacja , na dzien 12.1l.2019r. 



--

LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Za kres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osob I nformacja 
telefon, poradnictwa placowki uprawnionych o sposobie przyj~c 

adres str-ony internetowej interesantow dokonywania zgloszen ,~.-- -- 
~- . --~- ---  --_.
(www)/BIP wraz z podaniem nr----~-. 

,~----- --,. 
teleronu lub adre-su 

poczty elektronicznej ~ 
8 Flindacja Lokalny Punkt Pomocy poradnictwo dla osob Organizacja Pomoc dla osob W celli umowienia 

Pmmocji Osobom Pokrzywdzonym pokrzywdzonych przest~pstwem: Pozytku Czwartek pokrzywdzonych terminu wizyty nalezy 10°° _14°0 Mediacji i Przest~pstwem w Mlawie poradnictwo prawne, Publicznego przest~pstwem oraz ich osoby dokonac zapisu pod nr
Edukacji Prawnej ps ychologiczne, materi alne bliskie tel. kom. 500 380 431
LEX NOSTRA uL Padlewskiego 1/3 

(dost~pny w godzinach 
06-500 MlalVa urzedolVania Puntu) 

calodobowe dyiury: 
www.funduszs12rawiedliwosci. 696214889 

517704356gov.12 1 

Stowarzyszenie9 Pomoc osoborn uzaleznionyrn Publiczna W Kazda ni edz iel y Pomoc ofemwana jest dla Osoby za interesowa ne 
Rodzin Pomoc udzielana jest w lokalu i wspo/uzaleznionym od alkoholu od godz. wszystkich mieszkancow uzyskaniem pomocy 

1600do iS oOAbstynenckich przy uL Mariackiej 20 i narkotykow i innych substancji Powiatu Mlawy w innych dniach niz 
"Oroga" 06-500 Mlawa chemicznych niedziela mogi) umawiac 


si~ telefonicznie pod 

nr tel. 511318056 


10 UrZijd Miasta Poradnictwo swiadczone jest Pomoc osobom lIzaleznionym Publiczna Drugi i czwarty W cel u lImowienia Pomoc oferowana jest dla 
Mlawa w budynkll Wydzialll Oswiaty i wspollizaleznionym od alkoholll poniedzialek mieszkancow Miasta Mlawa terminu wizyty nalezy 

i Polityki Spolecznej Urz~dL1 kazdego miesi,!ca dokonac zapisu pod nr•Miasta Mlawa tel. 23 6543253godz.
16)0_ 18°0przy wew.412 

ul. Padlewskiego 13 Ilib osobiscie w siedzibie 
06-500 Mlawa przy ul. Pad lewskiego 13 ~ 
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LP Nnwa jednostki 

.. ~ ==-=-- -=--

MieJski Osrodek 
Pomocy 
Spoleeznej 
w Mlawie 

II 

Przyehodnia 
Terapii 

12 

Adres jednostki, 

telefon, 


::.dres strony internetowej 

(www)/BIP 


Punkt Konsultacyjny ds" 

Przeeiwdziafania Przemoey 


w Rodzinie 

uL Padlewskiego 13 


06-500 ivHawa 


uL Lelewela 9 

06-500 Mfawa 


Zakres prow::.dzonego Rodz::.j 
poradnictw::. placowki 

~ --- -" 

Pomoc dla rodzin i os6b 

dotkni~tych przemocq w rodzinie 


Pomoc osobotll uzal ezn ionym 

i wsp61uzaleznionym od alkoholu , 


Publiczna 

• 
~ 
• 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantow 

Poniedziafek 

Sroda 


Czwartek 

Piatek 


godz" 800 - 16°° 

WtOl"ek 


godz" 8°° _ 18°0 


Poniedziakk -

Piatek 


Kryteri::. dost~pu dl::. osob 
uprawnionych 

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

Pomoc oferowana jest dla 
mieszka(lc6w Miasta Mfawa 

Zasiyg cala Polska 

Infol·m::.cja 

o sposobie 


dokonyw3ni::. zgloszeri 

wr::.z z pod::.niem I1r 

telefonu lub adresu 


poczty elekt ronicznej x 


\1./ celu lIm6wienia 

terminu wizyty nalezy 

dokonac zapisu pod nr 


teL 23 654 36 34 

lub osobiscie w siedzibie 

przy uL Padlewskiego 13 


W celu ulll6wienia 

terminll wizyty nalezy 


Uzalezni61 ( 
Wsp6luzaleznie

nla 

13 
Gmina Szrensk 

14 Og61nopolskic 
Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 
Niebieska linia 

23 655 2864 


Plinkt Informacyjno
konsultaeyjny 


GminllY Osrodek Kultury 

uL Plac Kanoniczny I I 


06-550 Szrel'lsk 


Pal'lstwowa Agcneja 

Rozwi,)zywallia Problem6w 


A Ikoholowych 

AL lerozolimskie 155 


02-326 Warszawa 

W I I II . n i ~ b ies kal iIlia" info 


1' "111' ,/ 11 ~'bi.:!-k:d '11,1 


chemiczne, behawioralne, 

DDA 


Terapeuci 

Psycho log 


Pomoc osobom uzaleznionym 

od alkoholu i ieh rodzin oraz dla 


os6b doswiadczaj')cych przeillocy 

i stosui'lcych przemoc 


- wsparcie 
- pomoc psychologiczna, 
- illformacja 0 najblizszym 
miejscu pomocy w pmblelllaeh 
przemoey domowej 

~ 

Publ iczna 

Publiczna 

godz" 8'00 - 19 ;:: 

Co drugi wtorek 
miesi,)ca w 
godzinach 
Il cc, _ 15°0 

Pomoc oferowana jest dla 
mieszkallc6w Gminy Szrerlsk 

dokonac zapisu pod nr 

teL 23 655 28 64 


lub osobiscie Vi siedzibie 

przy ul, Lelewela 9 

W celu um6wienia 


terminll wizy!y nalezy 

zglosic siy do siedziby 


Gminnego Osrodka 

Kultury przy I 

ul" Plae Kanoniezny II I 

06-550 Szrellsk I 
calodobowa pomoc osobom dozllaj'lcym przemoc, sIViadkom przemocy , I 

, 

osobom poszukuj'leym informacji Ila temat zjawiska i sposob6w , 

przeciwdzialania przemoey w Rodzinie 

800 120002 


telefoniczne dyi.ury prawnikow: 226662850 

(poniedziafek - 'vvtorek 1 7()(l _21 ()(1 ) 


e-mail: niebieska linia0 ,niebieskalilliajnfo 
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Nazwa jednostki 
LP 

-- - - -

15 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Blizniemll 
Schronisko 
,)vlar-Kotr" 

16 Pal'lstlVolVa 
Agnacja 
Rozwi'lzywa nia 
Problem6w 
Alkoholowych 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)/BIP 

Mi'lczyn Duzy 26 
06-550 Szrelisk 
http ://II\vII .Ill <l r

kll l.Org,1 i nd ex .12h pi feat 1I res 

1I1. AI. Jerozolimskie 155, 
02- 326 Warszawa 

22 250 6325 
www.parpa.pl 

Zakres prowadzonego Rodzaj 
poradnietwa plaeowki 

- -
-

-~- ~ .-

Pomoc spoleczna 

Pomoc ludzi om bezdomnym opp 
wyk luczon ym ze spoleczelistwa • 

~ 
poradnictwo dla oliar przemocy Publiczna 

w Rodzinie 

Oni i godziny przyj~c interesantow 
Kryteria dostt;pu dla osob uprawnionyeh 

[nformaeja 0 sposobie dokonywania zg[oszen wraz z podaniem nr telefonu 

lub adresu poezty elektronieznej * 

7 dni IV tygodn iu 
24 h na dob~ 

zasi~g cala Polska 
518659 177 
513716095 

Og61nopolskie Pogotow ie dla Oliar Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia" tel. 800-12-00-02. 

• Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype poniedzialki 
w godz. 13 .00- 15.00 

• Konsultacje telefoniczne w jyz. angielskim - poniedzialki IV godz. 
18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) 

• Konsliltacje telefoniczne w j~z. rosyjskim - IVtorki w godz. 
18 .00-22.00 (tel. 800-12-00-02) 

• Konsultacje prawne - poniedzialek i wtorek IV godz. 17 .00-2100 
(tel 22/666-28-50), sroda godz. 18.00-22.00 (tel. 800-1 2-00-02) 

• Porady e-mailowe - niebieskalinialami ebieskalinia.inf() 
Zas i~g cala Polska 

Interwencje - w sy tuacji zagrozenia zycia i zdrowia. oraz w sytuacjach kiedy 
sprawca przemocy ma wyro k w zawieszeniu za przemoc wobec czlonk6w 

rodziny lub przebywa na warunkowym przedtemlinowym zwolnieniu, a nadal 
stosu ie przemoc IV Rodzinie 
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LP Nazwa jednostki Adrcs jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Oni i godziny Krytcria dost~pu dla os6b Informacja 
telefon, poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych 0 sposobie 

_ _ adres strony internetowej interesant6w dokonywania zgloszell 
-- - - (www)/BIP -- -. ---... --. _ _ _ wraz z podaniem nr 

- tclcfonu lub adresu 
poczty clektronicznej* 

Poradnictwo konsumenckie 


17 Starostwo ul. \-Vladysfawa Stanislawa Poradnictwo konsul11enckie Publiczna Poniedzi alek - Pomoc oferowanajest dla Udzielanie porad 

Powiatowe Reymonta 6 10k nr 2 • wszystkich mieszkalicow odbywa si~ wg 

w Mlawie 06-500 Mlawa ~ Pii)tek Powiatu Mlawskiego kol ejnosci zgloszeri 
C?236542409 8

0r 
- 18(10 Porady dla konsumentow (osob 


Powiatowy 23 655 29 00 fizyczllych), ktore na wlasny 

Rzecznik \1'\\ w.pc>wiatmlawski .pl uzytek kupily towar lub uslugcr 


Konsumentow w\\\\.bip.powiatllllawski.pl od przedsiybiorcy 

18 Urz'!d Ochrony ul. Plac Powstaricow Warszawy Poradnictwo kon sumenckie Publiczna Poniedzialek - zasi~g cala Po lska Infolinia 


Konkurencji ii, 00-950 Warszawa pii)tek 81;-16 1; Konsumencka , 

Konsumentow httJ1s:l \\1V1I'.uokik.!!ov.pl Porady dla konsumentow (osob prowadzona przez 


!illJ.lS:/. II \\w.uokik.!!ov.p libip . fizycznych), ktore na wlasny Fundacjy KonsumentolV 
l2.b.Q uzytek kupily to war lub uslugy tel. 80 I 440220 oraz 

od przedsiybiorcy 22 290 8916 
(od poniedzialku do 

pi,!tku IV godz. I 

8:00 -	 1800. oplata wg 
taryfy operatora) 

19 	 Centrum Urz'!d Komunikacji Porady w zak resie uslug Publiczna Poniedzialek - zasiyg cala Polska infolinia: I 

Infonnacji Elektronicznej pocztowych i pi'ltek 81;-16 1; 223304000 I 

Konsumenckiej ul. Gieldowa 7/9 telekoillunikacyjnych czynna w dni robo1cze od I 
01-21 I Warszawa 10'KJ_ do 14 ° I 

hllPS:l/cik.uke.g,ov.pl I 
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LP Nazwa jednostki 

---~-- ~ -

20 Rzecznik 
Finansowy 
(Ubezpieczonych) 

21 Paristwowa 
I nspekcja Pracy 

22 Centrum 
Poradnictwa 
Paristwowej 
I nspekcj i Pracy 
(P[P) 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres str-ony internetowej 
(www)/BIP 

M.in. Jerozolimskie 87 
02-00 I Warszawa 

www.rfgov.pl 
bi uro((/; rf g O Y .p l 

ul. ptocka 11/1 3 
01-231 Warszawa 

\ \ \VI" . warsza\\'(l. p i 12 .~OV .pl 

Glowny [nspektorat Pracy 
ul. Barska 28/30 

02-315 Warszawa. 
Tel. 22 391 82 15 
fax. 22 391 82 14 

www.brp·12 rl2.g0v ·12 . 
kance laria ;(/) ~i 12 ·12iQ .go \ . P I 

Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla os6b Inforrnacja 
poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o sposobie 

interesant6w dokonywania zgloszen 
.. - - --.-~= -= ~--..~~--.- -

~- - wraz z podaniern nr- - - -------
telefonu lub adresll ! 

! 

poczty elektron icznej x 

Poradnictll'O dla osob IV sporze z podrniotarni rvnku linansowego 
Poradnictwo d la osob Publiczna Zasi"g cala Polska 

ubezpieczonych i w sporze Dyzur telefoniczny ekspertow z zakreSlI ubezpieczen gospodarczych pod nr 
dotycz<jcYIll lIbezpieczeri . telefonll 22 333 73 2S, 

Sprawy zwi<jzane z od poniedziatku do pi<jtku w godzinach 8.00 - 18 .00; 
ubezpieczycielami, bankami i Dyzur telefoniczny ekspertow w Billrze Rzecznika Finansowego dla czlonkow 

innYllli podllliotami rynku Otwartych Funduszy Eillerytalnych, uczestnikow PracolI'niczych Programow 
kapitalowego oraz formallli Emerytalnych oraz oso b korzystai'lcych z indywidllalnych kont emerytalnych 

oszcz~dzania odbywa si~ pod Ilr telefonu 22 3337326 lub 22 333 73 27 , od poniedzialku do 
pi<jtkll w godzillach 1\.00-15.00; 
Dyzur telefoniczny ekspertow w Biurze Rzecznika finansowego z zakresu 
problemov.' z ballkailli i na rynku kapitalowYI11 odbylVa si~ pod Ill" telefollu 
223373325, od poniedzialku do piqtku w godzinach 8.00 - 16.00. 
Porady e-mail: porad vI0 ·rf.!!ov.QI (czas oczekiwallia l1a odpowiedi e-mailem 
rn.in. 2 tygodni) 

Poradnictwo IV zakresie prawa pracy oraz z poradnictwo zawodowe 
Porady prawne w zakresie prawa Publ iczna Porady prawne udzielane s,! od poniedzialku do piiJtku godz. 9°0 - 1500 

pracy tel. 459 599 000 - z telefollow kOlllorkowych 
tel. SOl 002006 - z telefonow stacjonarnych 

Por'ady z zakresu prawa pracy. Publiczna SOl 002006 (dla tel. stacj.) 
459599000(d[a tel. kom.) 
Porady dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP z zakresu legalnosci 
zatrlldlliellia II' j~zykll ukrairlskim udzielane s'l IV poniedziatek, "'lorek, sroda, w 

godz. [6°°_20°0 pod nr tel. 22 III 3529 lub od poniedziatku do pii)tku w godz. 
,,00 , 00 .,., 1QI sn hO 

Koszt polqczel1ia zgodllie z taryfq operatora. Uwaga!!! Naliczane Sq koszty za 
czas oczekiwania na~oi<Lczellie 
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LP 

23 

Nazwa jednostki 

POlViatowy Urz~d 
Pracy w Mlawie 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)/BIP 

ul. Wyspia(lskiego 7, 
06-500 Mlawa 
23 654 39 18 

wWIV.ml aIVa .praca. gov.121 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa -~ 

Poradnictwo zawodowe w 
zakresie wyboru lub zmiallY 
zawodll , okreslenia predyspozycji 
zalVodov.')'ch , wyboru miejsca 
pracy, planowania rozwoj u 
zawodowego, wyboru kierunku 
ksztalcenia, szkolenia lub szkoly, 
Ilabywallia umiejytnosci 
poszukiwallia pracy, sporz~dzania 
dokumentowaplikacyjnych . 
Udzielanie informacji m.in. 
o warunkach swiadczenia pracy; 
warunkach podej mowani a 
dzialalnosci gospodarczej, w tym 
o pl'zepisach prawnych, 
procedurach post~powania 
i wzorach dokulllentow; 

Rodzaj 
placowki 

Publiczna

• 
~ 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantow 

Poniedzialek -
Czwartek 
140<· _ 160<1 

Kryteria dost~pu dla osob 
upra wn ion)'ch 

Zasi~g Powiat Mlawski 
Mog~ korzystac osoby 

zarejestrowalle, poszukujace 
pracy, pracodawcy 

Jnformacja 
o sposobie 

dokon),wania zgtOSZCll 
wraz Z podaniem nr 
tetefonu tub adresu 

poczty 
elekt ron iczncj * 

W celli umowienia 
tenninu wizyty nalezy 
dokOllac zapisu pod Ilr 

2365439 18 
lub za posrednictwem 
poczty elektronicznej 
\ 1 am i(n praca. go\'. P 1 

I 

\V \1 w.bi(l .(lup.mlawa. pl 

24 Infolinia Urz~dow 
Pracy - Zielona 

Infolinia 

Centrum Informacyjno-
Konsultacyj Ile Sluzb 

Zatrudnienia Zielona Linia 
ul. Ciepla 40 (budynek E) 

15-472 Bialystok 

iltt[)s : 'ziclonalillia.!!o\ .pl 

udzielanie informacj i 0 uslugach 
urz~dow pracy 

Publ iczna Poniedzia!ek 
Pi'!tek 800 

- 18 00 
Zasiyg Powiat Mlawski 
Mog,! korzystac osoby 

zarejestrowane, poszukuj,!ce 
pracy, pracodawcy 

Infolinia 
19524 (z Polski) 
+482219524z 

zagranicy). Koszt 
zgodnie z taryf,! 

operatora. 

I 

I 
! 

bi uro((uzielonal in ia .gov.QI 

Strona 9 z 18 
Aktualizacja, na dzien 12.11.2019r. 

I 



LP 

25 

26 

27 

Nazwa jeduostki 


Rzeeznik Pra w 

Paeje nta 


Rzeczni k Osob 

Niepelnosprawnych 


Nar'odo wy Fundusz 

Zdrowia- Centrala 


Adres jednostki.- -telefon, 

adres strony internetowej 


(II'WW )/B I P 


1I1. Mlynarska 46 
01-171 War'szawa 
wlVw.r[2[2.!!lw.pl 

1I1. Zurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa 

(22) 461 6000 
KORESPONDENCJA 

Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 

www.l1iepelrHb PralV ni .go v.[2 1 
sekretariat .boll t(/'rnmi Ds. " lw.r l 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Grojeeka 186 


02-390 Warszawa 

htlp J/ \\ \\ 1V . llfz.!!l~ 

in fol i n i a;amfz. !!o\' .pl 

Zakres prowadzonego
- -poradnietwa 

Rodzaj 
plaeowki 

Poradnietwo w zakresie prall' paejenta 
Porady prawne dla wszystkieh 


obywateli , a w szezegol nose i dla 

tyeh paejentow. ktorych prawa 


zostaly nar ll szone 

Ochrona pra w osob 

ni epelnosp ra wnych 


Up rawnieni a ube zp ieczeni a 
zdrowotnego: 
- prawa pacjenta 
-Ieeze nie w kraju i poza grani eam i 
-ko lejki do swiadczer'l 

Publiczna 

Publiczna 

Publiezna 

Oni i godziny 
przyj~c 

interesant6w 

Kryteria dost.;pu dla os6b 
uprawnionyeh 

I nformaeja 
o sposobie- I 

dokonywania zgloszen I 

wraz z pod:lI1iem nr 
tel efonu lub adresu 

poezty 
elektronieznej* I 

Telefoniezna Informaeja Pacjenta 800 190 590 z telefonow stacjonarn yc h 
i komorkowych ezy nna poniedzialek - pi,!tek w godz. 8OC

) _ 18°0 
Zasi~g eala Polska 

zapisy na porade osob ist<r rae rw(lcia (ii nw!!(\ \, .rl Ilib (22) 5328243 
Z porad mog,! korzystac oso by niepehlOsprawlle, ich rodziny oraz organizacje 

dzialaj,!ce na rzecz osob niepelnosprawnych 
801 801 015 

Koszt pol,!czenia zgod nie z taryfC) operato ra 
pn.-pt. 

godz. 08.00-17.00 
zasie.::0 

o cala Pol ska 

Telefoniczna Informa ej a Paejenta 800 190 590 z telefonow stacjonarnye h 
i komorkowych czyrllla 24 godziny n3 d o b~ 7 dni w tygodniu 

Zas i~g cala Polska 
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LP Nazwa jednostki -- Adres jednostki, Za k res pr'owadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost-rpu dla osob Informacja 
telefon, poradnictwa - piacowlki przyj-rc uprawnionych o sposobie 

adres strony internetowej interesantow dokonywallia zgloszen 
(www)/BIP wraz z podaniem IIr 

telefonu lub adresu 
poczty 

elekt rOil icznej * 
Poradllictwo w zakresie praw dziecka 

28 Rzecznik Praw 1I1. Przemysfowa 3013 2 Udzielan ie porad dzieciom i Publ iczna Dzieci~cy telefon zallfal1ia bezplatna infolinia dziataj,!ca catodobolVo 
Dziecka 00-450 Warszawa mtodziezy, jak rowl1iez dorosfym 8001212 12 

\V\\I\V,b rpd.!!ol,pl maj,!cym problemy z nieletnil11i , Zasi~g cala Polska 
Sprawy przemocy. relacji P'l.- pt. god;:" 
rowie sniczych , szkoll1ych i 08,15-20,00, 

rpd!(l'biuro .gol,[J1 rodzinnych. (dzlVol1i,!c po godzil1ach i IV dl1i woll1e mozila opisac problem i zostawic 
Moze dzwonic kazdy , kt0 kontakt do siebie, a doradcy oddzwoni,!) 

do swiadcza problemll lub jest 
swiadkiem, 

Interwencja kry}'.ysowa 
29 Ccntl'alne RZ,! dolVe Centrum MOllitorowanie bezpieczelistlVa Publ iczna 24 godziny l1a dob y przez 7 dni w tygodniu 

ZarZ'ldzanie Bezpieczell stwa Cafodobowy dyzur: (22) 361 69 00 785700 177 
Kryzysowe Rakowiecka 2A 00-993 e-mail dn,lIrn vrd rcbyov,[J1 

Warszawa Swiadek zagrozenia kryzysowego ' Osoba poszukuj,!ca informacji l1a temat 

b.l!J;l : rcb,!!ov,pl ilaJ'7.ad ;ranie zarz'!dzania kryzysowego 

krl zvsowc/ 
Inne poradnictwo J 

30 Rzecznik Praw AI. Solidarnosci 77 Poradnictwo dla wszys tkich Publiczna Infolinia 800 676 676 
Obywatelskich 00-090 Warszawa obywateli Pol skich oraz poniedzialki I 

WWW.I·PO.!!O\ ,pi cudzoziemcow przebywaj'lcych 10,00- 18,00 
I 

biuro rzecznika@bq20,gov ' l2l l1a terenie kraju. Moze zglosic si~ wtorek - piqtek 
kazdy, kto uwaza , ze jego prawa 8.00 - 16,00 I 

- Pob,C7enie heznlatl1e z telefol1ow stacjol1c. r nych oraz komorkowych J 
31 \\\\\\ oln \\ \ f L1 .. f.()\ .1'1. Informacje i lIsfugi przyj azne obywatelom 

Iportal Ministerstwa Cyfryzacji 
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LP Nazwa jcdnostki 

32 

33 

Krajowa 
Informacja 
Skarbowa 

Centrum Obslugi 
Telefonicznej 

Zaktadu 
Ubezpieczeli 
Spolecznych 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)IBIP 

uL Teodora Sixta 17 
43-300 Bielsko-Biala 

w\\w , ki~,go v,QI 

\\1\\1 \\ .zlls. pl /Ol uS/kontakvcenlr'u 
m-ubsill ui -tele lanieznei -co t

cot!(/ 'zus. pl 

Poradnictwo w zak resie~_rawa ~odatkowego 

Informacje podatkowe i celne, 

l porad moze skorzystac kazdy 


podalni, 


Publiczna 

Prawo lIbezpieczen spolecznych 
Zakres informacji: 
- pomoc techniczna 
- skladki 
- renty 
- erner'yt ury 

Publ iczna 

Informacje podatkowe i celne udzielane pod nr, 22 330 03 30 (z lelefonow 

komorkowych) 

801 055055 (z telefonow stacjonarnych) 

od poniedzialku do piqtku w godzinach od 7,00 do 18,00, 

l porad moze skorzystac kazdy podatnik, 


zasi~g cala Polska 

Kliel1ci mogi) skorzystac z pomocy pracownikow IV Centrum Obslugi 
Telefonicznei nr centrali: 
(22) 560 1600 
Kos zt pol,!czenia zgodnie z taryfq operatora, 
Konsultanci dosl~pni: pn, - pI. godz, 07,00 - 18,00 

Zakrcs prowadzo,nego 
poradnictwa 

Rodzaj 
plac6wki 

Dni i godziny 
przyj'tc 

interesantow 

Kryteria dost~pll dla os6b 

IIp,rawnionych 


Informaeja 

o sposobie 


dOkonywania zgloszell 

wraz z podanicm nr 

telcfonll Illb adreslI 


poczty 

elcktron icznet' 


. ~tro.na_!.?_~_18 
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LP Nnw::l jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osob !nformacja 
telefon, poradnictwa pl::lcowki przyj~c uprawnionych o sposobie 

-=----= - ::ld'·es strony internetowej interesantow dokonywania zgloszen 
(www)/8!P - - - wr::lZ z pod::lniem nr--- -

- -- - --. 

telefonu lub ::ldresu -
poczty 

elektron icznej * 
Pomoc prawna 

34 Ze spolOsrodkow ul. Slowackiego 18 Konsultant - prawnik Publiczna Wtorek Pomoc oferowana jest dla W celli ull10wienia 
Wsparcia 06-500 Mlawa 900 _ 15°° wszystkich osob z terenu terminu wizyty nalezy 
W rvlfawie 23 654 5229 • Sroda 9°°  15°° Powiatu Mlawskiego b~d,!cyc h dokonac zapisu pod nr 

23 654 33 66 

~ 
Czwartek w kryzysie tel. 23 654 52 29 lub 

\VII IV .7:o\\l11la \\a . home.[ll Ii~l - 18°° oraz 23 654 33 66 
w W\\' .h i l:1.zt)wlllla W <I. hom..: .['I pomoc dla wszystkich osob na lub osobiscie w 

terenie calego kraju siedzibie Placo wki 
doswiadczajacych przemocy 

35 Poradn ictwo pra wne Publiczna Poniedziatek Pomoc oferowanajest dla W celu umowienia 
Poradn ictwo prawn e 15 10 _ 16 10 mies zkaricow Miasta Mlawa terrninu wizyty nalezy 

swiadczone jest w Szkole dokonac zapisu pod nr 
Podstawowej Nr 4 w Mlawie tel. 23 654 32 S3 

ul. Graniczna 39 wew.412 
Urz'!d Miasta 

Mlawa Poradnictwo prawne Poradnict wo prawne Publiczna Sroda POIllOC oferowana jest d la W celu ull10wienia 
swiadczonejest w budynku • 15°(1 - Ii~1 mieszkaricolV Miasta Mlawa terminu wizyty nalezy 
Wydzialu Oswiaty i Polityki 

~ 
dokonac zapisu pod nr 

Spotecznej Urzedu rvliasta tel. 23 6S4 32 S3 
Mlawa przy wew.412 

ul. Padlewskiego 13 
06-500 Mlawa 

Poradnictwo prawne Poradnictwo prawne Publiczna Wtorek Pomoc oferowanajest dla W celu umowienia 
swiadczone jest w lokalu 14)0 _ 17 3(1 mieszkancow Miasta MI<lwa terminu wizyty nalezy 

Plebani Parafii dokonac zapisu pod nr 
Rzymskokatolickiej Matki tel. 23 6S4 32 S3 

Bozej Kr610wej Polski przy wew.412 
ul. Mariackiej 20 

w Mlawie 
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CZE;SC II NIEODPtATNA POMOC PRAWNA 
Osobom ze znaczn<j niepelnosprawnosci<j ruchow<j, ktore nie mog<j stawie si~ w punkcie osobiscie, moie bye udzielana nieodplatna pomoc prawna, za posrednictwe m srodkow porozumiewania 

si~ na odleglosc tj . telefon, e-mail lub wideokonferencj~. Osoby takie, ktore zglosz<! uzasadnion<! potrzebe komunika'cji za pDsrednictwem srodkow porozumiewania si~ na odleglosc, przed 

uzyskaniem nieodplatnej pomocy prawnej, skladajq staroscie w formie papieroweJ lub elektronicznej oswiadczenie, ie nie Sq w stanie poniesc kosztow odplatnej pomocy prawne wg wzoru 

okreslonego w ustawie 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okolicznosci to uzasadniajgcych oraz podaniem 

najodpowiedniejszej formy kontaktu , Osoba udzielajqca nieodplatnej pomocy prawnej po otrzymaniu od starosty ww. oswiadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa si~ z 

nlq w umowionym terminie . 

OSlIiadczellie II lormie papierowej nalezv rrzcslac na adrcs StarostIVo Powiatolle II Mlavl'ie uL Wlad;,slaw3 Stani sla\la Reymont a 606-500 Mla wa. 
Oswiadczenie II' torl1lie ekktronio.ncj nakzy przeslac na adres: ,laroS[llu ·l/·p(\\lia lll1!aII·,ki.pl 
Osoby nicsl) sZljcc lub slaboslyszljcc. mai'l zapewnionq POIllOC II' kontakcie z Radc'l I'raIVnym h"dZ i\dIVokalem zgodnie z lI staWi! 0 .i<;zyku migo w) III i innych srodbch komllniko wania si<; z dnia 19 sicrpn ia 
_~oII r. za pomoclj flumacza J~Zyk3 mlgowego on-line dost~pl1ego w punkcle nleodplatn vch parad prawnych Illleszczacym S IC w Mlawie przy ulicl' \VladvslaW3 StaoislaW3 /{cymonta 6 101, or 2. 

LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dostt;pu dla osolJ fnforrnacja 
tefefon, poradnictwa placowki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adres slt'ony internctowej interesantoll' dokonyll'ania zgloszell 
(www)/BfP wraz z podaniem nr 

telefonu lub adresu 
pocztyelektroniczner' 

Nieodplatn;:l pomoc pr;:lwna 
36 Powiat Mlawski ul. Wladyslawa Stanislawa Publiczna Wtorek 14 uu _1S"U Udzielanie nieodplatnyc h 

Reym onta 6, 10k nr 2 (parter) Radca Prawny Nieodplatne porady prawne porad prawnych odbywa 
06-500 Mlawa przysfllguj,! osobie sie wg kolejnosci 
236542409 Poradnict wo prawne • Sroda 14(X'_IS t'J lIprawnionej , ktora nie jest w zgloszeri. 
23 655 29 00 

~ 
Radca Prawny stanie poniesc kosztow Umowic tennin wizyty 

\\'ww.po IV iatm lawski ,121 odplatnej pomocy prawnej. l110zna takze 
II ww,b iQ,Qowiatm lawsk i.bll Piate k Osoba uprawniona, przed telefonicznie pod nr tel. 

140( 1800 uzyskaniem nieodplatnej 236552903 
Radca pomocy prawnej , zobligowana Osoby nieslysz'lce lub 

PrawnylAdwo kat jest zlozyc pisemne slabosfysz'!ce mog'l 

* oswiadczenie, ie nie jest w 1I111owic tennin wizyty 
Piatek stanie poniesc kosztow pod adresem e-mail. 

r;§' 
8°°_'12 00 odplatnej pomocy prawnej rena ta.brod;:lcka(ai 

Radea Prawny powia trnlawski.pl
'J Fundacja K.Obletom w CI,!Zy, 

TOGATUSPRO nieodplatna po moe 
BONO prawna udzielana jest 

poza kolejnosci~ 

I 

I 

i 

, 

S_t(QD.a_H_~_~, 

Aktualizacja, na dzieri 12,l1.2019r. 
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LP Nazwa jednostki 

-- --- ---

Adres jednostki, 
telcfon, 

'Hires strony internctowej 
(www)/B[P --

Zakrcs [lrowadwncgo 
[loradnictwa 

-
- - - -

Rodzaj 
plaCl)wki 

---~ -

Dni i godziny 
przyj~c 

inlcrcsantow 

Krytcria dost~pu dla osob 
uprawnionych 

- - - -

[nrormacja 
o sposobie dokonywania 

zgloszen II'raz Z [lodanicm 
nr tclcronu lub adrcsu 
noczty clckt ron iczncj· 

37 POlViat M lalvsk i Zespol Osrodkbw Wsparcia 
ul. SlolVackiego 18 

06-500 Mla lVa 
23 654 52 29 
23 654 33 66 

II I'. lI'Jml fill J 11 :1. hn IIl C. [! I 
II 1\ II. hiQ.I.o II nll ' l\l a.IH)lllc .pi 

Poradni ctlVo praIVne I'ubli cz na 

• 
~ 

Poniedzialek 
8°0 _12°0 

Adwokat 

Nieodrlatne porady rra wne 
przys lugui 'l osobie uprawnionej. 

ktcl ra nie j.:st IV sianie ponieSc 
kosz.l()'" odplatncj )lomocv 

pra wnej. Osoba upra ll'niona. 
prz.cd uzvskani c lll nicodrl aln ej 
pomocy pralVnej. zobli goll'ana 

Ud7.ielanie ni eodp lat nych 
porad prawn ych odbywa si~ 

IVg ko kjnosci zglosze n. 
UmClwi c termin II izytv 

mozna (abe tclel(lni cznie 
rod nr Ie\. 

23 65S 29 03 
<->-lI'artck 
8l~I _ 1 i W1 

jest zlo z)c pi semnc oSlI iad Cl.cn ic . 
ze ni e jest IV statli e poniesc 

Osob) nie slyszi)ce luh 
slaho slysz<)ce ll1 og'l llmo\\ ic 

/\dll'okat kosztow odplatnci pomocy lennin wizyty pod adresem 
pra lVncj c-n1<lil. ren<lla.brodacka@ 

pow iat mla \\'ski . nl 
Kohi etom II ci'lzy. 

ni~odplatna POIllOC prawn a 
udzielanaj cs t )loza 

koiejnosc ia . 
38 G III ina Dzi crzgoll"o 

na podslalVic 
porozumieni a 
z POlViatcm 
Mlall'skim 

G mina Dzierz,gow(l z s iedl.ih<j przy 
ul. Tadeu sza Kosciuszki 1.06-500 

DzierzgolVo 
23 653 3012 

\\ \ \"\1: . li l i-t.:r i' g( H\ () . 0 I 

Pllradnictwo prall'ne Publi Cl.na 

Sroda 1\ <1" -1 i JO 

Nicodpl atnc rarady praIVnc 
przys luguj <l oso hic uprawnioncj . 

ktora nie jes t IV slani e: punicsc 
ko sztow od rlatncj pom ocv 

prall'Jlej. Osoba lIpra ll'ni ona. 

LJdzie lanie nie odplatnych 
porad pralVnych odb)'lIa s iy 

IIg kolejno sci zglo s7.c n. 
l'mollie termin wizyty 

IlIll i.lla lak7..~ te Ie Illn iczn ie 
IIW\\ .hi Q. dl i c r/ ~ [)lIu . !2 1 Rad ca Prall'ny przed lIzyskanicnI nicodplatncj podnrlCI. 

N ieod platnc po rally prawne 
s\Viadc z.o n~ 51) w budynku 

Fundacja 
TOG/\ TLJ SP RO 

nONO 

pomoc) pra wnej. zo bligOIl'Jn a 
.ies t zlu zyc riscnlnc OS" iadczenic. 

ze nie j-cst IV sianie: ponicSl' 

23 653 30 15 
Oso hv nie slys/.'lce lub 

s la bo slysz1)cc llIog 'l limoll'ir 
Gminnego Osrodka I' omocy 

Spo kczn cj ul. Tadeuszlt 
Kosciuszki 3 (parler), 

kosztow odplatncJ pomoc: 
rrall"nej 

ter min wizyty pod ad rescm 
e-mail. renata.broda cka@ 

powiatmlawski.[ll 
06-520 Dzierzgowo Kobielom II ci1)zy, 

nie od platna pomoc prawna 
ud zielan3 jest poza 

ko lejnosci<L 

_St;.rona J.2.1..1Jt_ 
Aktualizacja, na dzien 12.11.2019r. 
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LP Nazwa jetlnostki 

--

-

Gmina Lipowiec 

Koseielny na 


pocistaIVie 

porozullliellia 


l Powiare m 

Mlal\skim 


39 

(,mina StrzegolVo 

na pod stalVic 

porozumienia 

z POlVialem 

Mla \\'s kim 


, (wwwJ/BI" 

Glllina Lirowiec Koscielny 

I siedzibq II' Lirollcll Koseiclnym 


213. 

06-545 Lipowiec Koscicln) 


23 655 50 29 

II II II ,I i120 wi c c ko:;c ic I III ,121 

II 11'11', h i p.1 ipo lI'icd ;p"c ic lin. [21 

N ieodplatne rorad) prawnc 

swialiczone sa \\' budynku l ' rz~du 


Gminy 

Lipowiu Kosciclny 213 


10k. nr I~ 


0(i-5~5 Lipowicc Kosciclny 


(imina St rzegown z s i~d7. i h,! prz)' 

ul. Pia..: Wolnosci 12. 


06-445 Strzegoll'o 

236794004 

236794060 


\\.\\ \\ ·. s( r /(:2.0 \\ o.p I 

11'11 1I ' , pi~ . "I r/cgn II o. [' I 

Nieodp latne porady prall'ne oraz 
nieodplalne poraLinic(lI'o 

ohvwatel;;kie s,\<iad":lone Si) 

h ,,' ",I. ' I - .,' {C ... ;n 

przy ul. Plac Wolnosci 32 

10k. nr 9 


06-445 Str-£cgowo 


Atlres jetlnostki, Za kres prowatlzo nego 
telefon, poradnictwa 

atlres st"ony internetowej 
- ::: ::-=-::=~ _.-

Aktualizacja, na dzien 12.11.2019r. 

Nicotl platna r omoc prawna 
PoradnictlVo pr8\\'nc 

!'oradnicIIVo praIVne 

Rotlzaj Dni i gotlziny Kryteria tlost~(lu tlla osob 
placowki przyj~c uprawnionych 

in teresa ntow 
.--- .. -. 

Puhliczna 

I'uhliczna 

Schodolaz 

Stro na16L18_ 

Poniedzialek 
800_1200 

Radea !'ralVny 
Fundacja 

TOGATUSPRO 
nONO 

(;~II artek 
8°°.12°0 

Piqtek 12°°_16°0 

Radea Prawny 

Fundacja 


TOGATUS PRO 

BONO 


. 

N ieodp la tne porady pra\\ ne 

prz)'s luguj'l osohic urrawnionej. 


ktora nie jest II' stanie ponieS': 

kosztow odp latnej pornoey pralVnej 


Osoba upra wnion3. przed 

L1zyskaniem nieodplatnej pomoey 

prallnej, zoh ligoWallajest zloz) c 


piseillne oSlViadclenie. l.e nie .jest II ' 


stanie pon id': kosztciw odplatncj 

pOnlOC)' prawnc.! 


Nieodp latne porady prawne 

przyslllgllj~ osobie LlprawnioneJ. 


ktora nie jes t IV stanie ponieSt 

koszlolV odp lalnej P0Il10C' prawncj. 


Osoba upra\\'lliona. przcd 

uzys kaniem nieodplatnej pomoc) 

pralVncj. ze1 hli gow3 n3 Jest zlo zyc 


piscmnc oswiadezenie, ze nicjcst " 

slanie poniek kosztow odplatnej 


pOl1locy pralVnej 


Informacja 
o s(Josobie tlokonywanill 

zgloszeri wraz z 

po'(ranicm nr tclcfono 
 -

lub atlrcsu poczt)' 
clckt"on icznci * 

Udziclanic nieodrlatnyeh 

[lor8d [lmwnych ocibyIV8 


sit; wg kolejnosei 

zgloszeri, 


Llm(l\vic lermin ,.,izyly 

mozna taki.e 


telcfollicznie pod nr tel. 

23655 SO 28 


Osolw nieslyslqCe lllh 

slaboslysz,!ce mogi) 


umowic tcrmin wizyt)' 

pod adrcsem c-mail. 

ren~ta.brodacka@ 

(Jowiat mla wski. pi 

Kohiclom IV ci'll.). 

n icodplatna POIllOC 


pr3IVna UdLic lana jest 

pOla kolejnoscia. 


Ud7.ielanie nieodplatnych 

porad rralVnych odbylVa 


si<; wg kolejnosci 

19.1osze,i, 


Ull10IVic tennin wizyty 

mozna taKze 


telelonicznie pod nr tel. 

23 679 ~O 0-1 


Osoby nieslysz'lce lub 

slahos lysz'lce mog.') 


LlflHill ic termin wizyt)' 


renata.brodacka@ 

powiatmlawski.pl 

Kohietolll IV ciqzy, 

nieodplatna pomoc 


rrawna udzielana jest 

poza kolejnoscia 


http:powiatmlawski.pl


--- - -- -

LP Naz\\'a jednoslki Adres jednOSlki, Zakrcs pr'o\\'adzoncgo Rodzaj Dni i godziny Krylcria dOSI~pu dla osob Informacja 
Iclcfon, poradnicllI'a placowki uprawnionyehprzyj~c o sposobic dokony\\'ania 

ad r'es sIron), inlerneloll'ej pu blieznal inlcresanloll' zgloszcn wraz z 
.-~-- - - . ~, - -- "'-- (wII'\\')/B1 P - ----- --= - = podarfiem nr Iclcfollu 

lub adrcsu pOCZI)' 
clcklroniezncj* 

Nicodfllatna r omoe f1rall'na 

41 
 G l11in Ci Szy dlo lVo nil Gmilla Szydloll o l. s i c dzin ~ przy Po radnictlVo prawl1c Punli czn a Nieodplatnc po rady praIVne Ud zielanie ni eodplatn)'ch 

podstalVie ulicy Mazowicc kiej 6 1. Poniedzialek: 10 prz.I's lugui 1) oso hic uprawnionej. pnrad prawnych odhyIV3 
porozulllienr<l 06-5 16 Sz) dlowo 14°° kt ora ni~ JcSt II stilnie ponieSc si~ wg ko lejnosci zg losz6L 
z Po\\' iate lll 23 655 40 84 • kOS7,tOIV odpl atnej POIllOC\ Llrno\\' ic tcrmin wi z)' ty 
Mla\\'s kim 2365540 19 Wtorek: 12°°-16°° pralVnej . Oso ha uprawniona, l1lozna t ab:~ te ldo nic znie 

\1 ' \1 II . , I I d I,, "'p -Ill a/. p I przed uzyskanielll Ilieodplatnej pod nr tel 
\I'll II ,biQ. ,n dlo\\'o -Ill Cl /"pl Radca Prawny pomocy praIVnej . zo hligo \\,'lIla 23 65440 19 ~ N ieodplatne porad: pra\\'n e ora7. FUl1dacja Jest z,loi,yc pi scillne oS\I·iadc zenic. Oso hy nieslysz'Ice lun 

nicodplatlle poradnictllo TOGATUSPRO ze 11 it jes1 IV stan ie pan id c s l8hos lysz~ce mog') lImo \\' ic 
obYlvateiskic s\\ iadczo nc sa 130NO kUSZ1()W odpla1ncj P0nlocy ((Imin wizyly pod adrcscill 

w budynku praIVnej (-mail. renata.brodarkarii,: 
Cminncgo OSrodlia Pomoey pOlliatmla w ski.pl 
Spoleczncj ul. i\-Iazowicckicj Konietont w ci;j7.y. 

63 10k. nr 3,06-516 Szydlo\\'o nicodplatna pomoc rrawna 
ud7.ie lana jest J10za 

koleinosci a, 
42 Gmin a Wiecz lhia Gmina Wiec z: lilia Ko sc ic lna Poradnictwo praIVne Publiczna Nieodplatn~ parady rraIVnc Udzielanie nieodplatnyc h 

Kosc ie lna na z s iedz ih~ w Wiecz l'nl Kosc ie lnc,i Srod a: 12 '°_16 '0 prl.\'sillguj~ oso ni c lIprawniollcj. porad prawnych od ny\' a siy 
pOdS1<l IV ie 48. kt<ira nic .jest IV stani e poniesc II 'g kokjnosc i zg loS/c ri 

porozulllienia 06-513 Wie u lili a Kosc ic ln a • Czwartck kOSZ1()\V odpla tn.:j pomocy Umo \V ic term in II 'izy1; 
1000 _1400z Po wiatelll 23 654 00 04 pra wncj . Osoba upraIVnion a, ll10zna tak;i,e teleltln iczn ic 

M la\\ skim 23 654 00 36 przcd lI zvs kanielll nieodpbtnc j pod IlI'teL 
II II II', II icC/lil i"ko sc ic In <l .[l l Radca Prawny POIllOCY pr;l\\'ncj , zohli gowana 23654000-t 

II'" 1I . 1I !2 II ico lil iil .b i pg III i nil , p I ~ Fund acj a jes1 zlozyc pi semne oswiadczc nie. wew, 10 
Nicodplatne pOl'ady pra wnc olaz TOGATUS PRO ze nie jes t w slilnie ponlcsc Osoh v nieslyszqce lun 

Ilieodplatne poradnict ll (l BONO kO SZ1<iw odplatncJ punw cv sianoslyszqce ntog'! lIntc')wic 
obywatelskie swiadczonc s~ prawnei 1ermin wizyty pod adrese lll 

\I' budynku e'maiL rcnata.brodarl«l @ 
Urz~du Gminy powilltmlawski.pl 

\Vi~ r'tfn ', 1<".,·; ..1", <llIlnl 7 Or._ " 

S 13 Wieczfnia Koscielna POIllOC prawna ud zielana 
jest poza kolejnosci ij, 

S_mma 17 L18_ 
Aktualizacja, na dzien 12,ll,2019r. 

http:powilltmlawski.pl
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Za k res prowadzonego Rodzaj 
poradnictwa placowki 

-

Nieodplatn:l pomoc prawna 

LP Nazwa jednostki 

---_. 

Gmina Wi sn iewo 

na podstawie 

porozull1ienia 

z Powiatell1 


Adres jednostki, 

telefon , 


adres strony internetowej 

(www)/BIP 


Gmilla Wisniewo z siedzib'l w 

Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo 


23 655 7024 

\\ WII . b i p.u!!wi sn ie\\ a. pl 


Porad nictwo prawne Publiczna 

• 


Dni i godziny 
przyj~c 

interesant-ow 

Wtorek: 
12°0 _ I 6°° 

Kryteria dost~pu dla os6b 
uprawnionych 

-

Nieodplatne porady prawne 
przysluglljq osobie lIprawnionej , 

ktora nie jest w stanie ponieSc 
kosztow od platnej pomocy 

Informacja

°sposobie 


dOkonywania zgloszen 

wraz z podaniem nr 

telefon u lu b adresu 


pocztyelektronicznej* 


Udz ielanie 

nieodplatnych pOI'ad 


prawnych odbywa si~ 


wg kolejnosci 

Mlawsk ill1 

nieod platne poradnictwo ~ Radca Prawny 
Fundacja 

prawnej, Osoba uprawniona, 
przed lI zys kanielll nieodplat nej 

zgloszell. 
Ull10wic terlllin wizyty 

obywatelskie swiadczone jest TOGATUSPRO pOIl1OCY prawnej, zobligowana rnozna takze 
w budynku Urz~dll Gminy BONO jest zlozyc piselllne telefonicznie pod nr tel, 

WiSniewo 86 10k. 2, oSIViaciczenie, ze nie jest w 236557024 
06-521 Wisniewo stanie ponieSc kosztow Osoby niesiysz')ce Ilib 

odplatnej pomocy prawnej slaboslysz')ce ll1 og') 
lIlllowic terillin wizyty 
pod adreselll e-mail. 
renata.brodacka@ 
powiatmlawski.pl 
Kobietom IV ci,)zy, 
ni eocip larna POlllOC 

prawna lIdzielanajest 
pOla kolejllosci q 

STAROSTA 


JERZY RAKOWSKI 


5trona Uh 18---
Aktualizacja, na dzier't 12.11,2019r. 




