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Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim informuje, iż w związku odwołaniem 
stanu epidemii określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. 
2022 r. poz. 1027), działając zgodnie z Komunikatem Starosty Makowskiego z dnia 16 maja 
2022 roku w sprawie wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie 
przeznaczonym na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Punkcie przeznaczonym na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Makowskiego w czasie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niepodatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się osobiście wraz z bezpośrednią obsługą osób uprawnionych do 
korzystania z pomocy.

Ponadto informuję, iż Ministerstwo Sprawiedliwości dostosowując funkcjonalności 
systemu nieodpłatnej pomocy w celu dotarcia z informacjami o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej mediacji do szerszego 
grona odbiorców utworzyło dwie nowe usługi Online:
Strona informacyjna na domenie gov - strona ta pozostaje pod adresem domeny 
np.ms.gov.pl, gdzie można znaleźć następujące informacje:

1) szczegółowe informacje dotyczące usług nieodpłatnej pomocy (dostosowane do 
sytuacji epidemicznej oraz kryzysu uchodźczego),

2) informacje o dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami,
3) informacje o dostępności systemu nieodpłatnej pomocy dla cudzoziemców,
4) szczegółową listę punktów specjalistycznych oraz punktów, w których pomoc 

udzielana jest w językach obcych,
5) historie prawdziwe, czyli przykłady spraw, z jakimi mogą do punktów zwracać się 

beneficjenci,
6) aktualności z najciekawszymi i najważniejszymi wydarzeniami, tj. trwające zapisy na 

Konkurs Dobrych Praktyk.
Na stronie znajdują się informacje dostępne dla obywateli Ukrainy, w zakresie możliwości 
korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, informatory dostępne są w języku polskim 
i ukraińskim.
Profil „Nieodpłatna Pomoc" na platformie Facebook, na którym publikowane będą:

1) informacje o nadchodzących oraz trwających konkursach organizowanych przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości,

2) informacje o szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
3) materiały edukacyjne z zakresu prawa,
4) materiały promocyjne mające na celu przybliżenie usług nieodpłatnej pomocy 

społeczeństwu oraz zwiększenie zaufania do nich.

Pozostałe ustalenia w zakresie działalności punktów pomocy prawnej zostają bez zmian 
tzn. oba Punkty usytuowane są w jednym lokalu, których siedzibą jest budynek Starostwa 
Powiatowego w Makowie Mazowieckim, przy ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki, 
pok. Nr7a.:

Stwierdzam zgodność z oryginałem 
. 16. 05.

Maków Mazowiecki, dnia—

1URZĄD MIEJSKI
ul. Stanisława Moniuszki b

06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie

tal 29 71 71 002



Dyżury w 2022 roku odbywają się następująco:
1) dyżury w Punkcie przeznaczonym na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 
mediacji prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych, mediatora wskazanych 
odpowiednio przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Olsztynie w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek godz. 7.30 - godz. 11.30 (adwokat), 
wtorek godz. 12.30-godz. 16.30 (radca prawny), 
środa godz. 7.30 - godz. 11.30 (radca prawny), 
czwartek godz. 12.30- godz. 16.30 (adwokat), 
piątek godz. 7.30-godz. 11.30(radca prawny/adwokat),

2) dyżury w Punkcie, przeznaczonym na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediację zapewnia 
organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert - FUNDACJA TOGATUS 
PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, która nieodpłatną pomoc prawną oraz 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczy poprzez wyznaczonego adwokata, radcę 
prawnego oraz doradcę obywatelskiego, mediatora. Fundacja świadczyć też będzie edukację 
prawną. Dyżury świadczone są w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek godz. 12.30- godz. 16.30 (nieodpłatna pomoc prawna), 
wtorek godz. 7.30 - godz. 11.30 (nieodpłatna pomoc prawna),
środa godz. 12.30 - godz. 16.30 (nieodpłatna pomoc prawna),
czwartek godz. 7.30 - godz. 11.30 (nieodpłatna pomoc prawna),
piątek godz. 12.30- godz. 16.30 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie).

Mając na uwadze, iż Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie jest wykonawcą 
zawartej z Powiatem Makowskim umowy pn. „Powierzenie prowadzenia punktu 
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu makowskiego w 2022 roku", w ramach 
której oprócz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego 
realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu makowskiego. 
W ramach realizacji zadania publicznego prowadzi szereg działań o charakterze 
edukacyjnym w zakresie przygotowanych artykułów prawnych, biuletynów czy informatorów 
prawnych, konferencji czy szkoleń, które dostępne są na stronie internetowej fundacji 
http://fundacia.togatus.pl/ oraz portalach społecznościowych Facebook i YouTube. Działania 
te zaplanowane są w trakcie całego roku kalendarzowego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się według zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń 
dokonuje się telefonicznie pod numerem 29 7173 822 pon-pt w godzinach 8.00-16.00, ON
LINE za pomocą linku dostępnego na stronie powiatu makowskiego www.powiat- 
makowski.pl i BIP Starostwa Powiatowego: www.bip.powiat-makowski.pl Zapisy na 
bezpłatne usługi: opcjonalnie e-mail pprawne(5)powiat-makowski.pl.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, uruchomione zostały punkty specjalistyczne, w których odbywają się dyżury 
specjalistyczne. Istnieje możliwość korzystania z dyżurów specjalistycznych za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość. Aktualna lista dyżurów dostępna jest na stronie: 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.
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Ponadto informuję, iż na stronie www.powiat-makowski.pl znajduje się Lista 
jednostek przyjęta Zarządzeniem Starosty Makowskiego Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. 
w sprawie sporządzenia Listy Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnych dla 
mieszkańców Powiatu Makowskiego w 2022 roku, sporządzona w znacznej części w oparciu 
o nadsyłane przez Państwa informacje. Niniejszy dokument podlega ciągłej aktualizacji, 
wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego 
poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę 
Makowskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy i rozpowszechnienia na 
terenie powiatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021 r. poz. 945) 
nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przysługują 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, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu 
ostatniego roku.

Szczegółowe informacje w zakresie uzyskania pomocy prawnej, zasad oraz organizacji 
znajdują się na stronie internetowej powiatu www.powiat-makowski.pl oraz w BIP Starostwa 
Powiatowego www.bip.powiat-makowski.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim jest pani Agnieszka Kapusta - inspektor 
do spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

Załącznik 1 na 1 str.- rozdzielnik-aa.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka KAPUSTA
tel. 29 7173684
fax. 29 7173664
e-mail. agnieszka.kapusta@oowiat-makowski.pl
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