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Pani/Pan
/email według rozdzielnika/

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim informuje, że zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywa
telskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), na terenie powiatu makowskiego 
uruchomione zostały dwa Punkty usytuowane w jednym lokalu, których siedzibą jest 
budynek Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, przy ul. Rynek 1, 06-200 
Maków Mazowiecki, pok. Nr 7a.;

W 2023 roku:
1) dyżury w Punkcie, o którym mowa powyżej, przeznaczonym na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, w tym mediacja prowadzone będą przez adwokatów i radcę prawnego 
(z uprawnieniami mediatora) wskazanych odpowiednio przez właściwą Okręgową Radę Ad
wokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie w następujących 
dniach i godzinach:

poniedziałek godz. 7.30 - godz. 11.30 (adwokat),
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek

godz. 12.30-godz. 16.30 (radca prawny),
godz. 7.30 - godz. 11.30 (radca prawny),
godz. 12.30- godz. 16.30 (adwokat),
godz. 7.30 - godz. 11.30 (radca prawny/ adwokat),

2) dyżury w kolejnym tym samym Punkcie, przeznaczonym na udzielanie nieodpłatnej po
mocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacja 
zapewni organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert - FUNDACJA 
TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, KRS 0000403888, 
która nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediację 
świadczyć będzie poprzez wyznaczonego adwokata, radcę prawnego, doradcę obywatelskiego 
w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 
skie), 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek

godz. 12.30- godz. 16.30 (nieodpłatne poradnictwo obywatel-

godz. 7.30 - godz. 11.30 (nieodpłatna pomoc prawna), 
godz. 12.30 - godz. 16.30 (nieodpłatna pomoc prawna), 
godz. 7.30 - godz. 11.30 (nieodpłatna pomoc prawna), 
godz. 12.30 - godz. 16.30 (nieodpłatna pomoc prawna).

Ponadto zgodnie z ww. ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnic
two 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 nieod
płatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowa



dzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych 
osób w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się według zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń doko
nuje się telefonicznie pod numerem (29) 7173 822 zapisy przez tel. pon-pt 8.00-16.00 oraz 
ON-LINE - moduł zapisów publicznych za pomocą linku dostępnego na stronie powiatu ma
kowskiego i BIP Starostwa Powiatowego: Zapisy na bezpłatne usługi.

Ponadto wszelkie informacje 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.

Mając na uwadze powyższe, proszę o podanie do publicznej wiadomości przedmioto
wych informacji mieszkańcom miasta/gminy oraz pracownikom Państwa jednostki w sposób 
zwyczajowo przyjęty na administrowanym przez Państwa terenie.

Osobą odpowiedzialną za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Po
wiatowym jest pani Agnieszka Kapusta - inspektor do spraw społecznych, obywatelskich 
i bezpieczeństwa publicznego.
Zal. 1 - rozdzielnik do pisma - aa.
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Sprawę prowadzi:
Agnieszka KAPUSTA
tel. (29)7173684,
fax (29)7173664
email: agnieszka.kapusta@powiat-makowski.pl


