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L1STAJED~OSTEK NIEODPLATNEGO PORADNICTWA 

DOSTE;Pi'lEGO DLA MIESZKANCOW POWIATU MLAWSKIEGO 

Lislll zawiera dane jednoslek ni odplatnego poradnictwa uporzqdkowane wedlug tematyki poradniclw3 Dane obejmuJ~ informacJe 0 nazwie jednostek, zakreslc 

poradnictwa, adresach i danych kpntaktowych, w tym 0 stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzlOach dziaJalnosci oraz kryteriach 

dost~pu do uslugi. 

Na ponizszym "ykazie uj,to lak' , krajowe infol inie tematyczne i inn~ formy porad swiadczonych za posrednictwem komunikac,l i elektroniczn~j 

cn;sc I: 
NalWI jednostki LP Adres jec ,"ostki, Zakres prowadlonego Rodlaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dl. osob Informacja 

telef n, poradnictwa u prawnionych a sposobie 
adres strony i 

placowki przyj~c 
ternetowej interesantow dnkonywania zglnsleli I 

(www) DIP wraz z podaniem or 
telefonu lub adresu 

poczty elektroniczne.j* 
Poradnictwo: psychologiclne 

pedagogiczne I 
socjalne 
rodzinne 

• W celu um6wlema terminu 
Wsparcia 

Zesp61 Osrodk6w ul. Slowac iego 18 Pedagog Publiczna Poniedzialek Pomoc oferowana Jest dla 
lawa wiz)ty nalezy dokonnc 

WMlawie 
06-500 Pracownik socjalny, Pi~tek wszystkich os6b z terenu 

8m _lSI.)229 PsychoJog Powiatu Mlawskiego zapislI pod nr tel. 
23654 
23654 

23 654 52 29 lub 
www.zowmla 

366 b~d~cych w kryzysie 
Poradnictwo rodzinne Wg b'l'afiku oraz 23654 33 66'a home.!!! 

Ill\) ()sobi~cie w siedzibie 

w Zespole 
pomoc dIn wszystkich os61.>W\'iiW,bio.zoWITl awtl.ilOlnc.oi dost~pnego~ 

Plac6wki 
doswiadczaj,!cych przemocy 

na terenie caJego kraju 

Osrodk6w 
Wsparcia 
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LP Nazwa jednos!ki I Adres j;~7ostki' Zakres prowadzonego Oni i godziny Rodzaj Kry!eri. dos!~pu dl. os6b Informacja 
telef n, poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o sposobie dokonywania 

adres strony 1ternetowej intcresantiiw zgloszen w raz z 
(www,DIP podaniem Dr tclcfonu lub 

adresll poczly 
elektronicznej· 

uJ, Wyspia2 Porodnia skiego 9 Poradnictwo dia rodzie6w PublicIna Pomoe w fonnie konsultacji W eelu um6wienia dzieeka 
Psyehologiezno 06-500 ~Iawa i opieklm6w prawnych z dla rodzic6w i prawnyeh na diagnoz~ b.dz lera~i~ 

Pedagogiezna 23654 329 trudnosciami wychowawczyml opiekunow oraz pelnoletnicb w poradni wypelma si~ 
w Mlawie i \lezoiow pelnoletnich uezniow, oferowana jest dia drnk zawleraj~cy 

www,bi1),1)1)p,1)O •iatmlawshol z problemami emoejonalnymi os.6b z It.!fenu POwLatll podstawowe dane 0 
13()npi~tek 1O,1() Mlawskiego, dzieeku, Druk, zgloszen 

Psycholodzy mozna otrzymac w 

sekretariacie Poradni 

UmOWleme plerwszej 

konsultacii nast~puje 


W oparciu (} zgloszcme 

telefoniczne (rodzica 


opiekuna prawnego lub 

pelnoletniego lIcznia) pod 


nr let 


6.

23 654 33 29 
3 Psycholog pierwszy i Irzeei Pornoc oferawana jest dla W celu umowienia terminu UrzlId Miasta Publiczna 

• wily ty nalezy dokonac 
w OSwialy 

Mlawa poniedzialek mieszkaitc6w Miasla Mlawa zone jest 
ZlIpisu pod nr tel, 

i Pol Urz,du 
mieSH)Ca 
ti(l·lSllJ 23 654 32 53 

Miasta 1\ lawa wew.412 
lub osobiscie w siedzibie 

III Padlew> 
dmgi i czwarty PfZJ 
poniedzialek przy "I, Padlewskiego 13 

06·500 ~ 
iego 13 6.

nawa lTI,eS'lleR 
g!t) ~ 14\0 

14 gndz, przez 4 Fundacja Kryzysy psychiczne, Publiczna Dla os60 b~d~cych w 800702222 
W spareia din 056b 
Centrum TAKA 

stany depresvjne, mysli 7 dni w tygoul1lu kryzysie bezplatna infolinia 
w stanie kryzysu 

skr. pocztc wal27 
psych ieznyrn 


psychieznego 

00-958 War zawa 66 samobojcze 

Zasj~g cala Polska 

(zlecenie NFZ) 
 www,liniav\" warc,a,nl 

noradv(lil,lmia SJareia,DI 
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LP Nazw~ jednostki Adresje nostki, Zakres prowadwnego Rodzaj Oni i godziny Kryteria dost~pu din 6sob Inrormacja 
lelef n, poradnictwa placowki przyj~c uprawnionych o sposobie dokonywania 

adres slrony i lernetowej interesanfow zgloszeii wnz z 
(www) BIP podalliem nr leleronu lub 

adresu poczty 
elektronicznej'" 

I 
ii I I 

Poradnictwo psycboterapeutyczne 

Zesp6t Usrodk6w ul. Siowac ego IS Psychoterapeuta Publiczna Poniedzialek, PomO(: oferowan. jest dla W celu umowienia 
Wsp.rcia 06-500 lawa Sroda wszystkich os6b z terenu terminu wizyty nalezy 

WMlawie • Sr..123654 229 Powiatu M!awskiego 12"'° dakona': L1l>JSU pod or 
23654 14-,o_17·1H366 b~d~cycb w kryzysie tel 23 654 52 29 lub 

www.zo\vmla ·a.home. ,I oraz 23654 33 66 ~ w;"w.biJJ.zowm wa.h0111'.nl Wtorek, pomoc dla wszystkich osob na lub osobiscie w siedzibie 
Czwartek, PiQtek Placowkiterenie ca/ego kraJu 

S'" - 15~) doswiadczilj&cych przemocy 

I 

I 
I II J 

PoradDictwo w zakresie Ilrzeciwdz lania przemocy w Rodzinie, roz",i~zywanie problemow alkoholowych i innych uzaleinien oraz 0560 pokrzywdzoavch przestePstl\'em 
6 Komenda ul. Sieakie ieza 2 poradnictwo dla os6b Publiczna Poniedzial~k - Osoby zainteresowanc 

Powia!!)wa Policji 06-500 r- tawa pokrzywdzonych przest~pstwem pi~tek uzyskaniem parady mog~ 
w Mlawie 23654 1200 oraz przeciwdziafanie przemocy 8m • 16'" Pomoe oferawan a Jest dla j~ uzyskac pod nr lei 

w Rodzinie wszystkich mleszkanc6w 23654 72 00 bijdi 
ww. Powialu Mtawy osobiscie w siedzibie 

bip.mlawa.kpp.p pIiCja.gov.pl komendy wg koleJnoscl 
zgloszen 

I ! 
I i i 
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Adresje nostki, Zakre. prowadlonego Rod._aj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla os6b (nformacja 
tele 

LP INlllW~ jednostki 
n, PQradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adres strony -nternetowej I inleresanl6w dokonywania zgloszen 
(www 

I 
BIP ! wr;IZI podaniem or 

lelefonu lub adresu 
poc.ty _I_klronic.n.j· 

7 FundaC)a Lokalny Pun t Pomocy poradnictwo din osob Orgnnizacja Pomoc dla osob W celn umowleniaPtomocji Osobom Pokr !'Ywdzonym pokrzywdzonych przest~pstwem Pozytku Czwartek pokrzywdzonych termlnu wizyty nalezy 101X) _ (41.')Mediacji i w Mlawie Przest~pstwe poradnictwo prawne. Publicznego przes1epstwem oraz ich osoby dokollnc zaplSU pod nr
Edukacji Prawnej psychologiczne, materialne bliskie tel. kom. 500 380 431
LEX NOSTRA ui. Padlewskiego 1/3I (dostepny w godzinach 

06-500 f4lawa lIIzedowania Puntu) 

! calodobowe dyiury: 
'Nww. rundllszso ; 696214889 

517704356 
awiedtiwu$ci. I 
~ i 

! 

Stowarzyszenie W katda niedziel~ Pomoc oferowanajest dla Osoby zainteresowane 
Rodzin 

8 Pomoc osobom uzaleznionym I Publiczna 
wszystkich mieszkancow uzyskaniem pomocy 

Abstynenckich 
i wspoluzaleznionym od alkoholu od godz.Pomoc UdZielan~est w lokalu 

1600 dQ 18(Xl Powiatu Mlawy w lfinych dnia ch niz 
"Draga" 

przy uL Ma ackiej 20 I narkotyk6w i ionych substancji 
06-500 lawa niedziela mog(} wnawiac 

sic telefonicznie pod 
chemicznych I 

i nr tel. 511 318056 
9 Vi ceJu um6wienia 

Mlaw. 
Dmgi i czwarty Pomoc oferowana jest dlaPoradnictwo sw adezone jest Pomo<: osobom uzaleznionym PublicznaUrz~d Miasta 

mieszkanc6w Miasta Mlawa terminu wizyty nalciy 
i POhtyki Spole 

w budynku Wyd i wsp61uzaleinionym od alkoholu poniedzlalekialll Oswiaty 
dokonac zapisu pod illkazdego rniesi()caznej Urzedu • tel. 23 654 32 53 

prz 
Miast. ~ lawa ~odz. 

16' -18'" wew.412 
uJ. Padlews Illb osobiscie w siedzibie 

06-500 . 
iego 13 

przy ut Padlewskiego 13lawa 6.
i

I I 

I I I I I I 
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I· LP INazwa jednostki Adresje nostki, Zakres prowadzonego 

I 

Rodzaj Onl I godziny 

I 
Kryterla dost~pu dra os6b Informacja 

I 
tele n, poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adres slrony nternetowej interesantow dokonywania zgloszeJ\ 
(www IBiP l\oT8Z z podaniem nr 

i 
telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej' 
M,cJski Osrodek Punkt Kons Itaeyjno - Pomoc dla rodzln I os6b I Publ,ezoa POllledzialek Pornoc oferowanajest dla W celu umowieni. 

10 Porno<=), Informac joy ds. "".".,,,, "_00, W"'••, I~ Sroda mieszkaricow M,ast. Mlawa terminu W1zyty nalezy 
Spoleczllej Przeciwdziala ia Przemocy Czwartek dokonac zapisu pod nr 
w Mlawie wRod inie Pi.tek leI. 23 654 36 34 

! uL Padlew kiego 13 godz, 8m - l6(~J lub lIsobisel" w siedzibie 

I
06-500 ~tawa Wtorek przy III Padlewskiego 13 

godz.8'" 18'" 
11 Przychodnia lit Lele ela 9 Pomce osobom uzaleznionym 

~ 
Poniedzialek Zasieg cala Polska W eelu lImowienia 

Terapii 06-500, -Ilawa i wsp61uzaleznionym od alkoholu, Piqlek terminu WilYty nalezy 
Uzaleznien I 23655 864 chemiczne, behawlOralne, godz.8oo 19\0 dokonac Llpisu pod nr 

Wsp6luzaletnie wsp6luizal DDA leI. 23 655 28 64 
nia Terapellci lub ,.sobiseie w siedzibie 

Psyeholog przv ul. Lelewela 9 
Gmina Szreilsk Punk! Infor aeyjno Pomoe osobom uzaleinionym I Publiczna Co drugi wtorek Pomoo oferowana jest dla Vv' celu umowienia 

12 konsult2 pyjny od alkoholu i ieh rodzin oraz dla miesi'lca w mieszkalic6w Gminy Szrensk lerillinu WJ2yty nalety 
Gmmny Osr(> ek Kultury os6b doswiadezajqcych przernocy I godzinach zglc'sit sie do siedziby 

I 

ul. Plac Kan niczny 11 i stosujqcych przernoe 111)0 ~ 15 f .. 1 Gminnego Osrodka 
06-550 S ","erisk Kulwry przy 

i 
ul. Plae Kanoniczny II 

06-550 Szreilsk 

I 
1) Ogolnopolskie Pailstwowa Agencja - wsparde Publiezna pn. - sob 

Pogolowie dla Rozwi~zywani Problemow pomoe psyehologiczna, godz. 08.00-22.00 
Oliar przemocy Alkohol wych - informacja 0 najbilzszym ndz. i swi,ta 

i w Rodzini. AI. Jerozohr skie 155 miejscll pomoey w problemach 

I I 

godz_ 08.00-16.00 
Niebieska Iinia 02-326 W rszawa przemocy dOll1owej 800 120002 

I 
I 

www.nj~l>~~!nigj..~E~ Bezp!atna infolinia 
bJurl)"u.-llleb ">,kallnw 

i 
Zasi~g eala Polska 

i 
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Nazwa jednostki I Ad res je nostki t Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny przyj~<' intercsantOw 
LP telel n, poradnictwa placowki Kryteria dost~jJu dla os6b uprawnionych 

adres strony i rlcrnelowej 
(www BIP Inforrnarja 0 sposoble dokonywanla zgloszen Wral 1 IJodanicrn nr tclefonu 

lub adresu poczty cleklroniclnej'
I i J I 

Pomoc siloleczna 

Stowarzyszenie Miilczyn Ui.y 26 Pomoc ludziam bezdomnym app 7 doi w tygadniu 114 
Pomaey 06-550 S [ensk wykluczonym ze spoleczenstwa 24 h na dob,•
Blitniemu llllir~"'~mar- zasr~g cala Polska I I 

I Schronisko k<l1.or ,·index hnifeatrtres 518659177 
513716095"Mar-Kate" ~ 

i I 
Panstwowa ul. AI. Jerozo) mskie ISS,15 poradn;ctwo dla oftar przemocy PublicZlla Ogolnopolskie Pogotowie dl. Ofiar przemocy w Rodzime 
Agnacja w Rodzinie 02- 326 W !rrszawa "Niebicska Unia" leI, 800-12-00..02 
Rozwi~zywania 

Problem6w 
Alkoholowyeh 

22250 325 
www.pa, pa.pl 

I 

I 

· 
· 
· 
· Konsultacje z wykorzyslaniem komunikalora Skype· pOnledzialki 

w godz. 13.00- 1500 

· Konsullacje telefoniczne w j~z. angielskim - poniedzialkr w godz 
18.00-22.00 (lei 800-12-00-02) 
Konsultacje telefomezne w )r;z. rosYJSkim wtorki w godz 
18.00-22.00 Oel 800-12-00-02) 
KonsuJtacje prawne - poniedzialek i wlorek w godz. 17.00-21.00 
(tel 22/666-28-50), ,roda godz. 1800-2200 (lei 800-12-00-02) 
Porady e-mailowe - rHchicskalillia""nicl:>icskalinra~.rnf(l 

Zasir;g cala Polska 
Inlerweneje w sytuacji zagrolenia lyeia i zdrowia, oraz w sytuacjaeh kied~ 

sprawca przemocy rna wyrok w zawieszeniu za przemoc wabec czlonkow 
rodziny lub przebywa na warunkowym przedtermi nowym zwolnieniu, a nadal 

stosuje przemoc w Rodzinie 
I 

Strona 6 z 18 

http:17.00-21.00
http:18.00-22.00
http:18.00-22.00


LP Nazwa jednostki Adres jet nostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osob Informacja 
teld n, poradnictwa plae6wki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adreg strony i temetowej interesantow dokonywania zgloszen 
(www) SIP wraz z podaniem or 

I J 
leltfonu lub adresu 

I I poezly eleklronicznej* 
-~ 

Poradnictwo konsumenckie 
16 

1 

Starostwo 

I 
ul. Wladys!aw StallJs!awa Poradnictwo konsumenckie Publiczna Pometlzlalek  I Pomoc oferowana jest dl. Utlzielanie porad 

Powiatowe Reymonta 10k or 2 • wszystkich mieszkailcow odbywa si~ wg 
w!l.1lawie 06-500 lawa 

6. Piqtek Powialtl Mlawskiego kolejnoscl zgtoszeo 
23654 409 81M) 18w I Pc'rady dla konsument6w los(>b 

Powiatowy 23655 900 fizycznychl, ktore na wlasny 
! R2:ecznik www.oowiatl law'k;.ol 

! 
uzytek kUPl/y towar Iub uslu~e 

Konsument6w ww\V,bi ).Dowi trnlawskLol od przedsi~biorcy 
17 UrZ'ld O<:hrony ut Plac Powstaile 'w Warszawy Poradnictwo kOl1sumenckie Publiczn. Poniectzialek  zasi~g cala Polska Infolinia 

Kanturencj; i 1,00-950 V. arszawa piqtek 8"-16" Konsumeneka, 
KonSlimenr6w ~s;//www,u kik.gov.pl Porady dla konsurn.ntow (os6b prowadzona przez 

huos:!'www.unk k. 'ov ol/bin. fizycznych), ktore na wlasny FUl1dacj~ Konsurnentow 
I2llll uzytek kupi/y towar lub uslug~ teL 801 440220 oraz 

od prz.dsi~biorcy 22 290 8916 

I 
(oei poniedzialku do 

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

taryfY operatora) 
18 Centrum UrZ'ld KOlll ,"ikacji Porady w zakresie uslug Publiczna Poniedzmlek zasi~g cala Polska infolinia: 

Informacji Elektroni znej pocztowych i piqtek 8"-16" 223304000 
Konsumenckiej til. Gieldo .7/9 telekomunikacyjnych 

01-211 Wa szawa I 

IhtIDs:/lcikl1 :.govol 

1 I I i 
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LP Nazwa jednostki Ad res jf nostki. Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla osOb Informacja 
telef n. poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionycb o sposobie 

adres strony i ternetowej interesant6,,' dokonywania zgloszen 
(www BIP wraz z podaniem nr 

i i telefonu lub adresu 

i I 
poczty elektronkznej' i 

Poradnictwo dla osob w sllorze z podmiotami r nku finansowe!!o 
19 Rzecznik Min, Jerolo irnskie 8i Poradnictwo dla os6b Pllbliczna Zasj~g cala Polska 

Finansowy 02·001 W rszawa ubezpieczonych i w spoue Dyzur !elefoniczny ekspertow z zakresu ubezpieczeli gospodarczych pod nr 
(Ubezpieczonych) wwwxf ov,ol ctotycZljcyrn uhezpieczelt telefonu 2Z 333 73 28, 

biuro(ih '0',01 Sprawy zwiijzane z oct poniedzialkll do piijlku W godzinach 8,00 18,00: 
ubezpieczycielami. bankarni i Dytur !elefoniczny ekspertow w Biurze Rzecznika Finansowego dla czlonkaw 

innymi podrniotarni rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych. uczestnik6w Pracowniczych Programow 
kapitalowego oraz formam; Emerytalnych oraz os6b korzystajijcych z indywidualnych kont emerytalnych 

oszcz~dzania odbywa si~ pod or telefon" 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedzialku do 
pi~tku w godzinach 11,00.1500; 

! Dyzur telefoniczny ekspertow w Biurze Rzecznika Finansowego z zakresu 

I 

problemow z bank ami i na rynku kapi!alowyrn octbywa si~ pod nr telefonu I22 33 733 25. oct poniedzialku do piqtku w godzinach 8.00 - 16.00. 
! 

Porady e-mail: [)\)radyiclkf o6ov.o1 (czas (}Czeklwania na odp(lwiedt e-mailem 

Ii rn.;n. 2 tygodni) 

Poradnictwo w zskresi. prawa praey oraz z poradnictwo zawodowe I 

I 20 Pat'lstwowa uL Plocka 11/13 Porady prawne w zakresie prawa Publiczna IPorady prawne:
Inspelcja Pracy 01·231 W szawa pracy 

tel. 459 599 000 z telefonow kornorkowych 

I
www"warszaw LoiD. '()v,ol 

i tel. 801 002 006 . z telefonow stacjonarnych 

21 Centrum Glown)' Inspe orat Pracy Porady z zakresu prawa pracy. Publiczna 801 002006 (dla 8te!. stacj.) 
Poradnictwa ut Barska 28/30 459 599 OOO(d 13 lei. kom.) 
Paristwowej 02·315 Wa szawa 223918360 

\ Inspekcji Pracy Tel. 22 39 8215 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na (erenie RP) 
(PIP) fax. 22 39 8214 Kosz! pol~czenia zgoctnie z !aryfq operatora, Uwaga!!! NalicZ3ne s~ kosz!y La 

! 
www,bin.oi ',gOY )1. 

I 
czas oczeklwania na pol~czenie 

kallcetaria:(1) ,yi ,oilJ,"ov,DI 
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Adres je nostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryleria dosl~pu dla osob InformacJa 
tele 

·LP INazwa·jednostki 
on, poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o sposobie 

adres slrony nternetowej interesant6w dolmnywa nia zgloszeJI I(www/BIP wrazz podaniem nr 
telefonu lub adresu 

poczfy 
elektronicznej' i 

22 skicHo 7Powiatowy UrUjd ul. Wyspia Poradnietwo zawodowe w Z.si~g Powiat Mlawski W celu wnowienia 
Praey w Mlawie 

Publiczn. Poniedzialek 
\1la:. '06-500 Czwartek rerminu wizyty naletyzakresie wyboru lub zmiany Mog~ korzystac osoby 

1400• _ 16JJ.l23654 3918 zawodu, oMesleni. predyspozycj i zarejestrowane, poszukuj~ee dokonac zapisu pod Of 

www.lTllawa raea, nov. pI zawodowych, wyboru miejsca pracy, pracooawcy 236543918 
pracy, planowania rozwoju Ilib za posrednictwem 
zawodowego, wyboru kienmkll 

~!yw,bip-,21! d!lJJll~ull 
pOelty elektronicznej 

ksztalcenia, szkolenia lub szkoly, 
~ 

willll l{i;'Qra~a.gov,p' 

nabywama umiej~tnosci 
poszul(lwania praey. sporz~dzania 
dokumentow aplikacyjnych. 
Udzielanie infonnacji m.in. 
o wanmkach swiadczenia praey; 
warunkach podejmowania 
dztalalnosci gospodarezej. w tyID 
o przepisaeh prawnych. 
procedurach post~powania 
i wzorach dokument6w, 

Infolinia 
Pracy - Zielona 

Publicma Poniedl.ialek Zasi~g Powiat Mlawski Centrum InC! nnacyjno udzielanie informacji 0 uslugach Infohoia Ur~6w23 
19524 (z Polski) 

Infolinia 
Mog~ korzysta': osoby Konsult.cy urzydow pracy Pi~tek 8"0 - 18'"ne Slutb 

+48 2219524 z 
uI. Ciepla 40 ~udynek E) 

·elona Linia zarejestrowane. poszukuj~ceZatrudnienia 1. 
zagranicy). Koszt 

15-472 B !<'lystok 
pracy, pracooawey 

zgoome z laryf~ 
! operatora. 

ht1os:!Izielon' illia lov.nt 
i 


I hlUfO«(czielon 
Iinia 'ov.nl j I 
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LP NaZWII jednostki Ad res je nostki. 
tele~ n. 

adres strony il'tlernetowej 
(www BIP 

Zakres prowadzonego 
poradnictwa 

! 

I i 

Rodzaj 
pJac6wki 

I Kryteria dost~pu dla 056 b 
przyj~ uprawnionych 

interesant6w , 

Dni i godziny 

\ 

Informacja 

o sposobie 


dokonywania zgloszed 

llraz Z pOdanitm nr 
telefonu lub adrrsu 

poczty 
elektronicznc" 

Poradnictwo w zakresie praw(!8cjenta 
24 Rzeezinik Praw ul. Mlyna ska 46 Porady prawne dl. wszystkich Publiczna I Telefoniczna Infonnacja Pacjenta 800190 590 z telefonow staCJonarnych I 

Patjenta 01-171 W rszawa obywateli, a w szczegolno$ci dla , komorkowych czynna poniedzialek - pi~tek w godz 800 
- 1800 

www,rpp 'OV, )1 !yell pacjent6w, kt6rych prawa Zasi~g cala Polska 
k~_=__;-;=-;--l___~~~4~~___~__-;z~o~s!!:la!!!ll.L!yn'<laE!ru~s~z.£on~e~---4--;;-";7---4, zapisy na porad~ osobist~, rczerwacja!(iTPP,bovpl Ilib (22) 5328243 I 

25 Rzecz/lIk 056b uL Zuraw a 4 A, Ochrona praw os6b Publiczna Z porad mogq korzyslac osoby niepelnosprawne, ich rodzmy oraz organizacje 
Niepelnosprawnych 00- 503 W rszawa llIepelnosprawnych dzialaJ~ce na rzeez os6b niepelnosprawnych I 

(22) 461 r>000 801801015 I 
KORESPO~ pENCJA Kosz! pol4czenia zgodnie z taryt~ operatora 

Nowogrod a l/3/S pn.-PI, 
00-513 W Slawa I godz, 08.00-17.00 

wW\\.nieDclnosDf wlli. 'ov,DI zasi~g cala PoJska 

sekretariatbon({i) Imi lS, 'ov,ol 


26 }larodowy Fundusz 
 Narodowy Funt sz Zdrowia Uprawnienia ubezpieczenia Publiczna Telefoniczna Informacja PaCjenta 800 190 590 z telefonow stacJonarnych 
Zdrowia- Central a Gr6jeck 186 zdrowotnego: i komorkowych czynna poniedzialek - pi~tek w godz. 8'" - 16'" 

02-390 W szawa - prawa pacjenta Zasi~g cala Polska 
ht!Jl:ii',V,~ fL~OV.j:lJ -Ieczenie w kraju i poza b'fanicami 


-koJejki do swiadczen 

infolinia-'jiln "10\'.01 


I 
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LP INazwa jednostki Adresje nostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dra osOb Informacja 
tele n, poradnictwa placowki przyjt;C uprawnionych o sposobie 

adres strony rternetowej interesantow dokonywania zgloszell 

~l 
(www IBIP wral z podaniem nr 

j I 
teldonu lub adresu 

poczly I 

elektronicznej' 
Poradnictwo w zakresie--,,-raw dziecka 

27 Rzecznik Praw ul. Przemys pwa 30/32 Udzielanie porad dzieciom i Publiczna Dzieci~cy telefon zaufania bezplatn. infolima dzialaj~ca calodobowo 
Dziecka 00-450 V. !ifszawa mlodziezy, jak rowniez doroslym 800 12 12 12 

maj~cym problemy z nieletnimi Zasi~g cala Polskuy.ww.l)r1 U(Ov.ol 
Sprawy przemocy, relacji pH.- pI. godz 
r6wiesniezych, szkolnych i 08.15-10.00 

md0lblUf . 'ov.ol rodzinnych . (dzwoni~c po godztnach i w dn; wolne mama opisa.: problem i zostawic 
Moze dzwonit katdy, kto 

I 
kontakt do Slebie, a doradcy oddzwom~) 

doswiadcza problemu lub jest 
swiadkiem. 

Interwemja.~sowa 

28 Centralne R~dowe CentrUl Monitorowanie bezpieczenstwa I Publiezna 24 godziny na dob~ przez 7 dni w tygodniu 
larz~dzanie Bezpieezenstwa Calodobowy dyzur: (22) 361 6900 (22) 785700 177 
Kryzy5lOwe Rakowiecka 2A 0 -993 e-mai I ;jY!JI!!l.:!'@rI;h,~Q.v,pl 

Warszawa 

I 
Swiadek u1.grozenia kryzysowego . Osoba poszukuHca inliJrmacji nn temat I 

hturiirc\>. gov .plilrllJl'!z.anic zarz~dzania kryzysowego 
! 

krvzvsowc! i 
tone 

I
29 Rzec:mik Praw I AI. Salida. osci 77 Poradnictwo dla wszystkich Publiczna Infolini. 800 676676 

Obywatelskich 00-090 W szawa obywateli Polskich oraz ponicdzlalki 
WW\V.roo, ov. )1 cudzoziemcow przebywaj~cych 10.00- 18.00Ibiurorzecznika brno ,gov. 01 na terenie krajtL Moze zglosie si~ wtorek - pi~tek Ikazdy, kto uwaza, ie jego prawa I 8.00 - 16.00 

I sa narUS1..one Po/aezenie bezplatne z telefonow staeJonarnych oraz komorkowych I 
30 \\ \\ \\, OB\W.\ n:LGO\.P1 Informacje i uslugi przyjazne obywatelom 

Iponal Ministerstwa c:'yfiyzagi 
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LP Nazwa jednostki Adresje( noslki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryteria dost~pu dla os6b Informacja 
tele~ n, poradnictwa plac6wki przyj~c uprawnionych o spo.obie 

adres strony i ternetowej interesllntow dokonywllnia zglo.zen 
(www) BIP wraZ z podaniem nr 

I 
telefonu lub adresu 

poczty I 
elektro~.icz~_ . 

Poradnictwo w zakre.ie prawa podatkowego 
31 Krajowa ul. Teodera Sixta 17 Informacje podatkowe i celne. PlIbliczna 

Informacja 43-300 Bicl ke-Biala Z porad moze skorzystac kazdy Informacje podatkowe i celne lIdzielane pod nr. 22 330 03 30 Iz telefon6w 
Skarbowa www,kis. ov.ol podatm. kom6rkowychl 

I 
SOl 055055 (z telefon6w stacjonarnych) 
od poniedzialkll do pi~tku w godzinach od 7.00 do 18.00 

I 
Z porad moze skorzystac kazdy podatnik. 

I zasi~g cala Polska 

Prawo ube!pietzeri spoleczllYch 
32 Centmm Obsillgi Zakres informacj i: Publicz"a 

Telefunicznej www.zus.ol!ozus! ontakticenllli - pomoc techniczna Klienci mog~ skorzystac z pomocy pracownik6w w Centrum Obslugi 
zakladu m-obslugi-telefon ~znlZ -cot~ - skladki Telefonicznej nr centrali: 

Ubellpieczen renty (22) 667 1000. 
Spolecznych cot[(vzus.pi , - emeryrury (22) 560 16 00 

I 
IKoszt polijczenia zgodnie z taryfij operator •. 

18.00
I Konsultaoci dost~pnl! po.  pt godz.07.00 

I 
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LP Nazwa jednostki Adresje nostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny 

I 
Kryteria dost~pu dIll o$ob Inrormacja 

tele n, poradnictwa placowki przyj~~ uprawnionych o sposoble 
adres strony ~ternetowej inleresant6w dokonywania 19loslen 

(www !HIP wrall podaniem nr 
I leldonu lub adresu 

I i I 
poczty 

I elektroniczne' .. 
Pornoc rawna 

33 Zesp610srodk6w uL Siowa, iego 18 Konsullant - prawnik Publiczna Wtorek Pomoe oferowana jest dla W celu umowienia 
Wsparcia 06·500 Haw. 9t~'_ ]5011 wSzYstkich os6b z terenu le.minu WlZyty nalezy 
WMlawie 23654 229 • Sroda 9(''')  lSi)!) Powiatu Mlawskiego b~d~cych d(lkonac zapisll pod or 

23654 366 

6.-
Czwartek w kryzysie tel 23 654 52 29 lub 

www,zowmla vahome.nl 121)\  18')1 Ofaz 23654 3366 
I w;"'w.billzowm awa.home. ,I pomoc dla wSzYstkich osOb na 

I 
lub osobiscie w 

I 
lereme calego !craJu ,iedzibre Plac6wki I 

doswiadczaiacych przemocv 
34 I Poradnictwo prawne Publiczna Poniedzialek Pomoc oferowana jest dla W celu um6wienia 

Poradnietw prawne 15'0 16'" mieszkaricow Miasta Mlaw. terminu wrzyty nalezy 
swiadczone je t w Szkole dokonac zapisu pod nr 

I 
PodstawoweJ ~ 4 w Mlawie teL 23 654 32 53 I 

ul. Grani ~na 39 wew.412 
I 

Urz~d Miasta 
Mlawa Poradnictw prawne Poradnictwo prawne Publiczna Sroda Pomoc oferowana jest dla W celu umowienia 

swiadczone jes w budynku • ISr*; ~ 17r;) mieszkanc6w Miasta ~tawa terminu wlzyty nalezy 
Wydzja!u Oswi ty i Polityki 

6.
dokonac zapisu pod nr 

Spolecznej Ur ~duMiasta teL 23 654 32 53 
! ~Iawa rry wew.412 

ul. Padlews iego 13 
06·500 l\ lawa 

Poradnictw prawne Poradnictwo prawne Publiczna Wtorek Pomoc oferowana jest dla W celu umowienla 
swiadczone je t w lokalu 14 w 17" mleszkailc6w Miasta Mlawa terminu wizyty nalezy 

Plebani rafti dokonac zapisu pod ill 

\ 

Rzymskokatolt kiej Matki tel. 23 654 32 53 
Botej Krolowej Polski P.ZY I 

wew.412 

i: 
uL Mariac iej 20 J IwMla ie 
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cz~st II NIEODPt.ATNA PI MOCPRAWNA 
Ost$om ze znacznC( niepetnosprawn& tic( (uchow", kt6re nie mog" stawic 5j~ w puokcie osobiscle, moze bye udzielana nieodptattia pornoc prawna, za posrednictwem srodkow porozumiewania 

si~ 1)0 odleglo!" tj, telofon, .·mail lub ideokonfefencj~, Osoby takie. ktore zgtosza uzasadniona potrzebe komunikacji za posrednictwem srodk,6w porozumiewania sj~ na odlegtosc, przed 

uzy.!lkaniem nieodpfatnej pomocy praIA ej, sktadaj'l staroScle w formie paplerowej lub elektronicznej o5wiadczenie,. ie nie Sq W stanie poniesc kosztow odptatnej pomocy prawn! wg Wloru 

okraslonego w ustawie 0 nleoclpratnej omocy prawnej, nieodpfatnym poradnlctwie obvwatelskim oraz edukacji prawnej, wra! ze wskazaniem okoliczno1ci to uzasadniaiamh oraz podaniem 

najodpowiedniejslej formv kontaktu. ( oba udlie!aj~ca nieodpfatnej pomocy prawnej po otrzymanlu od staro.sty ww. osw"ladclenla i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa sif; z 

ni~ w umowionvm terminie 

Oswiadczeme w formle papierowe; na!ezy przeslac na adles' Starostwo Powiatowe w Mlawle ul, Wiadyslawa Stanislnwa Reymonta 606~500 Mtawa 
Oswiadczeme w formle elektroniezneJ nalezy przes ac na adres, staros{wo;(i:p..J\'V!uttn!awskl pi 
Osoby o;..ly""co lub .labo,lyszqce, maH zap.w 100" pomoc w kontakcle z Radeq Prawoym bqdi Adwokatem zgodnie z ustawiJ 0 J~zyku nugowym i mnych srodkach komuolkowania SI,? Z dma 19 sierpma 
20 II r, z. pornO!"! lIumac,", j~zvk. migowego on ioe dostt;pnego w lUlkcie nieodPlatnych porad prawnych mieszcz.1Cym SI W l\'llawie przv nJIe)' \\'tadyslawa Staoislawa Reymontu 6 10k nr 2. 

LP Adresje nostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny KIJ'teria dost~pu dla osclb Informacja 
lele ~n, 

Naz"'a jednostki 
placowki przyj~c uprawnionychI'oradnictwa o Sl'osobie 

adres strony interesant6w dokonywania zgloSZeR 
(www 

nternetowej 
wr;l.l Z podaniem nr 

telefonu lub adresu 
P'lCZIy elektroniczne" 

Nieodplatna 

IHIP 

omOe prawna 

3S 
 Udzl¢lanie nleodpiatnych 

Reymonta 6, Ie 
ut Wladysiay Wlorek 14'"·18'''Powiat Miawski a Stanislawa Publiczna 

porad prawnych odbywa 
06·500 

Radea Prawny Nieodplatne parady prawne nr 2 (parter) 
pfzyslllgllj~ osobie Sll' wg kolejnosei 

23654 
Mlawa 

uprawnlonej, kl6ra nie jest w zgloszen, 
23655 

2409 Sroda 1400-18'"Poradnictwo prawne • Unll)wic terrnin wizyt) 
www.[)owia 

stanie ponies6 koszI6w Radea Prawny 2900 
odplamej pomocy prawnej motoa takze 

www,biO,D()W 
nla",shpl 

telefonicznie pod nr tel 
1400.18'" 

Osoba uprawniona, przed Pi'ltekatmlawskLDI 
236552903uzyskaniem nieodplatnej ~ 

Oooby nieslysZllce lub 
Prawny/Adwokal 

pomocy prawnej, zobhgowana Radea 
jest zlozy.: pJsemne slaboslysz~cc mogij. um6wJc termin wizyty 

Piqtek stanie poniest kosztow 
oswJadczeme, ze Ilie Jest" 

pod adresem e-mail, 
8°o~1t~) odplatnej pomocy prawnej renala.brodacka@ 

Radea Prawny powiatmlawskLpl[1] Kobietom w ci~iy.Fundacja I 
111 eodplalna pornoc 

BONO 
TOGATUSPRO 

prawna udzielana jest 
poza kolejnosciq I I 
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Nazwa jednos.ki Adres jeI LP nostki. Zakres prQwRdzQoego Rodzai On; i godziny Kryterin dQstfpu dIu os6b (nformacja
itele n, poradnictwa pfacowki przyjot<' uprawnionych o sposobie dokonywania 

adres strony nternetowej interesantow zgloszen wraz z podaniem 
(www BIP Dr teleronu lub adresu 

nocztv elektroniczne '. 
I 


Powiat Mlawskl 36 Zespol Osrodk 'wWsparcia PoradnlctwQ pra\Nlle Publ!czna NleodpJatne porady prawne Uazlelanle rueoopiatnyc:n 
ul S10wac !ego IS przysluguJ>l osobie uprawmonCJ, porad prawnych odbywa Sl~ 

06·500 ~Iawa ktora nle jest w stanle pomek wg koleJnosci zgiosz.en•23654 229 kosztow odpiatnej pomocyPOllledzl"lek Ur110WJC termlf'J wizyty 
23654 366 800.12"" prawneJ Osoba upraWT!iona, moznl\ takze teletonJcznle 

\\WWLowml. >.falmmc_ )1 Adwokat przed uzyskaniem Ilieodplatne} pod nr tel 
pomocy prawnej, l.obligowana w'W"YtJ2in..lmJ:YIT !!.'!~:a hOIn.~J2l 236552903 ~ Czwar1ek jest zloZyc pisemne oswiadcl.eme, Osoby OIeslysUl:ce lub 

800 .1200 u nie jest w stanie pomesc siabo!.tysZ4ce mog~ umowlc 
Adwokal kosztow odpfatnej pomocy termm wizyty pod adresem 

prawneJ e~mull renata.brodacka@ 
powiatmlawski.pl 
Kobietom w ci/lzy > 

meodplatna pomoc prawna 
udzielana Jest poza 

kolejnosci~. 

Gmlna,Dzierzgowo Gmin. Dzierzgow< Pubhczna Nleodplatne prJrady prawn. Udzlelanie nlt~odptatnych 
na podstawie 

37 z siedzlb~ przy Poradnict\vo prawne 
ul T adeusza Kosc uszlu I. 06·500 przystugUJll osobie upra\AtnioneJ, porad prawn)- ch odbywa SIC: 

pOf(:)zumiema Dzier,,! owo ktora me jest w stan,e ponlesc wg kOlcJnosci zgfoszeti 
z Pi;)wiatem Srod.8°O.12°° Umowlc termin wlzyty 
Mlawskim 

23653 012 kOSllOW odptatJlej pomocy 
10WOX1!\At'W"," d1.1er prawnej, Osoba upra\.\-niona, mozna takt.e telefonicznie 

wwwbindzi przed uzyskanie01 nieodpfatne) pod nr tel. 
FundsCJa 

rz '0\...0 01 Radca Prawn), 
pomocy prawnej. wbllgowana 23653 30 15 

Nieodplatne pc Osoby nteslyszqce lub 
sWladczone Sl} 

ady prawne TOGATUSPRO jest ziozyc pisemne oswiadczeflle, 
BONO ze file Jest w st3nie pomesc: sfaoos!yszqce mog~ umowlI: 

Gminnego OSf 
.. budynku 

kosztow odptatnej pomocy lermm wizyty pod adresem 
Spolecznej 01 

dka Pomocy 
e~malj. renatft.brodacka@ 

K05cluszki 
Tadeusza prawneJ 

powiatmlawski.pl 
06-520 Dzi 

(parler), 
Kubietom w ci<}ly, 

n1eodplama pomoc prawna 
udzielana jest poza 

rzgowo 

I kole nosciil 
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I Nazwa jednostki I Adr.. je nostki, Zakres prowadzonego Rodzaj Dni i godziny Kryterin dost~pu dla osob ! InformacjaI IlP n,tole poradnictwa plac6wki przyjec uprawnionych o sposobie dokonywania 
ad res strony !nternetowej interesantOw zgloszen wraz 1 

(Wl\'w IBIP 

I 
podaniem nr telefonu 

Jub adresu poaty I 
elektronicZfle'1I 

Nieodplalna 
\ I 
omot' pr'aWlI3 

38 Gmi+a LipOW1ec Gmina LJpoW c Koscielnv 

KoSclelny na 
 z siedzib~ w Lipo tvctl Kosciel~ym 

~dstawi. 
 21 


porozumienia 
 06·545 lipow ~c Koscielny 

z ~owiatem 
 23655 029 

Mtawskim 
 '\v,,;,.w liDO.....; ~ kosctdnv.ol 


w\vw hip.li.rulli:.l o:.f.~oscielny Itt 


rady prawne 

swiadczone s~ w .dynku Urz~du 


Nieodplatoe t:' 

Gm y 

Lipowiet K 
 cielny 213 


10k. n 
 14 

06-545 Lipowi ~ Ko.delny 


i i 
39 Gmina Strzegowo Gmina Strzegow z siedzib() pezy 

ul Plac Wo nosc! 32, 

potqzumlem3 

na~stawie 

06-445 St zegowo 

z ppwi.tem 
 23679 004 

Miawskim 
 23679 060 

-.yv.~ 9WO ,p1 

Vt~:w.hin,str 
e"o\\.'l;} 01 

Nieodplatne pora y prawne oraz 
tadnictwo 


obywatetskie S 

nieodp~atne ~ 

vtadczone 51;} 


Vt' budynku Ur ('till Gminy 

przy.1. Plac 
 W;'lno,ci 32 


10k. n 9 

06-445 St 
tzegowo 

Aktualizacja, na dzien 04.07.20H 

Poradotctwo prav..ne Publlczna 

PonJedzJalek 
gClll.1 i"' 

Radca Prav.my 

Fundacja 


TOGATUSPRO 

BONO 


Poradnict",-'O pra\.Vl1e Publiczna 

Schadolaz 
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Czwartek 
800 1200~ 

PI~\ek IZ""·16{)O 

Rade. Prawny 

Fundacja 


TOGATUSPRO 

BONO 


Nleodplatne porady prawne 
przysluguJlI: osobie uprawnionej, 

ktor8 Ole jest w stanle poniesc 
kos.lt6w odpiatnej pomoey prawneJ 

Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem nieodpiatnej pomocy 
prawnej. zobligowana jest zlozyc 

pise-moe o5wiadczenie. ze oie jest w 
stanle pOlllest k05z.tOW vdptarnej 

pomocy prawneJ 

Nlt'odptatne porady pra.....ne 
przysluguJ(;j osobte uprawnJOneJ. 
ktora Ole jest w stanle ponlesc 

koszt6w odplatnej pomocy prawnej 
Osoba uprawniona, przed 

uzyskaniem nieodpjatnej pomocy 
pr3Wnej, wbligowa.najest z10zyc 

pisemne o5wiadczeme. Ze nie jest w 
stanie pomesc kosZlOw odptatnej 

pomocy pra\l..TIej 

t;dz.leianie n1eodpiatnyeh 

porad prawnych odbywa 


SIt; wg kole}nosci 

zgl0szen 


{JmOW1C lcrrnln wlzyty 

mozna takze 


telefoniczOIe pod or tel 

236555028 


Osoby nieslyszllce lub 

slaboslysZ<lce mog~ 


umowic ternllO wizyty 

pod adresem e-mail 

renata.brodacka@ 

powiafntlawski.pl 

Kobletom w CI~i.y, 


meodpfama pomoc 

prawna udzielana jest I

poza kale -nOSell} 
Udztelanie nle<..xlplatnych 

porad prawnych odbywa 


Sly wg ko[eJnoscl 

zgh.'Iszeil 


Umowic termlfl wlzyty 

moma takte 


telefooiczme pod nr tel 

236794004 


Osoby nieslysz'lce lub 

slaboslysU}ce moS'l 


um6wic termin wizyty 

pod adresem e~mail 


renata.brodacka:~ 


powiatmlawski.pl 

Kobietom w ci¥y. 

nieodplatna pomoc 


pra\.Vfll\ udzie!ana jest 

pOUl k010Jnosci~ 

http:powiatmlawski.pl
http:powiafntlawski.pl
http:kosctdnv.ol


LP Nazwa jednostki 

I 
Adres jf nostki. Zakres prowHdzonego Rodzaj DDi i godziny I Kryleriu dOSl~pu din os6b Informacja 

tele n, poradnictwo pl.cowki przyjtC uprawnionych o sposobie dokonywania i 
adres strony nternetowej publianol interesantOw 

I 

zgloszen w ntZ z 
(www SIP pods.iem or teleroj

i lub adresu }X>czty 
elel'tronicznej* 

:-Oleollpl.ln. omoc prawlla 
40 Gmma Szyd!owo na Gmlna SzydloW( z Sledz,b~ przy Poradnictwo prawne Publiczna Niwdplatne porady prawne l;dZlelanie rlleodpJatnych 

~dstawie ulicy Mazo e,kieJ 61, Ponledzla1ek 1000 
• przystuguH osobie upr8wmoneJ, POf3d prawnych odbywa 

porozumienia (J6.SI6S oydlowo • 1400 ktora nle Jest w stanIe poniesc si~ wg kotejnosci zgfoszen 
zPowiatem 23655 084 

~ 
kosztow odpfatnej pomoc'j Um6wlc termlO WJzyty 

J\.ttawskim 23655 019 Wtorek: 1201J_16()() pra....nej _ Osoba uprav.-niona. moz.na takz.e teleiolllcznle 
...."\IvW szvdl ,\"o-m' z_DI przed uzyskllnlem nleOOpiatneJ pod nr tel 

\1.\\'\V.bIQ-S?, . OWO-ITl"t7:J») Radca Pra ....ny pomocy prawneJ, zobhgowana 23654 40 19 
NjeodpJatne por y prawne oraz fundacja jest zJozyc plsemne oswladcztfue, Osoby niestysz<tcc lub 

nieodp~atne oradlllctwo TOGATUSPRO i.e nie Jest w stanie poniesc slaboslyszqte mog<j. umowic : 
obywateiskie S ..vtadczone s<j. BO;\O kosztow odpfatneJ pomocy fermm Wlzyty pod adresem 

w bud nku prawnej e--mad renara.brodacka@ i 
Gminoego Osr dka Pomocy IJowiatmlawski.pl 
Spolecznej uJ. riazowieckiej Kobletom w ciq±y, I 
63101.. .r 3, 06 16Szydlowo 1'I1eodptatnll pomoc prawna 

udzielana Jest poza i 
; kole noscla. 

41 Gmina. 'Wieczfnia Gmma Wieczti ia Kosclclna Poradnictwo prawne Publiczna N leodptatne porady prav.ne Udzlelante nleodptatnych 
K~c,elna n' l, Stedzlb~ w Wle zfnt Koscielnej Sroda' 12 lO_16 1C1 przysfuguJ<j. osoble uprawflioheJ, pornd pmwnych odbywa Sl~ 

pddstaWle 48 • ktora rue jest w stanie ponlesc wg KoleJnoSci zgloszen 

po~umienia 06·513 W .. ,,;z~ ia Kosclelna 

~ 
Czwartek kosztow odp1atnej pomocy Umowu-; termln wIZyty 

Z wm1cm 23654 )(J 04 1000_1400 prawnej_ Osoba uprawnlona, moz.na takze telefoniczme 
M awskim 23654 )(J 36 przed uzyskamem nieod~atneJ pod nr tel, 

"-w'" woee7.fn, Radca Prav.-ny pomocy prawnej, zobligowana 236540004 
i W\V\V.U>l\.\,I· ":,f'n I hin'lnHna_DI F\Jndacja jest zlozyt plsemne oSw1adczenle, wew,IO 

Nieodplatne pora y praWlle oraz TOGATUSPRO i.e nie jest w stanie poniesc Osoby niestysz<}ce lub 
nieodplatne p radnictwo BO:-JO kosztow odpfutnej pomocy stabcslysl'lCe mog~ UmQWlt 

obywatelskie S Yl.dczone s~ praWl1CJ fermm Wlzyty pod adresem 
iw hud nku e-maiL renRfa.brodllcka@ 

l'rz~du miny powiatmlawski.pl 
Wi«zfniu Koscie-J a48lok. 7,06 letom w ci¥y, rueodp1atna 

513 Wieczrni Koscielna pomoc pfawna udzielana 
Jest poza kolcJnoScJ<j. 

I J 
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Adresje nostki,LP I Nazwa jednostki Zakres prowadzonego Rodzaj Oni i godziny Kryteria dost~pu dla os6b Informacja 
tele n, poradnictwa placowki uprawnionychprzyj~c o sposobie 

adres strony nternetowej interesant6w dokonywania zgloszeii 
(www BIP wraz z podaniem nr I 

42 Gmina Wisniewo Gmina Wisnie. p z siedzib~ w Poradnictwo prawne PlIbliczna Nieodplatne porady prawne Udzielanie 
na podstawie Wisniewo 86, 0 521 Wisniewo Wtorek: przysluguj~ osobie uprawnionej, nleodplatnych porad 
porozumienia 23655 7024 

Itelefonu lub adresu 
porzty elektroniczne' 

Nieodplatna oRloe prawna 

• 12"'-1600 ktora nie Jest w stanie ponieSt prawnych odbywa 5i, 
z f10wiatem koszt6w odplatneJ pomocy wg koleJnosci 
Mlawskim 

ww~~Jlliu.~ rliniewoJ>l 
zglQszen, 

nieodplatne 
Radca Prawny prawnej, Osoba uprawniona, 

oradnictwo fundacja przed uzyskaniem nieodplatnej Um6wit termin wizyty 
obywatel sk,e s iadczone jest TOGATUS PRO pomocy prawnej, zobligowana mozna lahe 
w budynku U 

~ 
jest zlozyc pisemne z~du Gminy BONO telefonicznie pod nr tel 

WiSniewo 6 10k. 2, oswladczenie, Ze nie Jest w 236557024 
06-521 \\ 'sniewo stanie poniest koszt6w Osoby nieslvsz~ce 1ub 

Odplatnej pomocy prawneJ sl abos!ysZljce mog~ 
ufllowic termin wizyty 
pod adresem e-maiL 
renata,brodacka@ 
powiatmlawski.pl 
Kobietom w ci~zy, 
nieodplatna pomoc 

prawn. udzielan. jest 
POla kole'nosciaI i 

STAROSTA 

JERZY RAKOWSKI 
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