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LP 

Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj placówki 

 

Dostępność 

dni i godziny 

Kryteria dostępu dla 

osób uprawnionych  

Informacja o sposobie 

dokonywania zgłoszeń wraz 

z podaniem nr telefonu lub 

adresu poczty 

elektronicznej* 

45 Pełnomocnik 

Rządu ds. Osób 

Niepełnospra-

wnych  

ul. Żurawia 4 A, 

00- 503 Warszawa 

(22) 461 60 00 

KORESPONDENCJA             

Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 
www.niepelnosprawni.gov.pl 
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl 
 
 

Ochrona praw osób 

niepełnosprawnych 

Publiczna  poniedziałek – piątek                  

8
00

-17
00

 

Z porad mogą korzystać 

osoby niepełnosprawne, 

ich rodziny oraz 

organizacje działające na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Z porad mogą korzystać osoby 

niepełnosprawne, ich rodziny 

oraz organizacje działające na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

801 801 015 
Koszt połączenia zgodnie z 

taryfą operatora 

poniedziałek .- piątek 

godz. 08.00-17.00 
zasięg cała Polska 

46 Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji 

Osób 
Niepełnosprawnych  

ul. al. Jana Pawła II 13,                    

00-828 Warszawa 

tel. 22 50 55 500 

www.pfron.org.pl 
 

 

wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych  

Publiczna  brak danych  Infolinia PFRON - 22 581 84 10 

Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - 

obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, 

wsparcie osób z niepełnosprawnościami 
Infolinia dodatkowa - 517 373 975 

Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00 
Infolinia System Obsługi Wsparcia - 800 889 777 
Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00, 

połączenie bezpłatne 

Na stronie www.pfron.org.pl uruchomiona jest zakładka do 

obsługi on-line tłumaczeń migowych – poniedziałek – piątek 

w godzinach 8
30

-15
30 

 

 

 

 

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
mailto:sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
http://www.pfron.org.pl/
http://www.pfron.org.pl/
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LP 

Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj placówki 

 

Dostępność 

dni i godziny 

Kryteria dostępu dla 

osób uprawnionych  

Informacja o sposobie 

dokonywania zgłoszeń wraz 

z podaniem nr telefonu lub 

adresu poczty 

elektronicznej* 

47 Narodowy 

Fundusz Zdrowia- 

Centrala 

Rakowiecka 26/30  

02-528 Warszawa 

http://www.nfz.gov.pl 

 

 

Uprawnienia 

ubezpieczenia 

zdrowotnego: 

- prawa pacjenta 

-leczenie w kraju i poza 

granicami 

-kolejki do świadczeń 

Publiczna  

  

poniedziałek – piątek  
 8

00
-16

00 
Każda osoba objęta 

ubezpieczeniem lub 

zainteresowana 

ubezpieczeniem 

zdrowotnym 

Telefoniczna Informacja 

Pacjenta 24 godziny na dobę 7 

dni w tygodniu pod numerem 

800 190 590 
W godzinach 8 -16 w dni 

robocze można skorzystać z 

wideorozmowy z tłumaczem 

języka migowego – aplikacja 

dostępna na www.nfz.gov.pl  
Kontakt z konsultantami 

dostępny pod adresem mail: 

tip@nfz.gov.pl  
Portal dla Pacjentów 

:https://pacjent.gov.pl 

Mazowiecki 

Oddział 

Wojewódzki NFZ 

ul. Chałubińskiego  

800-613 Warszawa,  

http://www.nfz-warszawa.pl/ 
kancelaria@nfz-warszawa.pl 

Poradnictwo w zakresie praw dziecka 

48 Rzecznik Praw 

Dziecka  

Biuro Rzecznika Praw Dziecka  

ul. Chocimska 6                       

00-791 Warszawa 

www.brpd.gov.pl  

 

rpd@biuro.gov.pl  

Udzielanie porad 

dzieciom i młodzieży, 

jak również dorosłym 

mającym problemy               

z nieletnimi. 

Sprawy przemocy,  

relacji rówieśniczych, 

szkolnychi rodzinnych. 
Może dzwonić każdy, 

kto doświadcza 

problemu lub jest 

świadkiem. 

Publiczna  poniedziałek – piątek  
 8

15
-16

15 
Może dzwonić każdy, kto 

doświadcza problemu lub 

jest świadkiem. 

Mogą dzwonić osoby 

dorosłe, aby głosić 

problemy dzieci lub rażące 

zaniedbania względem 

nich.  

Dziecięcy telefon zaufania 

bezpłatna infolinia działająca 

całodobowo  

800 12 12 12 

Zasięg cała Polska 

 

poniedziałek.- piątek. godz. 

08
15

-16
15

. 
(dzwoniąc po godzinie 16

15
                  

w dni wolne można opisać 

problem i  zostawić kontakt do 

siebie, a doradcy oddzwonią 

kolejnego roboczego dnia) 
 

 

 

http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
mailto:tip@nfz.gov.pl
https://pacjent.gov.pl/
http://www.nfz-warszawa.pl/
http://www.brpd.gov.pl/
mailto:rpd@biuro.gov.pl
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LP 

Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj placówki 

 

Dostępność 

dni i godziny 

Kryteria dostępu dla 

osób uprawnionych  

Informacja o sposobie 

dokonywania zgłoszeń wraz 

z podaniem nr telefonu lub 

adresu poczty 

elektronicznej* 

Poradnictwo w zakresie prawa podatkowego 

49 Krajowa 

Informacja 

Skarbowa  

ul. Teodora Sixta 17                     

43-300 Bielsko-Biała 

www.kis.gov.pl 

Informacje podatkowe                     

i celne.                 

 Z porad może 

skorzystać każdy 

podatnik.  

Publiczna   

Informacje podatkowe i celne udzielane pod nr. 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) 
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. 

Z porad może skorzystać każdy podatnik. 

zasięg cała Polska 

 

Urząd Skarbowy 

w Mławie 

 

ul. G. Narutowicza 19/7 

06-500 Mława 

23 54 34 98 

Dostępność dni i godziny  
Poniedziałek: 8.00 – 18.00 
Wtorek – Piątek: 8.00 – 15.00 

 

zarządzanie kryzysowe  

50 Centralne 

Zarządzanie 

Kryzysowe 

Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa 

Aleja Ujazdowskie 5  

 00-583 Warszawa 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-

kryzysowe/ 
 

 

 

Monitorowanie 

bezpieczeństwa 

Publiczna  24 godziny na dobę przez 7 

dni w tygodniu 
 

Świadek zagrożenia 

kryzysowego 

Osoba poszukująca 

informacji na temat 

zarządzania kryzysowego 

24 godziny na dobę przez 7 

dni w tygodniu  
Całodobowy dyżur: 
 (22)  361 69 00                  

785 700 177                                                  

email: dyzurny@rcb.gov.pl. 
Świadek zagrożenia 

kryzysowego. Osoba 

poszukująca informacji na 

temat zarządzania 

kryzysowego 

inne poradnictwo 

51 WWW. OBYWATEL.GOV.PL na stronie www.obywatel.gov.pl dowiesz się, jak załatwić sprawę 

urzędową, np. wyrobić prawo jazdy, dowód, czy paszport, ile to kosztuje, jakie dokumenty należy 

wypełnić oraz gdzie się zgłosić. Serwis systematyzuje usługi według typowych zdarzeń życiowych. 

Informacje i usługi przyjazne obywatelom 

portal Ministerstwa Cyfryzacji 

 

 Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 222 500 115 
 
 

 

http://www.kis.gov.pl/
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
tel:222365900
mailto:dyzurny@rcb.gov.pl
http://www.obywatel.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/prawo-jazdy-jak-zdac
http://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/paszport-jak-wyrobic-wniosek-o-paszport
https://obywatel.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/informacje-dla-obywatela-infolinia
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LP 

 

Nazwa jednostki 

 

Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

 

Rodzaj placówki 

 

 

Dostępność 

dni i godziny 

 

Kryteria dostępu dla 

osób uprawnionych  

 

Informacja o sposobie 

dokonywania zgłoszeń wraz 

z podaniem nr telefonu lub 

adresu poczty 

elektronicznej* 

52 Rzecznik Praw 

Obywatelskich 
Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich   

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

tel. centrali: (22) 55 17 700 

 

www.rpo.gov.pl 
biurorzecznika@brpo.gov.pl  

Poradnictwo dla 

wszystkich obywateli 

Polskich oraz 

cudzoziemców 

przebywających na 

terenie kraju. 

Pracownicy Infolinii 

udzielają informacji o 

przysługujących 

obywatelom prawach 

oraz wskazują możliwe 

sposoby postępowania. 

Publiczna poniedziałek 

10.00- 18.00 

wtorek - piątek  

8.00 - 16.00  

 

Może zgłosić się każdy, 

kto uważa, że jego prawa 

są naruszone 

Infolinia 800 676 676 

poniedziałek 

10.00- 18.00 

wtorek - piątek  

8.00 - 16.00  

Połączenie bezpłatne 

z telefonów stacjonarnych 

oraz komórkowych 

53 Urząd Ochrony 

danych 

Osobowych  

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

tel. 22 531-03-00 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

kancelaria@uodo.gov.pl 

naruszenie ochrony 

danych osobowych  

Publiczna  godziny pracy urzędu:  

8
00

–16
00

 

Każda osoba, która uważa, 

że jej prawa są naruszone 
Infolinia: 606-950-000 
czynna w dni robocze:  

10
00

–14
00

 

Pomoc prawna 

54 Zespół Ośrodków 

Wsparcia 

W Mławie 

ul. Słowackiego 18  

06-500 Mława 

23 654 52 29 

23 654 33 66 

www.zowmlawa.home.pl 
www.bip.zowmlawa.home.pl 

Konsultant – prawnik Publiczna  

 

 

wtorek 

 9
00

 – 15
00 

środa 9
00

 – 15
00 

czwartek  

12
00

 – 18
00 

Pomoc oferowana jest dla 

wszystkich  osób z terenu 

Powiatu Mławskiego 

będących w  kryzysie oraz 

pomoc dla wszystkich osób 

na terenie całego kraju 

doświadczających przemocy 

W celu umówienia terminu 

wizyty należy dokonać zapisu 

pod nr tel. 23 654 52 29 lub 

23 654 33 66 
 lub osobiście w siedzibie 

Placówki 

 

 

 

http://www.rpo.gov.pl/
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
http://www.zowmlawa.home.pl/
http://www.bip.zowmlawa.home.pl/
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj 

placówki 

 

Dostępność 

dni i godziny 

Kryteria dostępu dla 

osób uprawnionych 

Informacja                            

o sposobie dokonywania 

zgłoszeń wraz z podaniem 

nr telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej* 

55  

 

 

Urząd Miasta 

Mława  

Poradnictwo prawne 

świadczone jest w budynku przy  

ul. Granicznej 39 

06-500 Mława 

Poradnictwo prawne Publiczna poniedziałek  

15
30

 – 16
30 

Pomoc oferowana jest dla 

mieszkańców Miasta 

Mława 

Poradnictwo prawne w czasie 

epidemii świadczone jest                         

w formie telefonicznej.  

W celu uzyskania porady 

należy kontaktować się 

bezpośrednio pod nr tel. 604 

134 984 (nr. tel. dostępny tylko 

podczas trwającego dyżuru) 
 Poradnictwo prawne świadczone 

jest w lokalu Plebani Parafii 

Rzymskokatolickiej Matki Bożej 

Królowej Polski ul. Mariacka 20 

(wejście od plebani)  

06-500 Mława 

Poradnictwo prawne Publiczna    
wtorek 

 14
30

 – 16
30 

Pomoc oferowana jest dla 

mieszkańców Miasta 

Mława  

W celu umówienia terminu 

wizyty należy dokonać 

zapisu pod  

nr tel. 23 654 56 38     
wew. 411/410 

Poradnictwo prawne świadczone 

jest w budynku przy 

ul. Padlewskiego 13 

06-500 Mława 

 

Poradnictwo prawne Publiczna 

  

 środa  

1500 - 1700 
Pomoc oferowana jest dla 

mieszkańców Miasta Mława  
W celu umówienia terminu 

wizyty należy dokonać 

zapisu pod  

nr tel. 23 654 56 38     
wew. 411/410 

56 Urząd Gminy 

Stupsk  

ul. Henryka Sienkiewicza 10 

06-561 Stupsk 

tel. 23 653 12 54  

https://stupsk.pl/ 

https://stupsk.bipgmina.pl/ 
 

prawne Publiczna  

 

 

czwartek  

12-14 

Pomoc oferowana jest dla 

mieszkańców Gminy 

Stupsk 

W celu umówienia terminu 

wizyty należy dokonać 

zapisu pod nr tel. 

23 653 12 54 

 

 

 

https://stupsk.bipgmina.pl/
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CZĘŚĆ II NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDJACJA 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności                                         

w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania. 

Osoby takie, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę  komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź w miejscu 

zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego), przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, składają staroście w formie papierowej lub 

elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy wg wzoru określonego w ustawie  o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz 

podaniem najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie po otrzymaniu od starosty ww. oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym 

terminie. 
Oświadczenie w formie papierowej należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,                         

06-500 Mława 

Oświadczenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl  

 

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące, mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Radcą Prawnym, Adwokatem bądź Doradcą Obywatelskim oraz 

Mediatorem zgodnie  z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. za pomocą tłumacza języka 

migowego on-line dostępnego w punkcie nieodpłatnych porad mieszczącym się w Mławie przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 

nr 2., a także w innych lokalach w których świadczone jest poradnictwo. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić termin wizyty 

pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 

2.  
W punktach nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Mławskiego każda osoba niepełnosprawna, osoba w podeszłym wieku oraz osoba, której okoliczności życiowe nie pozwalają dobrze 

funkcjonować może skorzystać z asysty wolontariackiej. Chęć skorzystania z asysty wolontariackiej można zgłosić pod numerem telefonu 

791 530 803  lub 23 655 29 03 bądź na adres email: znt@znt.com.pl lub nieodpłatnapomocprawna@powiatmlawki.pl  
 

mailto:nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl
mailto:znt@znt.com.pl
mailto:nieodpłatnapomocprawna@powiatmlawki.pl
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej (www)/BIP 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj 

placówki 

 

 

Dostępność 

dni i godziny 

Kryteria dostępu dla osób 

uprawnionych 

Informacja o sposobie dokonywania 

zgłoszeń wraz  z podaniem nr telefonu lub 

adresu poczty elektronicznej* 

Nieodpłatna pomoc prawna  

57 Powiat Mławski ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 6, lok nr 2 (parter) 

 06-500 Mława 

23 654 24 09 

23 655 29 00 

www.powiatmlawski.pl 
www.bip.powiatmlawski.pl 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo 

prawne/Mediacja                             

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

 

 

 

Publiczna  

 

 

 
 

 

 

wtorek 14
00

-18
00 

Radca 

Prawny/Mediator 

 

środa 14
00

-18
00 

Radca 

Prawny/Mediator 

 

piątek  

14
00

-18
00 

Radca 

Prawny/Mediator

Adwokat* 

 
 

Nieodpłatna pomoc prawna 

przysługuje osobie uprawnionej, 

która nie jest  w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej, w tym osobie 

fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniającą 

innych osób   w ciągu 

ostatniego roku. Osoba 

uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zobligowana jest złożyć 

pisemne oświadczenie, że nie 

jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej 

natomiast osoba fizyczna 

prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą 
dodatkowo składa oświadczenie 

o  niezatrudnianiu innych osób 

w ciągu ostatniego roku oraz 

dokumenty uprawniające do 

uzyskania pomocy de minimis. 

Udzielanie nieodpłatnych porad 

prawnych odbywa się wg 

kolejności zgłoszeń. 
Umówić termin wizyty można 

telefonicznie pod nr tel.  

 23 655 29 03 lub osobiście w 

siedzibie Starostwa Powiatowego                

w Mławie pok. nr 15, a także za 

pomocą e-maila: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź poprzez 

stronę internetową 

www.powiatmlawski.pl kafelek 

„Zapisy na bezpłatne usługi” 

lub 

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/

mławski  
Osoby niesłyszące lub 

słabosłyszące mogą umówić termin 

wizyty pod adresem  e-mail: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź osobiście 

w Punkcie przy ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 6 lok 2               

w Mławie. Kobietom w ciąży, 

nieodpłatna pomoc prawna 

udzielana jest poza kolejnością 

 

 

 

http://www.powiatmlawski.pl/
http://www.bip.powiatmlawski.pl/
http://www.powiatmlawski.pl/
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj 

placówki 

 

Dostępność 

dni i godziny 
Kryteria dostępu dla osób 

uprawnionych 

Informacja  o sposobie dokonywania 

zgłoszeń wraz z podaniem nr telefonu 

lub adresu poczty elektronicznej* 

58 Powiat Mławski  Zespół Ośrodków Wsparcia  

ul. Słowackiego 18  

06-500 Mława 

23 654 52 29 

23 654 33 66 

www.zowmlawa.home.pl 
www.bip.zowmlawa.home.pl 

Poradnictwo 

prawne/Mediacja                               

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

Publiczna  

 

 

 

poniedziałek  

 8
00

-12
00 

Adwokat 

 

czwartek  

8
00

-12
00 

Adwokat 

Nieodpłatna pomoc prawna 

przysługuje osobie uprawnionej, 

która nie jest  w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej, w tym osobie 

fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniającą 

innych osób   w ciągu 

ostatniego roku. Osoba 

uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zobligowana jest złożyć 

pisemne oświadczenie, że nie 

jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej 

natomiast osoba fizyczna 

prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą 
dodatkowo składa oświadczenie 

o  niezatrudnianiu innych osób 

w ciągu ostatniego roku oraz 

dokumenty uprawniające do 

uzyskania pomocy de minimis. 

Udzielanie nieodpłatnych porad 

prawnych odbywa się wg 

kolejności zgłoszeń. 
Umówić termin wizyty można 

telefonicznie pod nr tel.  

 23 655 29 03 lub osobiście w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Mławie pok. nr 15, a także za 

pomocą e-maila: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź poprzez 

stronę internetową 

www.powiatmlawski.pl kafelek 

„Zapisy na bezpłatne usługi” 

lub 

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/

mławski  
Osoby niesłyszące lub 

słabosłyszące mogą umówić termin 

wizyty pod adresem  e-mail: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź osobiście 

w Punkcie przy ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 6 lok 2             

w Mławie. Kobietom w ciąży, 

nieodpłatna pomoc prawna 

udzielana jest poza kolejnością.  
  

59 Gmina 

Dzierzgowo na 

podstawie 

porozumienia                 

z Powiatem 

Mławskim 

Gmina Dzierzgowo z siedzibą 

przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 

06-500 Dzierzgowo  

23 653 30 12 

www.dzierzgowo.pl  
www.bip.dzierzgowo.pl  

 

Nieodpłatne porady prawne 

udzielane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej ul. Tadeusza 

Kościuszki 3 (parter),                           

06-520 Dzierzgowo 

Poradnictwo 

prawne/Mediacja                          

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

Publiczna   

 

 

środa 7
30

-11
30 

 

Radca 

Prawny/Mediator 

Zaborskie 

Towarzystwo 

Naukowe w 

Brusach  

 

 

 

http://www.zowmlawa.home.pl/
http://www.bip.zowmlawa.home.pl/
http://www.powiatmlawski.pl/
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
http://www.dzierzgowo.pl/
http://www.bip.dzierzgowo.pl/
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj 

placówki 

 

Dostępność 

dni i godziny 
Kryteria dostępu dla osób 

uprawnionych 

Informacja  o sposobie dokonywania 

zgłoszeń wraz z podaniem nr telefonu 

lub adresu poczty elektronicznej* 

60 Gmina Strzegowo 

na podstawie 

porozumienia                

z Powiatem 

Mławskim 

Gmina Strzegowo z siedzibą 

przy ul. Plac Wolności 32, 

 06-445 Strzegowo 

23679 40 04 

23 679 40 60 

www.strzegowo.pl 
www.bip.strzegowo.pl  

 

Nieodpłatne porady prawne 

udzielane są w budynku 

Urzędu Gminy 
przy ul. Plac Wolności 32               

lok. nr 13 

 06-445 Strzegowo 

 

 

Poradnictwo 

prawne/Mediacja                          

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

Publiczna  

 

 

Schodołaz 

 

 

 

piątek 12
00

-16
00 

 

 
Radca Prawny 

Zaborskie 

Towarzystwo 

Naukowe                       

w Brusach 
 

Nieodpłatna pomoc prawna 

przysługuje osobie uprawnionej, 

która nie jest  w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej, w tym osobie 

fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniającą 

innych osób   w ciągu 

ostatniego roku. Osoba 

uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zobligowana jest złożyć 

pisemne oświadczenie, że nie 

jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej 

natomiast osoba fizyczna 

prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą 
dodatkowo składa oświadczenie 

o  niezatrudnianiu innych osób                

w ciągu ostatniego roku oraz 

dokumenty uprawniające do 

uzyskania pomocy                           

de minimis. 

Udzielanie nieodpłatnych porad 

prawnych odbywa się wg 

kolejności zgłoszeń. 
Umówić termin wizyty można 

telefonicznie pod nr tel.  

 23 655 29 03 lub osobiście             

w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Mławie pok. nr 15, a także za 

pomocą e-maila: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź poprzez 

stronę internetową 

www.powiatmlawski.pl kafelek 

„Zapisy na bezpłatne usługi” 

lub 

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/

mławski  
Osoby niesłyszące lub 

słabosłyszące mogą umówić termin 

wizyty pod adresem    e-mail: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź osobiście 

w Punkcie przy ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 6 lok 2                

w Mławie. Kobietom w ciąży, 

nieodpłatna pomoc prawna 

udzielana jest poza kolejnością.  
  

61 Gmina Szydłowo 

na podstawie 

porozumienia                

z Powiatem 

Mławskim 

Gmina Szydłowo z siedzibą 

przy ulicy Mazowieckiej 61, 

 06-516 Szydłowo 

23 655 40 84 

23 655 40 19 

www.szydlowo-maz.pl 
www.bip.szydlowo-maz.pl  

 

Nieodpłatne porady prawne 

udzielane są  w budynku  
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej ul. Mazowieckiej            

63 lok. nr 3, 06-516 Szydłowo 

Poradnictwo 

prawne/Mediacja                              

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

Publiczna  

 

 

 

poniedziałek:  

9
00

-13
00

               
 

Radca 

Prawny/Mediator 

Zaborskie 

Towarzystwo 

Naukowe                       

w Brusach 
 

LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj 

placówki 

publiczna/ 

 

Dostępność 

dni i godziny 
Kryteria dostępu dla osób 

uprawnionych 

Informacja o sposobie dokonywania 

zgłoszeń wraz z podaniem nr telefonu 

lub adresu poczty elektronicznej* 

http://www.strzegowo.pl/
http://www.bip.strzegowo.pl/
http://www.powiatmlawski.pl/
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
http://www.szydlowo-maz.pl/
http://www.bip.szydlowo-maz.pl/
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62 Gmina Wieczfnia 

Kościelna na 

podstawie 

porozumienia              

z Powiatem 

Mławskim 

Gmina Wieczfnia Kościelna 

 z siedzibą w Wieczfni 

Kościelnej 48,  

06-513 Wieczfnia Kościelna  

23 654 00 04 

23 654 00 36 

www.wieczfniakoscielna.pl 
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl 

 

Nieodpłatne porady prawne 

udzielane są w budynku  
Urzędu Gminy  

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 1, 

06-513 Wieczfnia Kościelna 

Poradnictwo 

prawne/Mediacja                           

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

Publiczna  

 

 

 

 

czwartek  

8
00

-12
00

  
 

Radca 

Prawny/Mediator 

Zaborskie 

Towarzystwo 

Naukowe                       

w Brusach 
 

Nieodpłatna pomoc prawna 

przysługuje osobie uprawnionej, 

która nie jest  w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej, w tym osobie 

fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniającą 

innych osób   w ciągu 

ostatniego roku. Osoba 

uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zobligowana jest złożyć 

pisemne oświadczenie, że nie 

jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej 

natomiast osoba fizyczna 

prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą 
dodatkowo składa oświadczenie 

o  niezatrudnianiu innych osób                

w ciągu ostatniego roku oraz 

dokumenty uprawniające do 

uzyskania pomocy                           

de minimis. 

Udzielanie nieodpłatnych porad 

prawnych odbywa się wg 

kolejności zgłoszeń. 
Umówić termin wizyty można 

telefonicznie pod nr tel.  

 23 655 29 03 lub osobiście             

w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Mławie pok. nr 15, a także za 

pomocą e-maila: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź poprzez 

stronę internetową 

www.powiatmlawski.pl kafelek 

„Zapisy na bezpłatne usługi” 

lub 

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/

mławski  
Osoby niesłyszące lub 

słabosłyszące mogą umówić termin 

wizyty pod adresem    e-mail: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź osobiście 

w Punkcie przy ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 6 lok 2                

w Mławie. Kobietom w ciąży, 

nieodpłatna pomoc prawna 

udzielana jest poza kolejnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wiśniewo  

na podstawie 

porozumienia                   

z Powiatem 

Mławskim 

Gmina Wiśniewo z siedzibą w 

Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo 

23 655 70 24 

www.bip.ugwisniewo.pl 
 

Nieodpłatne porady prawne 

udzielane są w budynku 

Urzędu Gminy Wiśniewo 86 

lok. 4,  
06-521 Wiśniewo 

Poradnictwo 

prawne/Mediacja                         

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

Publiczna  

 

 

 

wtorek:  

12
00

-16
00 

 

Radca 

Prawny/Mediator 

Zaborskie 

Towarzystwo 

Naukowe                       

w Brusach 

http://www.wieczfniakoscielna.pl/
http://www.ugwieczfnia.bipgmina.pl/
http://www.powiatmlawski.pl/
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
http://www.bip.ugwisniewo.pl/


Strona 27 z 28 
aktualizacja na dzień 15.07.2021r. 
 

 

LP 

 

Nazwa jednostki 

 

Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

 

Rodzaj 

placówki 

 

 

Dostępność 

dni i godziny 

 

Kryteria dostępu dla osób 

uprawnionych 

 

Informacja  o sposobie 

dokonywania zgłoszeń wraz z 

podaniem nr telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej* 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  

64 Powiat Mławski ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 6, lok nr 2 (parter) 

 06-500 Mława 

23 654 24 09 

23 655 29 00 

www.powiatmlawski.pl 
www.bip.powiatmlawski.pl 

 

 

 

 

poniedziałek i czwartek 

nieodpłatne poradnictwo 

świadczone jest w lok. nr 1 

(parter)  

 

 

 

Poradnictwo  

obywatelskie/Mediacja                          

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 

 

 

 

Publiczna  

 

 

 
 

 

 

 

poniedziałek i 

czwartek  

12
00

-16
00 

 

wtorek i piątek    

9
00

 - 13
00 

Doradca 

Obywatelski/ 

Mediator 

Zaborskie 

Towarzystwo 

Naukowe w 

Brusach 

Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie  przysługuje 

osobie uprawnionej, która nie 

jest  w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy, w tym 

osobie fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniającą 

innych osób   w ciągu 

ostatniego roku. Osoba 

uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego zobligowana 

jest złożyć pisemne 

oświadczenie, że nie jest w 

stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy natomiast 

osoba fizyczna prowadząca 

jednoosobową działalność 

gospodarczą dodatkowo składa 

oświadczenie o  niezatrudnianiu 

innych osób  w ciągu ostatniego 

roku oraz dokumenty 

uprawniające do uzyskania 

pomocy  de minimis. 

Udzielanie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego   

odbywa się wg kolejności zgłoszeń. 
Umówić termin wizyty można 

telefonicznie pod nr tel.  

 23 655 29 03 lub osobiście             

w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Mławie pok. nr 15, a także za 

pomocą e-maila: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź poprzez 

stronę internetową 

www.powiatmlawski.pl kafelek 

„Zapisy na bezpłatne usługi” 

lub 

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/

mławski  
Osoby niesłyszące lub 

słabosłyszące mogą umówić termin 

wizyty pod adresem e-mail: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź osobiście 

w Punkcie przy ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 6 lok 2                                                 

w Mławie. Kobietom w ciąży, 

nieodpłatna pomoc prawna 

udzielana jest poza kolejnością.  
  

 
 
 

http://www.powiatmlawski.pl/
http://www.bip.powiatmlawski.pl/
http://www.powiatmlawski.pl/
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
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LP Nazwa jednostki Adres jednostki, 

telefon,  

adres strony internetowej 

(www)/BIP 

 

Zakres prowadzonego  

poradnictwa 

Rodzaj 

placówki 

 

Dostępność 

dni i godziny 

Kryteria dostępu dla osób 

uprawnionych 

Informacja o sposobie 

dokonywania zgłoszeń wraz z 

podaniem nr telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej* 

65 Powiat Mławski  Zespół Ośrodków Wsparcia  

ul. Słowackiego 18  

06-500 Mława 

23 654 52 29 

23 654 33 66 

www.zowmlawa.home.pl 
www.bip.zowmlawa.home.pl 

 

 

Poradnictwo 

obywatelskie /Mediacja                               

w zależności od 

bieżącego 

zapotrzebowania 

 
 

Publiczna  

środa  

12
00

 - 16
00 

 

Doradca 

Obywatelski/ 

Mediator 

Zaborskie 

Towarzystwo 

Naukowe w 

Brusach 

Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie  przysługuje 

osobie uprawnionej, która nie 

jest  w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy, w tym 

osobie fizycznej prowadzącej 

jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniającą 

innych osób   w ciągu 

ostatniego roku. Osoba 

uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego zobligowana 

jest złożyć pisemne 

oświadczenie, że nie jest w 

stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy natomiast 

osoba fizyczna prowadząca 

jednoosobową działalność 

gospodarczą dodatkowo składa 

oświadczenie o  niezatrudnianiu 

innych osób  w ciągu ostatniego 

roku oraz dokumenty 

uprawniające do uzyskania 

pomocy  de minimis. 

Udzielanie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego   

odbywa się wg kolejności zgłoszeń. 
Umówić termin wizyty można 

telefonicznie pod nr tel.  

 23 655 29 03 lub osobiście             

w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Mławie pok. nr 15, a także za 

pomocą e-maila: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź poprzez 

stronę internetową 

www.powiatmlawski.pl kafelek 

„Zapisy na bezpłatne usługi” 

lub 

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/

mławski  
Osoby niesłyszące lub 

słabosłyszące mogą umówić termin 

wizyty pod adresem e-mail: 

nieodplatnapomoc@ 

powiatmlawski.pl bądź osobiście 

w Punkcie przy ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 6 lok 2                

w Mławie. Kobietom w ciąży, 

nieodpłatna pomoc prawna 

udzielana jest poza kolejnością.  
1
 Radca Prawny dyżury przypadające w piątek odbywają się w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca. 

2 Adwokat dyżury przypadające w piątek odbywają się w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że w miesiącu styczniu, kwietniu, lipcu, październiku i grudniu  dyżur będzie świadczony również w ostatni piątek miesiąca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                STAROSTA 

  /-/ 
    Jerzy Rakowski   

http://www.zowmlawa.home.pl/
http://www.bip.zowmlawa.home.pl/
http://www.powiatmlawski.pl/
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski
https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski

