
LISTA JEDNOSTEK NIEODPLATNEGO PORADNICTWA 


DOSTFtPNEGO DLA MIESZKA.NC6W POWIATU MLAWSKIEGO 


Lista zawiera dane jednostek nieodplatnego poradnictwa uporzqdkowane wedlug tematyki poradnictwa. Dane obejmujlJ: informacje 0 nazwie jednostek, zakresie 

poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym 0 stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach dzialalnosci oraz kryteriach 

dost~pu do ustugi. 

Na ponizszym wykazie uj~to takZe krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad swiadczonych za posrednictwem komunikacji elektronicznej. 

CZF;SC I: 
LP 

] 

Nazwa jednostki 

Zespol Osrodk6w 
Wsparcia 
WMtawie 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)/BIP 

ul. Slowackiego 18 
06-500 Mtawa 
236545229 
236543366 

www.zowmlawa.home.I1I 
www.biI1.zowmlawa.home·nl 

Zakres prowadzonego Rodzaj 
poradnictwa plac6wki 

Poradnictwo: psychologiczne 
pedagogiczne 
socjalne 
rodzinne 

Pedagog Publiczna 
Pracownik socjalny, •Psycholog 

~Poradnictwo rodzinne 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesant6w 

poniedziatek -
pil!tek 

800 
- 1800 

Wg grafiku 
dost~pnego 

w Zespole 
Osrodkow 

Kryteria dost~pu dla os6b 
uprawnionych 

Pomoc oferowanajest dla 
wszystkich os6b z terenu 

Powiatu Mtawskiego 
b~dl!cych w kryzysie 

oraz 
pomoc dla wszystkich osob 

na terenie calego kraju 
doswiadczajl!cych przemocy 

Informacja 
o sposobie 

dokonywania zgloszeii 
wraz z podaniem nr 
telefonu lub adresu 

pocz!)' elektronicznej* 

W celu umowienia terminu 
wizyty nalezy dokonac 

zapisu pod nr tel. 
2365452291ub 

236543366 
lub osobiscie w siedzibie 

Plac6wki 

vvsparcla 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)/BIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
plac6wki 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesaDtliw 

Kryteria dost~pu dla os6b 
uprawnionych 

Informacja 
o sposobie dokonywania 

zgloszeii wraz z podaniem 
Dr telefonu lub adresu 
poczty elektronicznej* 

2 Poradnia 
Psychologiczno 

Pedagogiczna 
wMlawie 

ul. Wyspianskiego 9 
06·500 Mlawa 
236543329 

www.bil1·UI1I1·Qowiatmlawski·111 

Poradnictwo dla rodzicow 
i opiekunow prawnych z 

trudnosciami wychowawczymi 
i uczni6w pelnoletnich 

z problemami emocjonalnymi 

Psycholodzy 

Publiczna 

• 
~ 

poniedzialek 
1300_1400 

wtorek 900_1200 

sroda 1300 
• 1330 

czwartek 
1300_1400 

1530 
• 1600 

pi~tek 1230 
• 1400 

Pomoc w formie konsultacji 
dla rodzic6w i prawnych 

opiekun6w oraz pernoletnich 
uczni6w, oferowanajest dla 

os6b z terenu Powiatu 
Mlawskiego. 

W celu umowienia dziecka I 
na diagnoz~ bDdi teral!i~ 
w poradni wypelnia sicr 

druk zawieraj~cy 
podstawowe dane 0 

dziecku. Druki zgloszen 
morn a otrzymac w 

sekretariacie Poradni. 
Um6wienie pierwszej 
konsultacji nastcrpuje 

w oparciu 0 zgloszenie 
telefoniczne (rodzica 

opiekuna prawnego lub 
pelnoletniego ucznia) pod 

nrtel. 
236543329 

3 Urzetd Miasta 
Mlawa 

Poradnictwo swiadczone jest 
w lokalu Pie bani Parafii 

Rzymskokatolickiej Matki 
Bozej Kr610wej Polski 

ul. Mariacka 20 
06-500 Mlawa 

Psycholog Publiczna wtorek 
1600 

- 1800 
Pomoc oferowanajest dla 

mieszkanc6w Miasta Mlawa 
W celu um6wienia terminu i 

wizyty nalezy dokonac 
zapisu pod nr tel. 

236545638 
wew.411 

Poradnictwo swiadczone jest 
w budynku Wydzialu Oswiaty 
i Polityki Spolecznej Urzcrdu 

Miasta Mlawa 
111 D. ,.II. .L· 11 

Psycholog Publiczna 

• 
czwartek 
1430 .1830 

Pomoc oferowana jest dla 
mieszkanc6w Miasta Mlawa 

W celu umowienia terminu I 
wizyty nalezy dokonac 

zapisu pod nr tel. 
23654563& ... 

wew.411 
I 

lub osobiscie w siedzibie 
przy ul. Padlewskiego 13 

06-500 Mtawa '" 
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LP Nazwa jednostki Ad res 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 zgloszen wraz z podaniem 
(www)/BIP nr telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej* 

4 Centrum Fundacja IT AKA Kryzysy psychiczne, Publiczna 24 godz. przez DIa os6b b/fdllcych 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 Zasiyg cala Polska 
(zlecenie NFZ) www.liniawsQarcia.QI 

noradvCalliniawsnarcia.nl 
5 Fundacja IT AKA psychologiczne Publiczna 

Centrum pedagogiczne 
Poszukiwan prawne 

Ludzi 
Zaginionych http://www.liniadzieciom.pl/ problemy zwillzane z: calodobowa bezptatna infolinia dla dzieci i mlodzieZy, rodzicow i nauczycieli 

dojrzewaniem, 
nieporozumieniami czy 8000802222 
konfliktami z kolegami, 

nieszczysliwll milosci, przemocll porady@liniadzieciom.pl 
w szkole lub w domu, kl6tniami 

z rodzicami, myslami grafik dyzurow na http://www.liniadzieciom.pl 
samob6jczych, Iykach, nadwagll 

i odZywianiem. 
Poradnictwo psychoterapeutyczne 

6 Zespol Osrodkow ul. Siowackiego 18 Psychoterapeuta Publiczna poniedzialek, Pomoc oferowana jest dla W celu um6wienia 
Wsparcia 06-500 Mlawa • sroda wszystkich os6b z terenu terminu wizyty naleZy 
WMlawie 236545229 

(~ 
800 _1230 Powiatu Mlawskiego dokonae zapisu pod nr 

236543366 1430 _ 1730 bydllcych w kryzysie tel. 23 654 52 29 lub 
www.zowmlawa.home·Ill oraz 236543366 

WWW.Dll .zow lawa.nome. ............... wtoreK, czwarteK, pomoc Qla wszystt(lcn osoO na luO osolnscle W 

pilltek terenie calego kraju siedzibie Placowki 
800 _ 1530 doswiadczaj llcych przemocy 

------- --------

Strona 3 z 22 
Aktualizacja na dzien 07.02.2020r. 



LP 

7 

8 

Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla os6b Informacja 
telefon, poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adres strony internetowej interesantow dokonywania zgloszen 
(www)/BIP wraz z podaniem nr 

telefonu lub adresu 
poczty elektronicznej* 

Poradnictwo w zakresie (!rzeciwdzialania przemocy w Rodzinie, rozwi:lzywanie j)roblem6w alkoholowych i inl!Ych uzaleznien oraz os6b pokrzywdzonych przes!!pstwem 
Specjalistyczny ul. Stowackiego 18 Poradnictwo specjalistyczne Publiczna Poradnictwo: Osoby doswiadczajllce Osoby zainteresowane 

Osrodek 06-500 Mlawa w tym, psychologiczne, prawne, poniedzialek - przemocy oraz pomocll mogll 
Wsparcia dla 236545229 psychoterapeutyczne, pilltek osoby stosujllce przemoc kontaktowaC si~ tel. 

Ofiar Przemocy 236543366 pedagogiczne, socjalne dla osob 800 
- 1800 w rodzinie z terenu Powiatu pod nr 23 654 52 29 lub 

w Rodzinie www.zowmlawa.home.QI doswiadczajllcych przemocy Schronienie: Mlawskiego 236543366 
dziatajllcy www.biQ.zowmlawa.home.QI w rodzinie oraz swiadkow calodobowo blldi osobiscie 

w strukturze przemocy w rodzinie. w siedzibie Placowki. 
Zespolu Calodobowe schronienie dla osob Osoby stosujllce przemoc 

Osrodkow doswiadczajllcych przemocy w rodzinie skierowane 
Wsparcia w rodzinie. przez Slld, Policjer, 

w Mtawie Zespol 
Oddziatywania korekcyjno - Interdyscyplinamy, inne 

edukacyjne dla os6b stosujllcych osoby zainteresowane 
przemoc w rodzinie uzyskaniem pomocy 

bez skierowania 
Miejski Osrodek Punkt Konsultacyjny ds. Pomoc dla rodzin i osob Publiczna poniedzialek Pomoc oferowana jest dla W celu umowienia 
Pomocy Przeciwdzialania Przemocy dotkniertych przemocll w rodzinie sroda mieszkancow Miasta Mlawa terminu wizyty naleZy 
Spotecznej w Rodzinie • czwartek dokonac zapisu pod nr 
wMlawie ul. Padlewskiego 13 

~ 
pilltek tel. 23 654 36 34 

06-500 Mlawa godz. 800 
- 1600 lub osobiscie w siedzibie 

wtorek przy ul. Padlewskiego 13 
godz. 800 

- 1800 
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LP Nazwa jednostki 

Panstwowa 
Agnacja 
Rozwil}ZYwania 
Problemow 
Alkoholowych 

Ogolnopolskie 
Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 
Niebieska !inia 

Komenda 
P"m;M~ ,,~ Pnli"jj 

J 

wMiawie 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)/BIP 

ul. AI. lerozolimskie 155, 
02- 326 Warszawa 

222506325 
www.parpa.pl 

Panstwowa Agencja 

Rozwil}ZYWania Problemow 


Alkoholowych 

AI. lerozolimskie 155 


02-326 Warszawa 

www.niebieskalinia.info 


biuro@niebieskalinia 

ul. Sienkiewicza 2 
0"_",00 Mhnu" 

236547200 

www. 
bip.mlawa.kpp.policja.gov.pl 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

poradnictwo dla ofiar przemocy 
wRodzinie 

- wsparcie 
- pomoc psychologiczna, 
- informacja 0 najblii:szym 
miejscu pomocy w problemach 
przemocy domowej 

poradnictwo dla osOb 
,~h 

~raz przeciwdzialanie p;~mocy 
w Rodzinie 

Rodzaj 
placowki 

Publiczna 

Publiczna 

Publiczna 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantow 

Kryteria dost~pu dla os6b 
uprawnionych 

Informacja 

o sposobie 


dokonywania zglosze6 

wraz z podaniem nr 

telefonu tub adresu 


poczty elektronicznej* 

Ogolnopolskie Pogotowie dla Ofiar 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 j<rz. angielskim - poniedzialki w godz. 
18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) 

• 	 Konsultacje telefoniczne w j<rz. rosyjskim - wtorki w godz. 

18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) 


• 	 Konsultacje prawne - poniedzialek 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<rg cala Polska 

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

rodziny lub przebywa na warunkowym przedterminowym zwolnieniu. a nadal 
stosuie przemoc w Rodzinie 

calodobowa pomoc osobom doznaj"ICym przemoc, swiadkom przemocy, 

osobom poszukuj~cym informacji na temat zjawiska i sposobow 


przeciwdzialania przemocy w Rodzinie 

800120002 


telefoniczne dyzury prawnikow: 22 666 28 50 

(poniedziatek - wtorek 1 i)()-21 (0) 


e-mail: niebieska lini!!@niebieskalinia.info 


poniedziatek 
n;~t,,1r 

8&'- 1600 Pomoc oferowana jest dla 
wszystkich mieszkancow 

Powiatu Mtawy 

Osoby zainteresowane 
nt. 

-J r -J ...~t:>'t 

j~ uzyskac pod nr tel. 
23 654 72 00 b~dZ 
osobiscie w siedzibie 
komendy wg kolejnosci 
zgtoszen 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony intemetowej 
(www)/BIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
plac6wki 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantOw 

Kryteria dost~pu dla os6b 
uprawnionych 

Informacja 
o sposobie 

dokonywania zgtoszen 
wraz z podaniem Dr 
telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej * 
12 Fundacja 

Promocji 
Mediacji i 

Edukacji Prawnej 
LEX NOSTRA 

Lokalny Punkt Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 
Przestt(pstwem w Mlawie 

ul. Padlewskiego 113 
06-500 Mlawa 

www.fimduszsRrawiedliwosci. 

gQYJll 

Poradnictwo dla osOb 
pokrzywdzonych przestt(pstwem: 

poradnictwo prawne, 
psychologiczne, materialne 

Organizacja 
PoZytku 

Publicznego 
czwartek 
1000 _ 1400 

Pomoc dla os6b 
pokrzywdzonych 

przestt(pstwem oraz ich osoby 
bliskie 

W celu um6wienia 
terminu wizyty naleZy 
dokonac zapisu pod nr 
tel. kom. 500380431 
(dostt(pny w godzinach 
urzt(dowania Puntu) 

calodobowe dyzury: 
696214889 
517704356 

13 Stowarzyszenie 
Rodzin 
Abstynenckich 
"Droga" 

Pomoc udzielanajest w lokalu 
przy ul. Mariackiej 20 

06-500 Mlawa 

Pomoc osobom uzaleroionym 
i wsp61uzalei,nionym od alkoholu 
i narkotyk6w i innych substancji 

chemicznych 

Publiczna W katdl! niedzielt( 
od godz. 

1600 do 1800 

Pomoc oferowana jest dla 
wszystkich mieszkaitc6w 

Powiatu Mtawskiego 

Osoby zainteresowane 
uzyskaniem pomocy 
w innych dniach nii, 

niedziela mogll umawiac 
sit( telefonicznie pod 
nr tel. 511 318056 

14 UrZl!d Miasta 
Mlawa 

Pomoc swiadczona jest 
w budynku Wydzialu Oswiaty 

i Polityki Spolecznej 
UrZl(du Miasta Mlawa 
ul. Padlewskiego 13 

06-500 Mlawa 

Pomoc osobom uzaleroionym 
i wsp6tuzaIei,nionym od alkoholu 

Publiczna 

• 
(~ 

Drugi i czwarty 
poniedzialek 

katdego miesil!ca 
godz. 

1630 _ 1800 

Pomoc oferowana jest dia 
mieszkanc6w Miasta Mtawa 

Osoby zainteresowane 
uzyskaniem pomocy 
powinny zgtosic sit( 

osobiscie do siedziby 
przy ul. PadIewskiego 13 

15 Przychodnia 
Terapii 

Uzalei,nien I 
W sp6luzalei,nie

ul. Leleweia 9 
06-500 Mlawa 
236552864 

Pomoc osobom uzaleroionym 
i wsp6tuzaleroionym od 

alkoholu, chemiczne, 
behawioralne. 

41 

(~ 
poniedziatek 

pi.:llek 
godz. 800 

- 1930 

Zasit(g cala Polska W celu um6wienia 
terminu wizyty naleZy 
dokonac zapisu pod nr 

u:a . .I.,) 0:1:1 .l.lI 0'1 

ma DDA 
Terapeuci 
Psycho log 

Oddzial Dzienny trwa 8 tygodni 

""""",.. 
Oddziat Dzienny 
poniedzialek 

pilltek 

lub osobiscie w siedzibie 
przy ul. Lelewela 9 
bl!dz pod adresem 

e-mail: mlawa@osrodek
dzialdowo.pl 
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Nazwa jednostki LP Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osob Informacja 
telefon, poradnictwa placowki uprawnionychprzyj~c o sposobie 

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

telefonu lub adresu 
poczty elektronicznej;' 

Gmina Szreilsk Punkt Infonnacyjno- Pomoc osobom uzaleinionym Publiczna Pomoc oferowana jest dla W celu umowienia 
16 

Co drug~ soodc:: 
konsultacyjny od alkoholu i ich rodzin oraz dla terminu wizyty naleZy 

Gminny Osoodek Kultury 
miesi~ca w mieszkanc6w Gminy Szrensk 

osob doswiadczaj~cych przemocy godzinach zgtosic sic:: do siedziby 
1400 1800 _ul. Plac Kanoniczny 11 i stosuj~cych przemoc Gminnego Osrodka 

06-550 Szreilsk Kultury przy 
ul. Plac Kanoniczny 11 

Interwencja kryzysowa 

Osrodek17 ul. Slowackiego 18 Udzielanie specjaJistycznego Publiczna Pomoc skieoowana do mieszkancow Powiatu Mtawskiego. 
Interwencji 06-500 Mtawa poradnictwa dla osob bc::d~cych w 

Kryzysowej 
 •236545229 stanie kryzysu psychologicznego, Poradnictwo: poniedziatek - pi~tek 

800 1800dziabj~cy w 236543366 w tym dla ofiar katastrof 

strukturze 
 masowych, ofiar handlu ludimi. www.zowmlawa.home.QI Schronienie: catodobowo 
Zesporu Calodobowe schronienie dla os6b www.biQ.zowmlawa.home·121 Osoby zainteresowane pomoc~ mog~ kontaktowac sic:: telefonicznie ~ 

Osrodkow doswiadczaj~cych kryzysu. pod Dr 23 654 52 29 lub 
Wsparcia 236543366 
WMlawie lub osobiscie w siedzibie Placowki 

Pomoc SpoleczDa 


18 
 Stowarzyszenie Mi~czyn DuZy 26 Pomoc ludziom bezdomnym •opp 7 dni w tygodniu 

Pomocy 
 06-550 Szrensk wykluczonym ze spoleczenstwa 24 hna dobc:: 
Bliiniemu http://www.mar zasic::g cab Polska 
Schronisko kot.orgtindex.Qhl2/features 518659177 

"Mar-Kotr" 
 513 716095 ~ 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dostltPu dla osob Informacja 
telefon, poradnictwa placowki przyjltc uprawnionych o sposobie 

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

telefonu lub adresu 
poczty elektronicznej* 

--- --- ...~ 

Poradnictwo konsumenckie 

19 Starostwo 
Powiatowe 
w Mtawie 

u1. Wtadystawa Stanistawa 
Reymonta 6 10k nr 2 

06-500 Mtawa 

Poradnictwo konsumenckie Publiczna• poniedziatek 
800 1600 

Pomoc oferowanajest dla 
wszystkich mieszkanc6w 

Powiatu Mlawskiego 

Udzielanie porad 
odbywa si~ wg 

kolejnosci zgloszen 

Powiatowy 
236542409 
236552900 ~ czwartek 800 

_ 1800 Porady dla konsument6w (os6b 
fizycznych), kt6re na wlasny 

Rzecznik www.J;!owiatmlawski.J;!1 uZytek kupity towar lub uslug~ 
Konsument6w www.bio.oowiatmlawskLol od przedsi~biorcy 

20 Ur2'4d Ochrony ul. Plac Powstailc6w Warszawy Poradnictwo konsumenckie Publiczna poniedziatek  zasi~g cata Polska Infolinia 
Konkurencji i I, 00-950 Warszawa pi~tek 800_1800 Konsumencka, 
Konsument6w httJ;!s:llwww.uokik.goV·121 Porady dla konsument6w (os6b prowadzona przez 

httJ;!s:llwww.uokik.gov.QllbiJ;!. fizycznych), kt6re na wtasny Fundacj~ Konsument6w 
Q!m. uZytek kupily towar lub ustug~ tel. 801 440 220 oraz 

od przedsi~biorcy 22290 8916 
(od poniedzialku do 

pi~tku w godz. 
8:00 - 18:00, oplata wg 

taryfY operatora) 
Konsumenckie Centrum 

E-porad: 
Qorady@dlakonsumento 

w·121 

szybki dost~p na 
n<l i "7"'~ri",i ..I. . .'. . 

pytama poprzez serwIs: 

I 

https:lle
konsument.coml 

- .-~ .-~ .-
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LP I Nazwa jednostki 

21 I Centrum 
Informacji 
Konsumenckiej 

Adres jednostki, 

telefon. 


adres strony internetowej 

(www)/BIP 


Ur~d Komunikacji 

Elektronicznej 


ul. Giefdowa 7/9 

01-211 Warszawa 


httIlS:/ /cik. uke.goY .Ill 


Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Porady w zakresie uslug 
pocztowych i 

telekomunikacyjnych 

Rodzaj 
placowki 

Publiczna 

Dni i godziny 
Przyjf;c 

interesantow 

poniedziafek 
pil};tek 815_16 15 

Kryteria dostf;pu dla osob 
uprawnionych 

zasiyg cafa Polska 

Informacja 

o sposobie 


dokonywania zgloszeii 

wraz z podaniem Dr 

telefonu lub adresu 


poczty elektronicznej* 


infolinia: 
223304000 

czynna w dni robocze od 
do 1400

1000 -
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Poradnictwo dla os6b w sporze z podmiotami 11 nku finansowe2;o 
22 Rzecznik 

Finansowy 
(Ubezpieczonych) 

uL lerozolimskie 87 
02-001 Warszawa 

www.rf.gov.pl 
biuro@rf.gov.pl 

Poradnictwo dla os6b 
ubezpieczonych i w sporze 
dotycZl!:cym ubezpieczen. 

Sprawy zwi¥llne z 
ubezpieczycielami, bankami i 

innymi podmiotami rynku 
kapitalowego oraz formami 

oszczydzania 

Publiczna Zasiyg cala Polska 
Dyzur telefoniczny ekspert6w z zakresu ubezpieczen gospodarczych pod nr 
telefonu 22 333 73 28, 
od poniedzialku do pi~tku w godzinach 8.00 - 18.00; 
Dyzur telefoniczny ekspert6w w Biurze Rzecznika Finansowego dla czlonkow 
Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestnik6w Pracowniczych Program6w 
Emerytalnych oraz osob korzystaj~cych z indywidualnych kont emerytalnych 
odbywa siy pod nr telefonu 22 33373 261ub 22 333 73 27, od poniedzialku do 
pi~tku w godzinach 11.00-15.00; 
DyZur telefoniczny ekspert6w w Biurze Rzecznika Finansowego z zakresu 
problem6w z bankami i na rynku kapitalowym odbywa si.,: pod nr telefonu 
223373325, od poniedzialku do pi~tku w godzinach 8.00 - 16.00. 
Porady e-mail: porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedi e-mailem 
m.in. 2 tygodni) 

Poradnictwo w zakresie prawa pracy oraz z poradnictwo zawodowe 
23 Panstwowa 

Inspekcja Pracy 
ul. Plocka 11/13 

01-231 Warszawa 
Porady prawne w zakresie prawa 

pracy 
Publiczna Porady prawne udzielane sll od poniedzialku do pilltku godz. 900 

- 1500 

tel. 459 599 000 - z telefon6w komorkowych 
tel. 801 002 006 - z telefon6w stacjonarnych www.warszawa.pip.gov.pl 

24 Centrum 
Poradnictwa 
Panstwowej 
Inspekcji Pracy 
(PIP) 

Glowny Inspektorat Pracy 
ul. Barska 28/30 

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

www.bip.pip.gov.pl, 

Porady z zakresu prawa pracy. Publiczna 801 002006 (dla tel. stacj.) 
459599000(dla tel. kom.) 
Porady dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP z zakresu legalnosci 
zatrudnienia w j.,:zyku ukrainskim udzielane s~ w poniedzialek, wtorek, sroda, 
w godz. 1600_2000 pod nr tel. 22 11135 291ub od poniedzialku do pi~tku w 
godz. 900 1500 pod nr tel. 22 391 83 60 
Koszt pol~czenia zgodnie z taryf~ operatora. Uwaga!!! Naliczane s~ koszty za 
czas oczekiwania na pol~czenie . 

kancelaria@gip.pip.gov.pl 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)IBIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
placowki 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantow 

Kryteria dost~pu dla osob 
uprawnionych 

Informacja 
o sposobie 

dokonywania zgloszeii 
wraz z podaniem Dr 

telefonu lub adresu 
poczty 

elektronicznej* 
25 Powiatowy Ur~d 

Pracy w Mlawie 
ul. Wyspianskiego 7 

06-500 Mlawa 
236543918 

www.mlawa.l2raca.gov·121 
www.bil2.!2u!2.mlawa.!21 

Poradnictwo zawodowe w 
zakresie wyboru lub zmiany 
zawodu, okreslenia predyspozycji 
zawodowych, wyboru miejsca 
pracy, planowania rozwoju 
zawodowego, wyboru kierunku 

Publiczna•
0

poniedzialek -
czwartek 

1400 1600 

Zasiltg Powiat Mlawski, 
z pomocy mogl! korzystac 

osoby zarejestrowane, 
poszukujl!ce pracy, pracodawcy 

W celu um6wienia 
terminu wizyty nalei}' 

dokonac zapisu pod 
nr 23 654 39 18 

lub za posrednictwem 
poczty elektronicznej 

ksztalcenia, szkolenia lub szkoly, waml@!2raca.gov·121 
nabywania umiejlttnosci 
poszukiwania pracy, spofZ1!dzania 
dokumentow aplikacyjnych. 
Udzielanie informacji m.in. 
o warunkach swiadczenia pracy; 
warunkach podejmowania 
dzialalnosci gospodarczej, w tym 
o przepisach prawnych, 
procedurach postltPowania 
i wzorach dokument6w; i 

26 lnfolinia Ur~d6w 
Pracy - Zielona 

Infolinia 

Centrum Informacyjno-
Konsultacyjne Sluzb 

Zatrudnienia Zielona Linia 

udzielanie informacji 0 uslugach 
urzltd6w pracy 

Publiczna poniedzialek 
P il!tek 800 

- 1800 
Mogl! korzystac: 
- zarejestrowani 

- poszukujl!cy pracy 

Infolinia 
19524 (z Polski) 
+482219524 z 

I 

ul. Ciepla 40 (budynek E) - pracodawcy zagranicy). 
15-472 Bialystok Koszt zgodnie z tary~ 

operatora. 
https:llzielonalinia. gOY.121 

biuro@zielonalinia.gov.!21 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony intemetowej 
(www)/BIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
plac6wki 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantow 

--

Kryteria dost~pu dla os6b 
uprawnionych 

Informacja 
o sposobie 

dokonywania zgloszeo 
wraz z podaniem Dr 
telefoDu lub adresu 

poczty 
elektroniczne.i * 

Poradnictwo w zakresie praw pac.ienta 
27 Rzecznik Praw 

Pacjenta 
ul. Mlynarska 46 

01-171 Warszawa 
WWW·!I1Il·gov.QI 

Porady prawne dla wszystkich Publiczna Telefoniczna Infonnacja Pacjenta 800190 590 z telefon6w stacjonamych 
obywateli, a w szczeg61nosci dla i kom6rkowych czynna poniedziatek - pil:!tek w godz. 800 

- 1800 

tych pacjent6w, kt6rych prawa Zasiyg cala Polska 
zostaly naruszone zapisy na porad~ osobist<l: rezerwacia(a2rpo.goy.ollub (22) 5328243 

28 Rzecznik Os6b 
Niepelnosprawnych 

ul. Zurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa 

(22) 461 60 00 
KORESPONDENCJA 

Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 

www.nieQelnosQrawni.gov.Qi 
sekretariat.bon(a2mrpips.gov.pl 

Ochrona praw os6b Publiczna Z porad mogl:! korzystac osoby niepeinosprawne, ich rodziny oraz organizacje 
niepetnosprawnych dziatajl:!ce na rzecz os6b niepemosprawnych 

801801015 
Koszt poil:!czenia zgodnie z taryfl:! operatora 

poniedziruek .- piatek 
godz.08.00-17.00 
zasi~g caia Polska 

29 Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Central a 

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Gr6jecka 186 

02-390 Warszawa 
httIl://www.nfz.gov.QI 

Uprawnienia ubezpieczenia Publiczna Telefoniczna Infonnacja Pacjenta 800190 590 z telefon6w stacjonarnych 
zdrowotnego: i kom6rkowych czynna 24 godziny na doby 7 dni w tygodniu 
- prawa pacjenta Zasi~g caia Polska 
-Ieczenie w kraju i poza granicami 
-kolejki do swiadczen 

infol inia(a2nfz.goY.pl 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dostc;pu dla os6b Informacja 
telefon, poradnictwa plac6wki przyjc;c uprawnionych o sposobie 

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

telefonu lub adresu 
poczty 

elektronicznej*
-------

Poradnictwo w zakresie praw dziecka 
30 Rzecmik Praw ul. Przemysiowa 30/32 Udzielanie porad dzieciom Publicma Dzieci~cy telefon zaufania bezplatna infolinia dziataj~ca calodobowo 

Dziecka 00-450 Warszawa i miodzieZy, jak rowniez 800121212 

www.bWd.gov.pl dorosiym maj~cym problemy Zasicrg cala Polska 
z nieletnimi. 

Sprawy przemocy, relacji poniedziatek.- pi'ftek. godz. 08.15-20.00. 
Wd@biuro.gov.pl rOwiesniczych, szkolnych (dzwonil!;c po godzinach i w dni wolne moi.na opisac problem i zostawic 

i rodzinnych. kontakt do siebie, a doradcy oddzwonil!;) 
Moze dzwonic kaZdy, kto 

doswiadcza problemu lub jest 
swiadkiem. 

Zarzlldzanie kryzysowe 
31 Centralne Rz4dowe Centrum Monitorowanie bezpieczeiistwa Publicma 24 godziny na dobt;l przez 7 dni w tygodniu 

ZarZl!;dzanie Bezpieczeiistwa Caiodobowy dyzur: (22) 361 69 00 785700177 
Kryzysowe Rakowiecka 2A e-mail: dyzumy@!:cb.gov.pl. 

00-993 Warszawa Swiadek zagrozenia kryzysowego. Osoba poszukuj~ca informacji na temat 

httQ:llrcb.gov.QlIzarzadzanie zarZl!;dzania kryzysowego 

krvzvsowel 
Inne poradnictwo 

32 Rzecmik Praw AI. Solidamosci 77 Poradnictwo dla wszystkich Publiczna Infolinia 800 676 676 
Obywatelskich 00-090 Warszawa obywateli Polskich oraz poniedziatek 

www·wo.gov.QI cudzoziemcow przebywajl!;cych 10.00- 18.00 
biurorzecznika@brl2o.gov·121 na terenie kraju. MoZe zglosic sit;l wtorek - pil!;tek 

kazdy, kto uwaza, ze jego prawa 8.00 - 16.00 
Sl!; naruszone Pot~czenie bezplatne z telefonow stacjonarnych oraz komorkowych 

33 WWW. OH),WATI£L.l;UV.PL IntormacJe I ustugl prZYJame obywatelom 
portal Ministerstwa Cytryzacj i 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)IBIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
placowki 

Dni i godziny 
przyj"c 

interesantow 

Kryteria dost"pu dla osob 
uprawnionych 

Informacja 
o sposobie 

dokonywania zgloszen 
wraz z podaniem nr 
telefonu lub adresu 

poczty 
elektroniczne.i * 

Poradnictwo w zakresie prawa podatkowego 
34 Krajowa 

Informacja 
Skarbowa 

ul. Teodora Sixta 17 
43-300 Bielsko-Biala 

www.kis.gov.pl 

Informacje podatkowe i celne. 
Z porad moZe skorzystac kaZdy 

podatni. 

Publiczna 
Informacje podatkowe i celne udzielane pod nr. 22 330 03 30 (z telefon6w 
kom6rkowych) 
801 055055 (z telefon6w stacjonarnych) 
od poniedzialku do pil!tku w godzinach od 7.00 do IS.OO. 
Z porad moze skorzystac kaZdy podatnik. 

zasicrg cala Polska 

Prawo ubezpieczen spolecznych 
35 Centrum Obslugi 

Telefonicznej 
Zakladu 

Ubezpieczen 
Spolecznych 

www.zus.pl/ozus/kontaktlcentru 
Zakres informacji: Publiczna 
- pomoc techniczna Klienci mogl! skorzystac z pomocy pracownik6w w Centrum Obslugi 
- skladki Telefonicznej nr centrali: 
- renty (22) 560 1600 
- emerytury Koszt poll!czenia zgodnie z taryfl! operatora. 

Konsultanci dostcrpni: poniedzialek - pil!tek godz. 07.00  IS.OO 

m-obslugi-telefonicznej-cot

cot@zus.pl 
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Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny LP Kryteria dost~pu dla osob Informacja 
telefon, poradnictwa placowki uprawnionych o sposobie 

adres strony internetowej 
przyj~c 

dokonywania zgloszen 
(www)IBIP 

interesantow 
wraz z podaniem nr 
telefonu lub adresu 

poczty 
elektroniczne.i* 

Pomoc prawna 

36 
 W celu umowienia Zespot Osrodkow Pomoc oferowana jest dlaul. Slowackiego IS Konsultant prawnik Publiczna wtorek 

• 900 1500Wsparcia terminu wizyty naleZy 06·500 Mlawa wszystkich osob z terenu 
1500 dokonac zapisu pod nr W Mtawie 236545229 sroda 900 Powiatu Mlawskiego b((d~cych 

tel. 23 654 52 29 lub236543366 czwartek w kryzysie 
1200 ISoowww.zowmlawa.home.QI oraz 236543366 

www.bi[1.zowmlawa.home.QI lub osobiscie w 
siedzibie Placowki 

pomoc dla wszystkich osob na 
terenie catego kraju 


doswiadczaj~cych przemocy 

37 


~ 
Poradnictwo prawne Poradnictwo prawne poniedziatek Pomoc oferowana jest dla W celu umowienia Publiczna 

1530 .1630 terminu wizyty naleZy 
Podstawowej nr 4 im. Haliny 

mieszkaiIcow Miasta Mtawa swiadczone jest w Szkole 
dokonac zapisu pod 

Rudnickiej w Mlawie nr tel. 23 654 56 38 
uL Graniczna 39 wew.411 

Ur~d Miasta 06-500 Mtawa 

Mlawa 
 W celu umowienia Poradnictwo prawne Poradnictwo prawne Publiczna wtorek Pomoc oferowana jest dla 

1430 1730 terminu wizyty naleZy 
PIe bani Parafii 

swiadczone jest w lokalu mieszkaiIcow Miasta Mtawa 
dokonac zapisu pod nr 

Rzymskokatolickiej Matki tel. 23 6545638 
Bozej Krolowej Polski wew.411 

ul. Mariacka 20 

06·500 Mlawa 


Poradnictwo prawne 
 Poradnictwo prawne Publiczna sroda W celu umowienia Pomoc oferowana jest dla 
1500 1700 _ terminu wizyty naleZy mieszkancow Miasta Mtawa swiadczone jest w budynku • dokonac zapisu pod nr 

Snotecznej 
Wydziatu Oswiaty i Polityki 

tel. 23 654 56 38 
Urz~du Miasta Mlawa 

~ 
wew.411 

ul. Padlewskiego 13 
06·500 Mlawa 
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CZ~SC II NIEODPtATNA POMOC PRAWNA, NIEODPtATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDJACJA 
Osoby, kt6re ze wzg!l;~du na niepelnosprawnosc ruchowl! nie sl! w stanie przybyc do punktu lub osoby doswiadczajl!ce trudnosci 
w komunikowaniu siC; mogl! otrzymae porade; przez telefon, pocztl! elektronicznl! lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania. Osoby takie, kt6re zgloszg uzasadniona potrzebe 
komunikacji za posrednictwem srodk6w porozumiewania siC; na odJeglosc bltdz w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mlawskiego), przed uzyskaniem nieodplatnej pomocy, skladajl! staroscie 
w formie papierowej lub eJektronicznej oswiadczenie, ze nie sl! w stanie poniesc kosztow odplatnej pomocy wg wzoru okreslonego w ustawie 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okolicznosei to uzasadniajaeyeh oraz podaniem najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielajl!ca nieodplatnej 
pomocy prawnej lub swiadcZltca Ilieodplatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu od starosty ww. oswiadczenia i dal1ych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa siC; z nil! 
w umowionym terminie. 
Oswiadczenie w formie papierowej nalezy przeslac na adres: Starostwo Powiatowe w Mlawie ul. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 6, 06-500 Mlawa 
Oswiadczenie w formie elektroniczl1ej nalezy przeslac na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl 
Osoby nieslysZlIce lub slaboslyszllce, majl! zapewniolll! pomoc w kontakcie z Radcl! Prawnym, Adwokatem bl!dZ Doradcl! Obywatelskim oraz Mediatorem zgodnie z ustaWl! 0 je;zyku migowym 
i innych srodkach komunikowania sir; z dnia 19 sierpnia 201 Jr. za pomoell tlumaeza j~zyka migowego on-line dostr;pl1ego w punkcie l1ieodplatnych porad mieszcZltcym sie; w Mlawie przy uliey 
Wladyslawa Stanislawa Reymonta 6 10k nr 2. Osoby nieslyszllee lub slaboslyszllce mogll umowic termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoe@ powiatmlawski.pl blldi osobiscie 

Punkeie Drzv ul. Wladvslawa Stanislaw a Revmonta 6 10k 2 - .. - --- - ---~~ ~-- ~ 

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 dokonywania zgloszeii 
(www)/BIP wraz z podaniem nr 

telefoRu Iub adresu 
poczty elektronicznej * 

Nieodplatna pomoc prawna 
38 Powiat Mlawski ul. Wladyslawa Stanislawa 

Reymonta 6, 10k nr 2 (parter) 
06-500 Mtawa 
236542409 
236552900 

Publiczna 

Poradnictwo prawnelMediacja •w zaleznosci od bieZ4cego 

wtorek 1400_1800 

Radca 
PrawnylMediator 

sroda 1400_1800 

Nieodplatna pomoc prawna 
przystuguje osobie 

uprawnionej, ktora nie jest 
w stanie poniesc kosztow 

Udzielanie nieodplatnych porad 
prawoych odbywa siC; wg 
kolejnosci zgloszetl. 
U mowic termin wizyty mozna 
telefonicznie pod Dr tel. 23 655 
29 03 lub osobiScie w siedzibie 

www.Qowiatmlawski.QI 
www.biQ.Qowiatmlawski.QI ~zapotrzebowan ia Radca 

PrawnylMediator 

pil!tek 
1400_1800 

Radca 

odptatnej pomocy prawnej. 
Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem nieodplatnej 

pomocy prawnej, 
zobligowanajest ztoZyc 

pisemne oswiadczenie Ze 

Starostwa Powiatowego w 
Miawie pok. Dr 15, a takie za 
pomoClt e-maila: 
nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pI 
Osoby nieslysZltCe lub 

:mOlla IImhwit 

[t] 
PrawnylMediator 

Adwokat* 
nie jest w stanie 
poniesc kosztow odptatnej 

pomocy prawnej 

termin wizyty pod adresem e-
mail: nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl blld:i 
osobi§cie w siedzibie PUDktu. 
Kobietom w ci!jZy, nieodplatna 
pomoc prawna udzielanajest 

I 

poza kolejlloscilj.. 
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost-.;pn dla osob Informacja 
teldon, poradnictwa placowki przyj~c uprawnionycb o sposobie dokonywania 

adres strony internetowej interesantow zgloszei wraz z podaniem 
(www)/BIP nr telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej* 
39 Powiat Mlawski Zesp61 Osrodkow Wsparcia 

u1. Slowackiego 18 
06-500 Mlawa 
236545229 

Poradnictwo prawnelMediacja 
w zalemosci od bieZlfcego 

zapotrzebowania 

Publiczna 

• poniedziatek 
800_1200 

Adwokat 

Udzielanie nieodplatnych 
porad prawnych odbywa 
si~ wg kolejnosci 

40 Gmina 
Dzierzgowo na 

podstawie 
porozumienia 
zPowiatem 
Mlawskim 

236543366 
www.zowmlawa.home.[!1 

www.biQ.zowmlawa.home.[!1 

Gmina Dzierzgowo z siedzib~ 
przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1, 

06-500 Dzierzgowo 
236533012 

www.dzierzgowo.QI 
www.biQ.dzierzgowo·121 

Nieodplatne porady prawne 
udzielane s~ w budynku 

Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej ul. Tadeusza 
Kosciuszki 3 (parter), 

06-520 Dzierzgowo 

Poradnictwo prawnelMediacja 
w zaleznosci od bieZlfcego 

zapotrzebowania 

~ 
Publiczna 

czwartek 
800.1200 

Adwokat 

sroda 730_11 30 

Radca 
PrawnylMediator 

Zaborskie 
Towarzystwo 
Naukowe w 

Brusach 

Nieodplatna pomoc prawna 
przysluguje osobie 

uprawnionej, kt6ra nie jest 
w stanie poniesc kosztow 

odp!atnej pomocy prawnej. 
Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem nieodptatnej 

pomocy prawnej, zobligowana 
jest zloZyc pisemne 

oswiadczenie, Ze nie jest 
w stanie poniesc kosztow 

odplatnej pomocy prawnej 

zgloszeil. 
Umowic termin wizyty 
moma telefonicznie pod 
nr tel. 23 655 29 03 lub 
osobiscie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Mlawie pok. nr 15, 
a takZe za pomoc~ 
e-maila: 
nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl 
Osoby niestysZlJCe lub 
slabostysZlJCe mo~ 
umowic termin wizyty 
pod adresem e-mail: 
nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl blfdi 
osobiscie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Mlawie przy ul. 
Wladyslawa Stanislawa 
Reymonta 6 10k 2 . . . 
• "VU'''.Vlll "" "'qL)" 

nieodplatna pomoc 
prawn a udzielana jest 
poza kolejnoscill. 
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LP Nazwa jednostki 

-~ 

Gmina Strzegowo 
na podstawie 
porozumienia 
zPowiatem 
Mlawskim 

41 

42 Gmina Szydlowo 
na podstawie 
porozumienia 
zPowiatem 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)/BIP 

Gmina Strzegowo z siedzib~ 


przy ul. Plac Wolnosci 32, 

06-445 Strzegowo 


236794004 

236794060 


www.strzegowo.I1I 

www.biI1.strzegowo.Ql 


Nieodplatne porady prawne 

udzielane Sl.! w budynku 


Urzcrdu Gminy 

przy ul. Plae Wolnosci 32 


10k. nr 13 

06-445 Strzegowo 


Gmina Szydlowo z siedzib~ 


przy ulicy Mazowieckiej 61, 

06-516 Szydtowo 


236554084 


RodzajZakres prowadzonego 
poradnictwa placowki 

Nieodplatna Jornoc prawna 
Poradnictwo prawnelMediacja 

w zaleznosci od bieZlfcego 
zapotrzebowania 

Poradnictwo prawnelMediacj a 
w zalemosci od bieZlfcego 

zapotrzebowania 

Publiczna 

Schodotaz 

Publiczna 

• 

Dni i godziny 
przyjc;c 

interesantow 

pi~tek 800_1200 

Radca Prawny 
Zaborskie 

Towarzystwo 
Naukowe 
wBrusach 

poniedziatek: 
1000_1400 

Kryteria dostc;pu dla osob 
uprawnionych 

Nieodplatna pomoc prawna 
przystuguje osobie uprawnionej, 

kt6ra nie jest w stanie poniesc 
kosztow odplatnej pomocy 

prawnej. Osoba uprawniona, 
przed uzyskaniem nieodplatnej 
pomocy prawnej, zobligowana 

jest zloZyc pisemne 
oswiadczenie, Ze nie jest 
w stanie poniesc koszt6w 
odptatnej pomocy prawnej 

lnforrnacja 

o sposobie dokonywania 


zgloszen wraz z 

podaniern Dr telefonu 


lub adresu poczty 

elektronicznej* 


Udzielanie 
nieodplatnych porad 
prawnych odbywa sil( 
wg kolejnosci 
zgtoszen. 
Umowi6 termin wizyty 
moma telefonicznie pod 
nr tel. 23 655 29 03 lub 
osobiscie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Mlawie pok:. nr 15, 
a tak:Ze za pomocl.! 
e-maila: 
nieodplatnapornoc@ 
powiatrnlawski.pl 
Osoby nieslysZl!Ce lub 
staboslysZ/lce mogl.! 
um6wi6 termin wizyty 
pod adresem e-mail: 
nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl blldi 
osobiscie w siedzibie 

www.szydlowo-maz.[11 
Mtawskim 236554019 Radca Prawny 

Starostwa 
Powiatowego w Mlawie 

Zaborskie 
www.biI1.sz:tdlowo-maz.I1I Towarzystwo 

przy ul. Wladyslawa 
~ 

Naukowe 
Stanislawa Reymonta 6Nieodplatne porady prawne wBrusach 
10k 2. Kobietomudzielane Sl.! w budynku . . .t. 

r". 
~ '-' .............. ,...u ..,,)' 
 "J> -r I

pomoc prawna udzielana Spolecznej ul. Mazowieekiej 
jest poza kolejnosci~.63 10k. nr 3, 06-516 Szydlowo 

I 

, 
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Kryteria dostc;pu dla osob LP Nazwa jednostki Adres jednostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Inforrnacja 
telefon, uprawnionych o sposobie dokonywania 

adres strony internetowej 
poradnietwa placowki przyjc;c 

zgloszen wraz z 
(www)IBIP 

publicznal interesantow 
podaniern nr telefonu 

lub adresu poczty 
elektronieznej* 

Nieodplatna ornoe prawna 

43 Gmina Wieczfnia Gmina Wieczfnia Koscielna Poradnictwo prawnelMediacj a Publiczna 

Koscielna na 
 Udzielanie nieodplatnych 

podstawie 
z siedzib,! w Wieczfni w zaleznosci od bieZ<!cego 

porad prawnych odbywa Koscielnej 48, zapotrzebowania czwartek• 8()()-li)() si~ wg kolejnosci 
zPowiatem 

porozumienia 06-513 Wieczfnia Koscielna 
zgloszen. 

Mlawskim 
236540004 

Umowic termin wizyty 
www.wieczfniakoscielna.QI 

236540036 Radca Prawny 
Nieodplatna pomoc prawna moma telefonicznie pod Zaborskie 


www.ugwieczfnia.biQgmina.QI 

~ 

nr tel. 23 655 29 03 lub 
Naukowe 

Towarzystwo przysluguje osobie 
uprawnionej, ktora nie jest osobiscie w siedzibie 

Nieodplatne porady prawne w stanie poniesc kosztow Starostwa Powiatowego 
udzielane s,! w budynku 

w Brusach 
odplatnej pomocy prawnej. w Mlawie pok. nr 15, 

Urz~du Gminy Osoba uprawniona, przed a takZe za pomoc,! 
Wieczfnia Koscielna 48 10k. 7, uzyskaniem nieodplatnej e-maila: 

06-513 Wieczfnia Koscielna pomocy prawnej, zobligowana nieodplatna pomoC@ 
44 jest zloZyc pisemne powiatmlawski.pl 

na podstawie 
Gmina Wisniewo Gmina Wisniewo z siedzib,! w Poradnictwo prawnelMediacja Publiczna 

oswiadczenie, ze nie jest Osoby niestysZ'!ce lub 
porozumienia 

Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo w zalemosci od bieZ<!cego wtorek: 
12()()_1600 w stanie poniesc kosztow slabostysZ'!ce mog,! 236557024 zapotrzebowania • umowic termin wizyty 

Mlawskim 
odplatnej pomocy prawnej www.biQ.ugwisniewo.QIzPowiatem 

pod adresem e-mail: 
Nieodplatne porady prawne 

Radca Prawny 
nieodplatnapomoc@ 

udzielane s,! w budynku 
Zaborskie 

powiatmlawski.pl blldiTowarzystwo 

Urz~du Gminy Wisniewo 86 


~ 
osobiscie w siedzibie 

10k. 4, 
Naukowe 

Starostwa Powiatowego 
06-521 Wisniewo 

w Brusach 
w Mlawie przy ul. 
Wladyslawa Stanislawa 
Reymonta 6 10k 2. 
J\.ODlelOm w CI~, 
nieodplatna pomoc 
prawna udzielana jest 
poza kolejnosci,!. 
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LP 

45 

Nazwa jednostki 

Powiat Mlawski 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony internetowej 
(www)/BIP 

ul. Wladystawa Stanistawa 
Reymonta 6, 10k nr 2 (parter) 

06-500 Mtawa 
236542409 
236552900 

www.12owiatmlawski.J!1 
www.biJ2.J2owiatmlawski.J!1 

Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny 
poradnictwa plac6wki przyj~ 

interesant6w 

Nieodplatne poradnictwo obywatelskie 
Publiczna 

pil!tek 900_1300 

Poradnictwo •obywatelskiefMediacja 0 Doradca 
w zalemosci od biei4cego Obywatelskil 

zapotrzebowania Mediator 
Zaborskie 

Towarzystwo 
Naukowe w 

Brusach 

[t] 

Kryteria dostltPu dla os6b 
uprawnionych 

Nieodptatne poradnictwo 
obywatelskie przystuguje 

osobie uprawnionej, ktora nie 
jest w stanie poniesc kosztow 

odplatnej pomocy prawnej. 
Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem nieodpJatnego 

poradnictwa obywatelskiego, 
zobligowana jest ztoZyc 

pisemne oswiadczenie, i:e nie 
jest w stanie poniesc kosztow 

odptatnej pomocy prawnej 

Informacja I 

o sposobie 
dOkonywania zgloszeii 
wraz z podaniem nr 
telefonu lub adresu 

poczty elektroniczne_i* 
• 

Udzielanie nieodptatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego odbywa 
sic;l wg kolejnosci 
zgtoszefl. 
Umowic term in wizyty 
moma telefonicznie pod 
nr tel. 23 655 29 03 lub 
osobiscie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Mtawie pok. nr 15, 
a taki:e za pomocl! 
e-maila: 
nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl 
Osoby niesiysZI!ce lub 
stabosiySZI!ce mogl! 
umowic termin wizyty 
pod adresem e-mail: 
nieodplatnapomoC@ 
powiatmlawski.pl blldi 
osobiScie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Mlawie przy ul. 
Wladyslawa Stanislawa 
Reymonta 6 10k 2. 
Kobietom w cil!Z)', 
nieodptatne poradnictwo 
obywatelskie swiadczone 
jest poza kolejnoscil!. 

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

adres strony intemetowej 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Rodzaj 
placowki 

Dni i godziny 
przyjC(c 

interesantow 

Kryteria dostc(pu dla osob 
uprawnionych 

Informacja 
o sposobie 

dokonywania zgloszen 
(www)IBIP wraz z podaniem nr 

telefonu lub adresu 
poczty elektronicznej* 

46 Gmina Gmina Dzierzgowo z siedzib:} Poradnictwo Publiczna Udzielanie nieodplatnego 
Dzierzgowo na przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1, obywatelskielMediacja poradnictwa 

podstawie 
porozumienia 
zPowiatem 

06·500 Dzierzgowo 
2365330 12 

www.dzierzgowo.QI 

w zaleinosci od biei::tcego 
zapotrzebowania sroda 11 30.1530 

obywatelskiego odbywa 
si~ wg kolejnosci 
zgloszen. 

Mlawskim www.biQ.dzier~owo.QI Doradca Umowic termin wizyty 

Nieodplatne poradnictwo 
Obywatelskil 

Mediator 
moma telefonicznie pod 
nr tel. 23 655 29 03 lub 

obywatelskie swiadczone jest Zaborskie osobiscie w siedzibie 
w budynku Towarzystwo Nieodplatne poradnictwo Starostwa Powiatowego 

Gminnego Osrodka Pomocy Naukowew obywatelskie przystuguje w Mlawie pok. nr 15, 
Spolecznej ul. Tadeusza 
Kosciuszki 3 (parter), 

Brusach osobie uprawnionej, ktora nie 
jest w stanie poniesc koszt6w 

a takze za po moe:} 
e-maila: 

47 Gmina Strzegowo 
na podstawie 
porozumienia 
zPowiatem 
Mlawskim 

06·520 Dzierz2owo 
Gmina Strzegowo z siedzib:} 
przy ul. Plae Wolnosci 32, 

06-445 Strzegowo 
236794004 
236794060 

Po radnietwo 
obywatelskielMediacja 

w zaleznosci od biei::tcego 
zapotrzebowania 

Publiczna 

ezwartek 
1200_1600 

odplatnej pomocy prawnej. 
Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem nieodplatnego 

poradnietwa obywatelskiego, 
zobligowana jest ztoZyc 

pisemne oswiadczenie, Ze nie 

nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl 
Osoby niestysZllce lub 
slabostysZllce mog:} 
umowic termin wizyty 
pod adresem e-mail: 

www.strzegowo.QI 
www.biQ.strzegowo.QI 

Schodolaz 
Doradca 

jest w stanie poniesc kosztow 
odplatnej pomocy prawnej 

nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl blldi 

Nieodplatne poradnictwo 
Obywatelskil 

Mediator 
osobiscie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 

obywatelskie swiadczone jest 
w budynku UrzC(du Gminy 
przy ul. Plac Wolnosci 32 

Zaborskie 
Towarzystwo 

Naukowe 

w Mlawie przy ul. 
Wladyslawa Stanislawa 
Reymonta 6 10k 2. 

10K. nr 1'> 

06-445 Strzegowo 
wBrusach Kobietom w ci:ti:y, 

nieodptatne poradnictwo 
obywatelskie swiadczone 
jest poza kolejnosci:}. 
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LP 

48 

49 

Nazwa jednostki 

Gmina Szydlowo 
na podstawie 
porozumienia 
z Powiatem 
Mlawskim 

Gmina Wieczfuia 
Koscielna na 

podstawie 
porozumienia 
z Powiatem 
Mlawskim 

Adres jednostki, 
telefon, 

adres strony intemetowej 
(www)/BIP 

Gmina Szydlowo z siedzib" 
przy ulicy Mazowieckiej 61, 

06-516 Szydlowo 
236554084 
2365540 19 

www.s~dlowo-maz.QJ 
www.biQ.szydlowo-maz.QI 

Nieodptatne poradnictwo 
obywatelskie swiadczone jest 

wbudynku 
Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej ul. Mazowieckiej 
63 10k. nr 3, 06-516 Szydlowo 

Gmina Wieczfnia Koscielna 
z siedzib" w Wieczfui 

Koscielnej 48, 
06~513 Wieczfuia Koscielna 

236540004 
236540036 

www.wieczfniakoscielna.QI 
www.ugwieczfnia.biggmina.QI 

Nieodptatne poradnictwo 
obywatelskie swiadczone jest 

wbudynku 
lJrz~au ummy 

Wieczfnia Koscielna 48 10k. 7, 
06-513 Wieczfoia Koscieloa 

~-~ 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

Poradnictwo 
obywatelskieIMediacja 

w zalemosci od biei:'!cego 
zapotrzebowania 

Poradnictwo 
obywatelskielMediacja 

w zaleznosci od biei:'!cego 
zapotrzebowania 

~-

Rodzaj 
placowki 

Publiczna 

• 
~ 

Publiczna 

• 
~ 

-~ 

Dni i godziny 
przyj~c 

interesantow 

wtorek 
liXl_16°O 

Doradca 
Obywatelski 

Zaborskie 
Towarzystwo 

Naukowe 
w Brusach 

poniedzialek 
1200_1600 

Doradca 
Obywatelskil 

Mediator 
Zaborskie 

Towarzystwo 
Naukowe 
w Brusach 

~-

Kryteria dost~pu dla osob Informacja 
uprawnionych osposobie 

dokonywania zgloszen 
wraz z podaniem nr 
telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej * 
Udzielanie nieodplatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego odbywa 
si~ wg kolejnosci 

Nieodplatne poradnictwo zgtoszen. 
obywatelskie przystuguje Um6wic tennin wizyty 

osobie uprawnionej, ktora nie moma telefonicznie pod 
jest w stanie poniesc kosztow nr tel. 23 655 29 03 lub 

odplatnej pomocy prawnej. osobiscie w siedzibie 
Osoba uprawniona, przed Starostwa Powiatowego 
uzyskaniem nieodptatnego w Mtawie pok. nr 15, 

poradnictwa obywatelskiego, a talcZe za pomoc" 
zobligowanajest ztoZyc e-maila: 

pisemne oswiadczenie, Ze nie nieodplatnapomoc@ 
jest w stanie poniesc kosztow powiatmlawski.pl 

odptatnej pomocy prawnej Osoby nieslysZllcce lub 
staboslysZllcce mog" 
umowic termin wizyty 
pod adresem e-mail: 
nieodplatnapomoc@ 
powiatmlawski.pl blldi 
osobiscie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Mlawie przy uJ. 
Wladyslawa Stanislawa 
D~ 6. 1,,1, ,., 

Kobietom w cilJ±y, 
nieodplatne poradnictwo 
obywatelskie swiadczone 
jest poza kolejnoscill. 

-~ ~--

STAROSTA 
JERZY RAKOWSKI 
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