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Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych
od Powiatu Mławskiego

MŁAWA
Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Słowackiego 18
CZYNNY: Pn.,  Czw. 800 - 1200

MŁAWA
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, lok. 2
CZYNNY: Wt.,  Śr.,  Pt. 1400 - 1800

Szydłowo (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63, lok. 3
CZYNNY:  Pn. 900 - 1300

Wiśniewo (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86, lok. 4
CZYNNY:  Wt. 1200 - 1600

Dzierzgowo (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 3 (parter)
CZYNNY: Śr. 730 - 1130

Wieczfnia Kościelna (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kościelna 48, lok. 1
CZYNNY: Czw. 800 - 1200

Strzegowo (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Urząd Gminy w Strzegowie, Plac Wolności 32, lok. 13
CZYNNY: Pt. 1200 - 1600

MŁAWA (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, lok. 2
CZYNNY: Pn., Czw. 1200 - 1600

 Wt., Pt. 900 - 1300
 (porady obywatelskie)

MŁAWA (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Słowackiego 18
CZYNNY: Śr. 1200 - 1600
 (porady obywatelskie)

PUNKTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ I / LUB OBYWATELSKIEJ ORAZ MEDIACJI

POWIAT MŁAWSKI
REJESTRACJA

tel. 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie
pok. nr 15, a także za pomocą

e-mail na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl
bądź poprzez stronę internetową: np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH!
ZAPRASZAMY!

 Nie stać Cię na odpłatne porady prawne? Masz jakiś problem? 
Nie wiesz, jak sobie z nim poradzić? Potrzebujesz pomocy? 
Skorzystaj z porad w punkcie nieodpłatnych porad prawnych  lub 
nieodpłatnych porad obywatelskich albo mediacji. Postaramy się 
pomóc i w miarę możliwości znaleźć optymalne rozwiązanie. 
 
 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie oraz nieodpłatne mediacje przysługują osobie uprawnio-
nej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. 
 
 Wystarczy, że osoba uprawniona przed uzyskaniem porady 
złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.
 
 W czasie epidemii NPP / NPO może odbywać się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość. Decyzję taką podejmuje Starosta 
Mławski.

NIEODPŁATNE
PORADY PRAWNE
I OBYWATELSKIE
ORAZ MEDIACJA



NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska od dnia 16 maja 2020 
roku obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu 
ostatniego roku.

OBEJMUJE:
 a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzysta-
nia z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności 
mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, 
 b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o 
przeprowadzenie mediacji,
 c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępo-
wania mediacyjnego w sprawie karnej. 
 d) przeprowadzenie mediacji,
 e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwier-
dzenie ugody zawartej przed mediatorem. 
 Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami 
dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 - sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy 
do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 - zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje 
przemoc.

 Jeśli chcesz skorzystać z nieodpłatnej mediacji skontaktuj się                 
z Zaborskim Towarzystwem Naukowym - ztn@ztn.com.pl lub 
zapytaj w punktach nieodpłatnych porad prowadzonych przez 
Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

UWAGA: od stycznia 2019 r. obowiązuje telefoniczna lub mailowa rejestracja 
do punktów nieodpłatnych porad.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

OBEJMUJE:
 a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ,,osobą upraw-
nioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w 
związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministacyjnym,

 b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej proble-
mu prawnego,

 c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w 
pkt a  i  b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postę-
powaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 d)  nieodpłatną mediację,

 e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministacyjnym oraz poinformowanie o kosztach postę-
powania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE spraw związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowa-
nia do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

OBEJMUJE:
 a) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby upraw-
nionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o 
przysługujacych jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu 
problemu, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą upraw-
nioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności 
porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkanio-
wych oraz zabezpieczenia społecznego. 
 b) nieodpłatną mediację. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE


