
   
 POWIAT MŁAWSKI 
                                         www.bip.powiatmlawski.pl  
 

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy 

(w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny. 

obowiązuje  od 01.02.2019r. 

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Opis usługi 
 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 
2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach 

postępowań, 
 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 
Kto może skorzystać                     Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: 

1. której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, 

2. która jest w ciąży, 

3. która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia  9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: 
       Ad.1. składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej  
                 pomocy prawnej, 

       Ad.2. przedkłada dokument potwierdzający ciążę, 

       Ad.3. przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego  
                 Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

 
 
Forma zapisu  

Dokumenty składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Umówić termin wizyty można także  telefonicznie. 

Numery telefonów wskazane poniżej. 

Inne informacje                Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności 
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się                   

(Dz. U. z 2017r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Mławie – www.bip.powiatmlawski.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” lub pod nr telefonu 23 655 29 03. 

 
Jednostka 
prowadząca 

                                    
                adres 

 
dni i godziny dyżurów 
 

 
telefon 

Adwokaci  Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18 Poniedziałek 800 - 1200 

Czwartek       800 - 1200 

 

23 655 29 03 

 

Radcowie Prawni  

 

Starostwo Powiatowe w Mławie 
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2 

 

Wtorek         1400 - 1800 

Środa            1400 - 1800 

Piątek           1400 - 1800 

 

23 655 29 03 

 
Fundacja TOGATUS 

PRO BONO z siedzibą 

w Olsztynie  

 
Urząd Gminy Lipowiec Kościelny Lipowiec Kościelny 213 lok. 4 

 
Poniedziałek   800 - 1200 

 

 
23 655 50 28 

 

Radcowie Prawni  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie  ul. Mazowiecka 61 lok. 3 

 

Poniedziałek 1000 - 1400 

Wtorek          1200 - 1600 

 

23 655 40 19 

  

Urząd Gminy Wiśniewo Wiśniewo 86 lok. 2 

 

Wtorek          1200 - 1600 

 

23 655 70 24 

 
 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 

(parter) 

 
Środa               800 - 1200 

 
23 653 30 15 

 

 

 

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna  

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 7  

 

Środa             1210 - 1610 

Czwartek       1000 - 1400 

 

23 654 00 04 

wew. 10 

 

 

 

Urząd Gminy Strzegowo ul. Plac Wolności 32 lok. 9 

 

Czwartek       800 - 1200 
Piątek           1200 - 1600 

 

23 679 40 04 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2               

 

Piątek       800 - 1200 

 

23 655 29 03 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbyg44ds
http://www.bip.powiatmlawski.pl/

