
Ciechanów, dnia 4 listopada 2020 roku 

 

 

Organizacje pozarządowe     

z terenu powiatu ciechanowskiego   

  

 

Ogłoszenie 

o możliwości wpisu na listę jednostek nieodpłatnego 

poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu 

 

Zgodnie z treścią art. 8a ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 

z późn. zm.), Starosta Ciechanowski sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego 

poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.  

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu 

powiatu ciechanowskiego do składania kart informacyjnych poradnictwa, które 

po zweryfikowaniu pozwolą na wpisanie świadczonego przez organizację poradnictwa na listę 

poradnictwa prowadzoną przez Starostę Ciechanowskiego.  

Karty informacyjne proszę przesyłać do dnia 18 listopada br., na adres Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów – z dopiskiem 

„Nieodpłatna Pomoc Prawna – wpis na listę poradnictwa”. Do karty proszę dołączyć 

oświadczenie o niepobieraniu przez organizację opłat za usługi zgłaszanego poradnictwa. 

Informacja winna zawierać nazwy jednostek, zakres poradnictwa, adresy i dane 

kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach 

i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usług. 

 Wymagane informacje dotyczącą w szczególności poradnictwa: 

• rodzinnego; 

• psychologicznego; 

• pedagogicznego; 



• z zakresu pomocy społecznej; 

• w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień; 

• w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

• w ramach interwencji kryzysowej; 

• dla osób bezrobotnych; 

• dla osób pokrzywdzonych przestępstwem; 

• z zakresu prawa 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; 

• inne. 

 

Wzór karty informacyjnej poradnictwa na której należy udostępnić dane stanowi załącznik 

do niniejszego ogłoszenia. Kartę należy wypełnić oddzielnie dla każdego zakresu poradnictwa 

świadczonego przez organizację. 

Wpis na listę jest nieodpłatny, ważny na rok 2021. 

 

STAROSTA   

/-/ Joanna Potocka-Rak 

 

 

 

 

 

 

 


