OGŁOSZENIE O PRZYGOTOWANIU LISTY JEDNOSTEK
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.),
znowelizowanej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta
Krośnieński zobowiązany jest od dnia 1 stycznia 2019 r. do prowadzenia i publikowania listy
jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych
działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających
na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie
odrębnych przepisów, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego, świadczących w
szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,
w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w ramach interwencji kryzysowej,
dla bezrobotnych,
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także
z zakresu praw konsumentów,
z zakresu praw dziecka,
z zakresu praw pacjenta,
z zakresu ubezpieczeń społecznych,
z zakresu prawa pracy,
z zakresu prawa podatkowego,
dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Przedmiotowa lista, sporządzona przez starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub
radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy
w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę
uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru
prawnego.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa powyżej
oraz przekazanie zgłoszenia do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa
Powiatowego w Krośnie do dnia 21 grudnia 2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul.
Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno oraz na adres e – mail: oastojak@powiat.krosno.pl.
Zgłoszenie /w formie tabelarycznej/ powinno zawierać:
•
•
•
•
•
•

nazwę jednostki;
zakres poradnictwa;
adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
dni i godziny dostępności /przyjmowania stron/;
kryteria dostępu do usługi;
informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);

•

informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”,
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie, stronie internetowej powiatu i urzędów
gmin na obszarze powiatu, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
dwumiesięczniku Powiatu Krośnieńskiego ”NASZ POWIAT” oraz lokalnych środkach masowego
przekazu.
Powyższa lista podlegać będzie ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa, podmioty zobowiązane powinny
informować Starostę Krośnieńskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.
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