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INFORMACJA MOZLIWOSCI PRZEKAZANIA PRZEZ OSOBY UPRA WNIONE 

OPINII 0 UDZIELONEJ NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Osoby uprawnion do uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej maji:! mozliwosc wyratenia 

udzielonej pomocy poprzez wypelnienie ankiety dost~pnei u osoby anonimowej opin i 0 

wypelnieniu, nalezy umiescic w specjalnie 

przygotowanej na ten eel urnie dostypnej w punkcie bi:!di przekazac drogi:! elektroniCZDi:! 

bezposrednio na dres e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl. Wypelnienie ankiety 

jest bezplatne i m na celu zebranie informacji mogi:!cych miec wplyw na spos6b wykonania 

usrugi przez Adw katow, Radcow Prawnych i Doradc6w Obywatelskich. 

W przypadku udz' lania nieodplatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pomoci:! srodkow 

porozumiewania siy na odleglosc, anonimowi:! opiniy mozna przekazac na adres 

telefonu 23 655 29 03 bi:!di 

listownie na adre : Starostwo Powiatowe w Mlawie ul. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 6 

06-500 Mlawa. 

Wyraienie anonimowej opinii jest dobrowolne. 

ziftkujemy za czas poswiftcony na wypelnienie ankiety. 

STAROSTA 

I-I 

Jerzy Rakowski 

Mtawa, dnia 26.0 .2020r. 

mailto:nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl
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ormacja 0 zasadach i zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej 
i swiadczenia nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego 

rawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system 
zi~ki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, ka.zdy Obywatel moze skorzystac 

z nieodplathej pomocy prawnej. P nkty nieodplatnej pomocy znajd'l slcr we wszystkich powiatach w Polsce. 

Nieodplatna pomoc prawna obe muje: 
I. 	poinformowanie 0 obowi uj'lcym stanie prawnym oraz 0 przysluguj'lcych prawach i obowi¢ach, w tym 

w zwi'lZku z toczllCym sicr post powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s'ldowym lub s'ldowoadministracyjnym, 
2. 	wskazanie sposobu rozwi'lZaDi problemu prawnego, 
3. 	przygotowanie projektu pisma tych sprawach, z wy1'lczeniem pism procesowych w tocz'lcym si~ postypowaniu przygotowawczym lub 

s'ldowym i pism w tocz'lcym s cr postypowaniu s'ldowoadministracyjnym, 
4. 	 sporz'ldzenie projektu pisma 0 zwolnienie od koszt6w s'ldowych lub ustanowienie pemomocnika z urzydu w r6:znych rodzajach 

postcrpowafl, 
5. nieodp1atn'l mediacjy 

Nieodplatoe poradnictwo obyw telskie obejmuje: 

rozpoznanie problemu i udziel nie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystaj'lcej z porady, zmierzajqce do 

podniesienia swiadomosci tej oby 0 przysluguj,,!cych jej uprawnieniach lub spoczywaj,,!cych na niej obowi¢ach oraz wsparcia 

w samodzielnym rozwiqzywani problemu, w tym, w razie potrzeby sporzqdzenie wsp6lnie z osobq uprawnionaq planu dzialania 

i pomoc W jego realizacji. Nieod latne poradnictwo obywatelskie obejmuje roznorodne dziedziny, w tym micrdzy innymi kwestie zadlu:zeiI, 

sprawy mieszkaniowe oraz probl my z zakresu ubezpieczeiI spolecznych i zabezpieczenia spolecznego. 

Celem poradnictwa obywatel kiego jest ulatwienie osobom, ktore uzyskaly poradt; prawn!!, a mog!! miet.': pewne trudnosci 

ze zrozumieniem skompliko anego jt;zyka prawniczego, w pelni wykorzystac uzyskanl} wiedz~ w praktyce. Poradnictwo 

obywatelskie ulatwia poruszani si~ po systemie przepisow prawnych. 

Nieodplatne poradnictwo obywat Iskie obejmuje r6wniez nieodplatna mediacjy. 


Nieodplatna pomoc prawna i n eodplatne poradnictwo obywatelskie od dnia 16 maja 2020r. obejmuje takie sprawy zwil}zane 

z prowadzeniem dzialalnosci g spodarczej przez osoby fizyczne prowadzl}ce jednoosobow!! dzialalnost.': gospodarczl} 
niezatrudlDiajl}ce innych osob cil}gu ostatniego roku. 


Nieodpla~na pomoc prawna 0 az nieodplatne poradnictwo obywatelskie przyslugujll osobie fizycznej ktorej nie stat.': na odplatne 

porady i ktora zloty stosowne swiadczenie. 

Osoba uprawniona, przed uzys niem nieodplatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego sklada pisemne 

oswiadczenie, ze nie jest w stani poniesc koszt6w odplatnej pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadZllca jednoosobowl} 

dzialalnosc gospodarCZIl dodat owo sklada oswiadczenie 0 niezatrudnianiu innych osob w cil}gu ostatniego roku. 


Kobiecie. ktora jest w ci!!ty, dzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa sit; poza koJejnoscil}. 
Osoby, kt6re ze wzglcrdu na iepelnosprawnosc ruchowll nie sll w stanie przybyc do punktu lub osoby doswiadczajllce trudnosci 
w komuJ;likowaniu siy mogq trzymac porady przez telefon, pOczl'l elektronicznll lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu 
zamieszkimia. Osoby takie, kt6r zglosza uzasadniona potrzebe komunikacji za posrednictwem srodk6w porozumiewania sicr na odleglosc 
bqdi. w miejscu zamieszkania na terenie Powiatu Mlawskiego), przed uzyskaniem nieodplatnej pomocy, skladajq staroscie w formie 
papierowej lub elektronicznej swiadczenie, ze nie sll w stanie poniesc koszt6w odplatnej pomocy wg wzoru okres\onego w ustawie 
o nieodplatnej pomocy prawne, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okolicznosci to 

uzasadniajacych oraz podanie najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielaj,,!ca nieodplatnej pomocy po otrzymaniu od starosty 

ww. oswiadczenia i danych ko aktowych osoby uprawnionej, porozumiewa sier z ni,,! w um6wionym terminie. 

Oswiadczenie w formie papiero ej nale:zy przeslac na adres: 

Starostwo Powiatowe w Mlawi 
ul. Wladyslawa Stanislawa Rey 
06-500 Mlawa 
Oswiadczenie w formie elektro icznej nale:zy przeslac na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawskLpl 
Osoby nieslyszl}ce lub slabos sZllce, majq zapewnionq pomoc w kontakcie z Radcq Prawnym, Adwokatem bqdi. Doradcq Obywatelskim 
zgodnie z ustawq 0 jerzyku m gowym i innych srodkach komunikowania sier z dnia 19 sierpnia 2011r. za pomocl} tlumacza j~zyka 
migowego on-line dosterpnego w punkcie nieodplatnych porad prawnych mieszcZl.lcym siy w Mlawie przy ulicy Wladyslawa Stanislawa 
Reymonta 6 10k nr 2. 
Osoby niestysZllce lub slabos sZllce mogl} umowic termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl blldi 
osobiscie w Punkcie przy ul. ladyslawa Stanislawa Reymonta 6 10k 2. 

obowiqzuje od 18.05.2020 . 

http:powiatmlawski.pl
www.ms.gov.pJ
http:iatmlawski.pl
http:www.bip.po
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Opisuslugi 

Kto moze sloorzystac 

Forma zapisu 

lnne informacje 

Jednostka 
prowadZljca 

Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe w llrusach 
Doradcy 
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KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPI:.ATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby 
korzystaj!)ce z porady. Osoba korzystaj!)ca jest informowana 0 przysluguj!)cych jej prawach oraz spoczywaj!)cych na niej obowi!)Zkach. 

W razie pot eby, podczas porady moze bye sporz!)dzony wsp61nie z osob!) zainteresowan!) plan wyjscia z trudnej sytuacji oraz udzielona 
pomoc w je 0 realizacji. 

Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje r6znorodne dziedziny, w tym miltdzy innymi kwestie zadlute6, sprawy mieszkaniowe 
oraz probl my z zakresu ubezpieczeii spolecznych i zahezpieczenia spolecznego. Porada obywatelska polega na wyszukaniu 
w posiadan ch zasobacb informacyjnych rotnych motliwosci rozwillzania problemu; przedstawieniu k1ientowi motliwych rozwiip;aii 
i ich kon kwencjij wsparcie k1ienta w dokonaniu wyboru sposobu post~powania z poszanowaniem jego samodzielnosci 
w podejmo aniu decyzji; w razie potrzeby SPorzlldzenie razem z k1ientem planu dzialania. 

W ramach p radnictwa obywatelskiego jest rowniez swiadczona nieodplatna mediacja. UshJge; te; opisano na osobnej Karcie. 

Nieodplatn poradnictwo obywatelsk;e prlJlsluguje osobie filJlcznej: 
kt6rej nie 5t Cna odplatne porady i ktora zlozy sto50wne oswiadczenie, 

niona, przed ulJlskaniem nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego: 
ne oswiadczenie, ze nie jest w stanie poniesc kosztow odplatnej pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadZ4Cft 
II dzialalnosc gospodarczll dodatkowo sklada oswiadczenie 0 niezatrudnianiu innych osob w cilllU ostatniego roku. 

Osoby, kt6 e ze wzgle;du na niepelnosprawnosc ruchow~ nie S!) w stanie przybyc do punktu lub osoby doswiadczaj~ce trudnosci 
w komunik waniu silt mog!) otrzymac porade; przez telefon, pocztc; elektronicznlliub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania 
(na terenie owiatu Mlawskiego) alba w innym miejscu wyposaionym w sprze;t ulatwiajllcy komunikacjc; lub z dostc;pem do tlumaczaje;zyka 
migowego. Wi~cej informacji na ten temat mozna znaleic w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mlawie 
)!~"'~.hlnJ?( \\-:iatlI!ll!w;;k.Ln! w zakladce "Nieodplatna pomoc prawna" , pod nr telefonu 23 655 29 03 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Mlawie k. 15. 

Przed ud ·c1eniem nieodplatnej porady Doradca Obywatelski mote tl}dat od osoby uprawnionej okazania dokumentu 
stwierdzaj cego to:l:samosc. 

ad es dni i godziny dyi;ur6w tclefon 

Urzlld Omi y Wieczfuia Koscielna 
Wieczfnia oscielna 48 10k. 7 

Poniedzialek 1200 
- 1600 236552903 

Ominny O· odek Pomocy Spolecznej w Szydlowie ul. Mazowiecka 63 10k. 3, 
06·516 Szy Iowa 

Wtorek 1200 _1600 236552903 

Ominny 0 
(parter) 

odek Pomocy Spolecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kosciuszki 3 Sroda 1130 1530 236552903 

Urzlld Gmi y Strzegowo ul. Plac Wolnosci 32 10k. 13 Czwartek 1200 _ 1600 236552903 

Starostwo owiatowe w Mlawie 
900 _ 1300ul. Wladys awa Stanislawa Reymonta 6 10k. 2 Pilllek 236552903 

W dni ustawowo wolne d Pracy, 0 kt6rych mowa wart. I plct 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. 0 dniach wolnych od pracy 
(w tym swii}t paflstwowych) Punkt nie bttdzie czynny. 

obowi'lzuje od 18.05. 020r. 

http:iatlI!ll!w;;k.Ln
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KARTA INFORMACY/NA PORADNICfWA 

NIEODPtATNA MEDIACJA 

Mediacjaj t metodlj rozwi~wania konflikt6w, w kt6reJ uczestnicy poszukuji} najlepszych dla siebie rozwi<jZali Osoba prowadz<}ca mediacj~ wspien: 
strony w zn lezieniu przez nie satysfakcjonujljcego porozumlenia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 

Mediacje p wadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwi~wania spor6w, kt6ra jest niezalezna, bezstroIUla wobec uczestnik6y. 
i neutralna obec przedmiotu sporu. 

Nieodplatn mediacja moze bye prowadzona w sprawach malzer\skich, rodzinnych, s<}Siedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spomych, w tyrr 
r6wniez w prawach tocZilcych si~ juz na drodze sljdowej, 0 ile s<}d nie skierowal jeszcze sprawy do mediacji s<}dowej. 

Uslugamo 

• 	 rozm Wy informacYJnq 0 mozliwoSciach wykorzystania polubownych metod rozwi~wania spor6w; 
przy towanie projektu umowy 0 mediacje lub wniosku 0 mediacje, kt6ry osoba inicjuj'lca mediacj~ wystosuje do drugiej strony sporu. 

mediacja nie moze bye prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez si}d albo inny organ), a takze w sprawach, 

zi podejrzenie przemocy w relacji stron. 


Upray,nion do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest katda osoba (fizyczna), kt6rej nie stat na odplatn'l pomoc prawn,! i kt6ra zloty stosownf 

oswiadcze e w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez oso~ uprawnionlj, nie musi spelniac tych warunk6w. 

Moze to by takze osoba prawna np. firma, instytueja, sp6tdzielnia, wsp6lnota mieszkaniowa. 


Inne informacje 	 W zaleznos i od bieZ<}eego zapotrzebowania na nieodplatnlj mediaejy, zglaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje si~ spotkania media
cyjne pos ~cone nieodplatnej mediaej i z tym, ze czas trwania jednego spotkania mediacyjnego podczas dyzuru nie mote przekroczyc poIowy Czasl 
trwania d ru. Termin wszczycia mediacji od momentu zgloszenia takiej potrzeby przez oso~ uprawnion'l wynosi 7 dnL 
Nieodplat mediacja swiadczona jest podczas ogolnycb dyturOw nieodpJatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa oby
watelskieg ,w dnl i godziny wskazane poni:tej: 

Przed udzi leniem nieodplatnej pomocy Mediator mote iljdac od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzajllcego toisamoSc. 
lednostka prowadz'lca 

ad es dni i godzinydyiurow telefon 

1200Zesp61 OSr k6w Wsparcia w Mlawie uL Siowackiego 18 	 Poniedzialek 800 


800 1200Czwanek - 236552903 
Mediator 

1400 	 1800Starostwo owiatowe w Mlawie 	 Wtorek _ 236552903 
1400 	 1800ul. Wladysl wa Stanislawa Reymonta 6 10k. 2 	 Sroda _ 

Piqtek 1400 .1800 

900 1300Zaborskie Tawarzystwo 	 Gminny Os odek Pomoey Spolecznej w Szydlowie uL Mazowiecka 63 10k. 3 Poniedzialek - 236552903 
1200 	 1600Naukowe w Brusach wtorek -

Mediatorzy 

1200 	 1600UlZljd Gmi y Wisniewo, Wisniewo 86 10k. 4 	 Wtorek - 236552903 

Gminny Os odek Pomocy Spolecznej w Dzierzgowie uL Tadeusza Kosciuszki 3 (parter) 	 Sroda 73°_1530 236552903 

1600UlZljd Gmi y Wieczfnia Koseielna 	 Poniedzialek 1200 - 236552903 
800 1200Wieezfnia oscielna 48 10k. 7 	 Czwanek _ 

1200 	 1600Urz<}d Gmi y Strzegowo ul Plac Wolnosci 32 10k. 13 	 Czwartek 236552903 
800 1200Piljtek 

900 • 1300Starostwo ul. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 6 10k. 2 	 Pi"tek 236552903 

Osoby, kt6re ze wzgl¢u na Inosprawnosci'l ruchowi} nie mogi} stawit si~ w punkcie osobiscie oraz osoby doswiadezaj"ce trudnoSci w 
komunikowaniu si~, 0 kt6 a w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 0 j~ku migowym i innych srodkach komunikowania si~ mo~ skoIZystaC z 
uslug nieodplatnej medulcji Puntem lub za posrednictwem srodk6w porozumiewania siy na odleglosc. 

W dni ustawowo wolne 0 Pracy, 0 kt6rych mowa w art. I pkt I ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. 0 dniach wolnych od pracy 
(w tym swillt pafistwowyc ) Punkt nie bydzie czynny 

http:m.~_gov.pl
http:w.bip.powiatmlawski.pl
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KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPtATNA POMOC PRAWNA 

pomoc prawna obejmuje: 

Opisustugi 

Kto moze skorzystac 

Forma zapisu 

Inne informacje 

Jednostka 
prowadz'lca 
Adwokaci 

Radca Prawny 
Mediatorl Adwokaci 

Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe w Brusach 
Radcowie Prawni • 
Mediatorzy 

w 

Nieodplatn 

I. 

MINISTERSTWO 
SPRAWIEDLIWOSCI 
www.ms.gov.pl 

wanie 0 obowiljZujljcym stanie prawnym oraz 0 przyslugujljcych prawach i obowiljZkach, w tym 
w zwi u z toczljcym si~ post~powaniem przygotowawczym, administracyjnym, sljdowym lub sljdowoadministracyjnym, 

2. 	 wskazan' sposobu TOzwiljZania problemu prawnego, 
3. 	 przygoto anie projektu pisma w tych sprawach, z wylljczeniem plsm procesowych w tocZljcym si~ post~powaniu przygotowawczym lub 

sljdowy i pism w tocZljcym si~ post~owaniu sljdowoadministracyjnym, 
4. 	 spoTZljdz nie projektu pisma 0 zwolnienie od koszt6w sljdowych lub ustanowienie pelnomocnika z u~du w r6inych rodzajach 

post~po 

5. 	 nieodpla 

Nieodplatn 
kt6rej nie st 

migowego. 
wW\V.bi). 
w Mlawie 
Przed udzi 

, 

lj mediacjt; (uslugt; ttl opisano dokladniej na osobnej Karcie). 


pornoc prawna przysluguje osobie jizycznej: 
. na odplatne porady i kt6ra zloiy stosowne oswiadczenie 

niona, przed uzyskaniern nieodplatnej pornocy prawnej: 
e o5wiadczenie, ie nie jest w stanie poniesc koszt6w pomocy prawnej, natomiast osoba fizyezna prowadzllca jednoosobowll 
ospodarcZQ dodatkowo sklada oswiadezenie 0 niezatrudnianiu innych 086b w cillgu ostatniego roku. 

ze wzgl<;du na niepelnosprawnos6 ruchowlj nie sq w stanie przyby6 do punktu lub osoby doswiadczajqce trudnosci 
. sitr mogl! otrzyma6 poradt; przez telefon, pocztq elektronicznq lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania 

wiatu Mlawskiego) albo w innym miejscu wyposaionym w sp~t ulatwiajqcy komunikacj<; lub z dost<;pem do tlumaczaj<;zyka 
informacji na ten temat mOina znale:t6 w Biuletynie lnformacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mlawie 

!ill:'iiliiru 'W zakladce "Nieodplatna pomoc prawna", pod nr telefonu 23 655 29 03 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego 

iem nieodptatnej pomocy prawnej Radea Prawny blldz Adwokat mo:i;e Zlidac od osoby uprawnionej okazania 
dokumentu stwierdzajllcego to:i;samo§c. 

ZespOl Osro 

Starostwo P 
ul. Wladys! 

k6w Wsparcia w Mlawie ul. Slowackiego 18 

wiatowe w Mlawie 
a Stanislawa Reymonta 6 10k. 2 

Gminny Osr dek Pomocy Spotecznej w Szydlowie ul. Mazowiecka 63 10k. 3 

UTZlJd Gmi Wisniewo, Wisniewo 86 10k. 4 

GminnyOs dek Pomocy Spotecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kosciuszki 3 
(parter) 

Urzqd Gmi Wieczfnia Koscielna 
Wieczfuia oscielna 48 10k. 7 

Urzqd Gmi Strzegowo ul. Plac Wolnosci 32 10k. 13 

dnl i godzlny dyZuriiw teJefon 

Poniedzialek 800 - 1200 

Czwartek 800 
- 1200 236552903 

Wtorek 1400 .1800 236552903 
Sroda 1400 .1800 

Pil!tek 1400 .1800 

236552903 
Poniedzialek 900 • 1300 

Wtorek 1200 • 1600 236552903 

Sroda 730 
- 11 30 236552903 

Czwartek 800 _ 1200 236552903 

Piqtek 800 _ 1200 236552903 

W dni ustawowo wolne 0 Pracy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt I ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 0 dniach wolnych od pracy 
(w tym swi'lt panstwowych) Punkt nie bl(dzie czynny. 

obowil}zuje od 01.06.2 20r. 

www.ms.gov.pl
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WVKAZ DVZUR6w NIEODPtATNEJ POMOCV PRAWNEJ (NPP) 


ORAl NIEODPtATNEGO PORADNCTWA OBYWATELSKIEGO (NPO) 


W POWIECIE MtAWSKIM 


OBOWI.I\ZUJ.I\CV OD 1 CZERWCA 2020 ROKU 

GMINNY OSRODEK ZESPOt OSRODKOW Gr.UNNY OSRODEK URlJ\D GMINY URlJ\D GMINY URlJ\D GMINY 

POWIATOWEW 
STAROSTWO 

WSPARCIAW STRZEGOWO POMOCY WIECZFNIA KOSCIELNA WISNIEWOPOMOCY SPOtECZNEJ 
III DI Ar "pnU,(,7NI<"I W 4S I.OK.7 __ 86 LOI{.... 

UL. WtADYSt.AWA 
...1...... ' ,.~M£I\nlJ:. " 

UL. SWWACKIEGO 18 UL. T ADEUSZA WOLNOSCI 32, SZYDWWIE 06·513 WIECZFNIA 06-521 WISNIEWO 
STANlstAWA UL. MAZOWIECKA 63 06-500 MtAWA LOK13 KOSCIELNA 
REYMONTA6 

KOSClUSZKl3 
(PARTER) 06·445 LOK.3 


LOKNR2 
 STRZEGOWO 06-516 SZYDWWO 

06-500 Mt.AWA 


06-520 DZIERZGOWO 

-

ZAPISY NR TELEFONU 23 655 29 03 

ADRES E-MAIL: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl 


bCldi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mlawie przy ul. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 6 pok. 15 

PONIEDZltEK 9 flO·1300 1200 - 1600800 -12°° 

RADCA PRAWNY DORADCA 
Barbara Pogorzelska 

ADWOKAT 
Magdalena Kalinowska OBYWATELSKI/ 

wyznaczona przez ORA Zaborskie Towarzystwo MEDIATOR 
w Plocku Naukowe w Brusach Remigiusz Sawicki 


Zaborskie 

Towarzystwo 


Naukowe w Brusach 


dyiur NPP/mediacja w dyiur NPP/mediacja w dyiur NPO/mediacja w 
zale:i:nosci od bieillcego zale:i:nosci od bleillcego zaIe:i:nosci od bieillcego

zapotnebowanla zapotnebowania zapotnebowania 
-

1200 1600 1200 16001400 -18°°WTOREK 

DORADCA OBYWATELSKI RADCA PRAWNY 
PRAWNY/MEDIATOR 

RADCA 
Marzena Mysiakowska Magdalena Rz'lP 

Ewelina Zaborskie Towarzystwo Zaborskie 
Wojciechowska Naukowe w Brusach Towarzystwo 

wyznaczona przez OIRP Naukowe w Brusach 
wOlsztynie 

dyiurNPO/mediacja w dyiur NPP/mediacja wdyiur NPP/medlacja w 
zaleznosci od bleZljcego zaleznosci od bieillcego zaleznosci od bieZljcego 

zapotnebowaniazapotrzebowanla zapotnebowania 

sIT. 1 
Obawiilzuje ad Ol.06.2020r. 

mailto:nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl


ZESPOI:. OSRODKOW GMINNY OSRODEK URL\DGMINY GMINNY OSRODEK 
--- 

URL\DGMINYSTAROSTWO URZt\D GMINY 
POWIATOWE STRZEGOWOWSPARCIA POMOCY POMOCY SPOt.ECZNEJ WlECZFNIA WISNIEWO 86 LOK. 4 
WMt.AWIE UI.. PLAC KOSCIELNAWMI:.AWIE W SZYDI:.OWIE 06-521 WISNIEWO 

UI.. Wt.ADYSt.AWA 
SPOt.ECZNEJ 

WOLNOSCI 48LOK. 7 
STANISt.AWA 

UL. SWWACKIEGO 18 W DZIERZGOWlE UI.. MAZOWIECKA 63 
32,LOK1306-500 Mt.AWA UL. TADEUSZA LOK.3 06-513 WIECZFNIA 

REYMONTA6 06-445 06-516 SZYDWWO KOSCIELNA 
LOKNR2 

KOSCIUSZKI 3 
(PARTER) STRZEGOWO 


06-500 Mt.AWA 
 06-520 

ZAPISY NR TELEFONU 23 655 29 03 

ADRES E-MAIL: nieodplatnapomoc@powiatmlawsld.pl 


b::tdz w siedzibie Starostwa P~~atowego w Mlawie przy ul. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 6 pok. 15 

730 _15301400 -1800SRODA 

RADCA 

PRAWNY/MEDIATOR 


RADCA 
PRAWNY /DORADCA 


Ewelina Wojciechowska 
 OBYWATELSKI/ 

wyznaczona przez OIRP 
 MEDIATOR 


Magdalena Sawicka 

Zaborskie 


Towarzystwo 

Naukowe w Brusach 


wOlsztynie 

dyiur 
NPP/NPO/mediacjadyiur NPP/mediacja 

w zaleinosci odw zalemosci od biei<!cego 
biei<!cegozapotr'Zebowania 

zapotrzebowania 
1200 - 1600800 _12°0 800 _12°0CZWARTEK 

RADCA PRAWNY 
Tomasz Uniewicz 

DORADCAADWOKAT 
Maciej Kielak 

wyznaczony przez 
OBYWATELSKI/ 

MEDIATOR 
ORA wPlocku Remigiusz Sawicki Zaborskie 

Zaborskie Towarzystwo Towarzystwo 
Naukowe w Brusach Naukowe w Brusach 

dyiur NPP/mediacja 
w zale:inosci od 

dyiur NPP/ mediacja 
dyiur NPO/mediacja w zale:inosci od 

biei<!cego w zaleinosci od biei<!cego 
zapotrzebowania biei<!cego zapotrzebowania 

zapotrzebowania 

str.2 
Obowiqzuje od 01.06.Z0Z0r. 

mailto:nieodplatnapomoc@powiatmlawsld.pl


STAROSTWO 
POWIATOWE W Mt.AWIE 

UL. WtADYstAWA 

ZESPOt. 
OSRODKOW 
WSPARCIA 

GMINNY OSRODEK 
POMOCY 

SPOt.ECZNEJ 

URZl\D GMINY 
STRZEGOWO 

UL PLAC WOLNOSCI 

GMINNY 05RODEK 
POMOCY 

SPOt.ECZNEJ 

URZl\D GMINY 
WIECZFNIA 
KOSCIELNA 

URZl\D GMINY 
WISNIEWO 86 LOK. 4 

06-521 WISNIEWO 
STANIStAWA WMt.AWIE W DZIERZGOWIE 32 LOK13 W SZYDtOWIE 48 LOK. 7 
REYMONTA6 UL. UL. T ADEUSZA 06-445 STRZEGOWO UL MAZOWIECKA 06-513 WIECZFNIA 

LOKNR2 stOWACKIEGO 18 KOSCIUSZKI 3 63 LOK.3 KOSCIELNA 
06-500 MtAWA 06-500 Mt.AWA (PARTER) 

06-520 
06-516 SZYDtOWO 

IJ:l.It-:H:r.hIIWO 

ZAPISY NR TELEFONU 23 655 2903 
TELEFONU 

PIJ\TEK 900 -1300 

ADRES E·MAIL: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl 
b<tdz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mlawie przy ul_ Wladvstawa Stanistawa Reymonta 6 pok:. 15 

800 - 1200 

DORADCA OBYWATELSKI/ 
MEDIATOR RADCA PRAWNY 

Magdalena Sawicka 
Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe w Brusach 

Natalia G6rska 

Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe w Brusach 

14°0 _1800 

RADCA 
PRAWNY/MEDIATOR 

Ewelina Wojciechowska 
wyznaczona przez OIRP 

wOlsztynie 

ADWOKAT 
Barbara Pogorzelska1 

Tomasz Uniewicz2 

wyznaczeni przez ORA 
wPlocku 

dyiur NPO/NPP/mediacja 
w zaleinosci od biei4cego 

zapotrzebowania 

dyiur NPP/mediacja 
w zaleinosci od 

biei4cego 
zapornebowania 

Adwokat Barbara Pogorzelska - dyzury przypadaj<tce w pi<ttek odbywajq si~ w pierwszy pi<ttek kaidego miesi<tca z zastrzeieniem, ze w miesiqcu styczniu, maju i paidzierniku dyzur b~dzie swiadczony r6wniei: w ostatni pi<ttek miesiqCa. 

2 Adwokat Tomasz Uniewicz - dyzury przypadajqce w pi<ttek odbywaJq si~ w trzed pi<ttek kaidego miesi<tca. 

W dni ustawowo wolne od Pracy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 19S1r. 0 dniach wolnych od pracy (w tym 5wiqt panstwowychj Punkty nie b~dq czynne. 

STAROSTA 

JERZY RAKOWSKI 

str.3 
Obowiqzuje od 0l.OG.2020r. 




