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Regulamin Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich „Kolping” 

 

Art. 1 

Regulamin świadczenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich zwany dalej 
„Regulaminem” określa zasady i sposób działania Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich 
„Kolping” działającego w ramach Projektu „Z pożytkiem dla Obywatela. Tworzenie 
warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego” 
współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zwanego dalej 
także Projektem. 

Art. 2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. poradzie lub informacji prawnej - należy przez to rozumieć udzieloną osobom 
fizycznym poradę lub informację o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną 
sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie 
lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc  
w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej 

2. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich 
„Kolping” utworzone w ramach projektu „Z pożytkiem dla Obywatela. Tworzenie 
warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,  

3. Doradca – należy przez to rozumieć osoby, która ukończyły wyższe studia prawnicze 
(w tym aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i 
notarialnych) lub studentów prawa i zostały zaangażowane do udzielania bezpłatnej 
porady prawnej lub obywatelskiej w ramach przedmiotowego Projektu. 

4. Wolontariuszu  – należy przez to rozumieć osoby, które ukończyły wyższe studia 
prawnicze (w tym aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich  
i notarialnych) lub studentów prawa i zostały zaangażowane na zasadzie wolontariatu 
(nieodpłatnego świadczenia usług) przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce do 
udzielania bezpłatnych porad lub informacji prawnych i obywatelskich w ramach 
przedmiotowego Projektu. Wolontariuszowi przyznawany jest opiekun. Wszystkie 
informacje podane w niniejszym Regulaminie odnoszące się do doradcy zachowują 
ważność w stosunku do wolontariusza 

5. Projektodawcy - należy przez to rozumieć Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce 
6. Kliencie/Uczestniku Projektu, Osobie otrzymującej wsparcie/Beneficjencie 

Ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę: 
1) zamieszkałą na terenie Małopolski. znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i 
mającą potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji w zakresie porad 
prawnych/obywatelskich. 

2) osobę niezamożną, nie dysponującą wystarczającymi środkami finansowymi na 
pokrycie wynagrodzenia innego specjalisty (w tym: osoby bez pracy  
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i zagrożone jej utratą, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby o niskim 
wykształceniu, emeryci, renciści -  osoby, które wykazują największe deficyty w 
funkcjonowaniu w życiu społecznym itp.) 

3) mającą utrudniony dostęp do poradnictwa prawnego/obywatelskiego - zarówno z 
powodu braku środków finansowych (niskie dochody) jak i niskiej świadomości 
prawnej/obywatelskiej. 

4) nie potrafiącą samodzielnie rozwiązać problemu, z którym zgłasza się do Centrum 
oraz nie posiadającą wiedzy z zakresu praw obywatelskich przysługujących w danej 
sprawie, a także sposobów ich dochodzenia. 

4) która uzupełniła wymagane w Centrum dokumenty. 

 

Art. 3 

1) Porady i informacje są udzielane w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  
2) Porady i informacje są udzielane przede wszystkim w trakcie dyżurów  

i umówionych spotkań jak również podczas warsztatów, ale także w razie 
koniczności: listownie, telefonicznie i pocztą elektroniczną. 

3) Osobom niepełnosprawnym porady mogą być udzielone w miejscu ich przebywania. 
4) Klienci mogą na miejscu korzystać z dostępnych źródeł jak np. informatorów, 

poradników i czasopism prawniczych oraz Internetu w celu wyszukiwania 
informacji/porad prawnych/obywatelskich. 

5) W ramach Centrum zostanie zrealizowanych 6 warsztatów mających na celu 
zaprezentowanie wybranej tematyki prawnej/obywatelskiej. 
 

Art. 4 

Uczestnik projektu ma obowiązek: 

1) potwierdzania odbioru usługi na Indywidualnej Karcie Poradnictwa 
Prawnego/Obywatelskiego 

2) przestrzegania Regulaminu Projektu 
3) wypełniania ankiety ewaluacyjnej 
4) zachowywania się w Centrum zgodnie z zasadami współżycia społecznego  
5) podawania danych niezbędnych Projektodawcy do prawidłowej realizacji Projektu 

 

Art. 5 

Schemat udzielanych porad/informacji prawnych/obywatelskich:  

• Uczestnik projektu przedstawia charakterystykę własnej sytuacji oraz definiuje 
dostrzegane problemy 
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• doradca weryfikuje obraz sytuacji i problemu, rozmawiając i analizując dokumentację  
• konfrontacja Uczestnika projektu ze stwierdzonym problemem, potrzebą; 
• Uczestnik projektu ustosunkowuje się do informacji przekazanych doradcę i decyduje, 
czy i w jakim zakresie zamierza podjąć działania doprowadzające do zmiany swojej sytuacji;  
• Uczestnik projektu i doradca wspólnie ustalają realny plan działania. 

 

Art. 6 

1) Doradca udzielający porad w Projekcie nie zapewnia Uczestnikom projektu zastępstwa 
procesowego i nie przyjmuje pełnomocnictw w indywidualnych sprawach. 

2) Doradca wspiera (a nie wyręcza) Uczestnika projektu w samodzielnym dochodzeniu 
swoich spraw. 

 

Art. 7  

1) Porada prawna/obywatelska powinna być zrozumiała i przedstawiać w miarę możliwości 
różne warianty rozwiązania przedstawionego przez Uczestnika projektu stanu faktycznego 
i prawnego sprawy. 

2) Informacje i porady prawne/obywatelskie są udzielane przez Doradców bezpłatnie, w 
sposób rzetelny, poufny i bezstronny, z zachowaniem aktualności informacji. 

3) W celu umożliwienia skorzystania z pomocy Doradcy jak największej liczbie Klientów/ 
Uczestników Projektu, porady prawne/obywatelskie będą udzielane podczas ustalonego, 
jednego spotkania z Doradcą. 

 

 

Art. 8 

Doradca jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w trakcie 
wykonywania czynności związanych z udzielaniem porady obywatelskiej w Centrum, a także 
po zakończeniu pracy w Centrum. 

Art. 9 

Doradca nie może udzielać porady/informacji prawnej/obywatelskiej, która ułatwiałaby 
popełnienie przestępstwa albo umożliwiała uniknięcie odpowiedzialności karnej za 
przestępstwo popełnione w przyszłości. 

 

Art. 10 

Doradca może odmówić udzielenia porady Uczestnikowi projektu, który korzystał już w tej 
samej sprawie z porady innego prawnika niezaangażowanego w Projekcie. 
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Art. 11 

Doradca odmawia udzielenia porady obywatelskiej w przypadku, gdy osoba zgłaszająca się 
po poradę nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 pkt 6.  

 

Art. 12 

1) Jeżeli w trakcie udzielania porady prawnej/obywatelskiej wyjdą na jaw jakiekolwiek 
okoliczności wskazujące, że klient nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o 
których mowa w art. 2 pkt 6, Centrum odmawia dalszej pomocy. 

2) W przypadku, gdy Uczestnik projektu swoją postawą wyraża lekceważenie dla 
pracowników Centrum, w szczególności zachowuje się wobec nich w sposób 
powszechnie uznany za niedopuszczalny lub w inny sposób wskazujący na 
nielojalność, albo nie zgłasza się na umówione spotkanie bez wcześniejszego 
poinformowania, Centrum może odmówić dalszej pomocy. 

 

Art. 13 

1) Uczestnik projektu na odrębnym formularzu składa pisemne oświadczenie, że 
zapoznał się z warunkami udzielania bezpłatnej porady czy informacji 
prawnej/obywatelskiej oraz że zwraca się o udzielnie takiej porady. 

2) Uczestnik projektu informuje także, czy korzystał już w tej samej sprawie z porady 
obywatelskiej innego prawnika niezaangażowanego w Projekcie. 

3) Uczestnik projektu oświadcza ponadto, że: 
a. nie posiada środków finansowych na korzystanie z płatnej porady 

prawnej/obywatelskiej  
b. znajduję się w trudnej sytuacji życiowej i ma potrzebę skorzystania z 

informacji/konsultacji/porady prawnej lub obywatelskiej 
c. nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, z którym zgłasza się do 

Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich „Kolping” 
d. nie wie, jakie prawa obywatelskie przysługują w danej sprawie i nie zna 

sposobów ich dochodzenia 
e. został poinformowany o przysługujących prawach i wyraża zgodę na 

przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w celu udzieleniu wsparcia oraz 
realizacji Projektu. 

f. ma świadomość, iż odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu udzielonych 
porad obywatelskich, zarówno doradcy jak i Związku Centralnego Dzieła 
Kolpinga w Polsce,  jest wyłączona. 

4) Osoba w Centrum na formularzu „Indywidualna Karta Poradnictwa Obywatelskiego” 
sporządza zestawienie liczby porad obywatelskich, a Uczestnik projektu składa podpis 
potwierdzając jednocześnie otrzymane porady prawne/obywatelskie. 
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5) Złożenie wymaganych oświadczeń, przedstawienie dokumentów, o którym mowa w 
ust. 3 oraz podanie opisu stanu faktycznego i prawnego sprawy są warunkiem 
koniecznym do podjęcia czynności udzielenia porady prawnej/obywatelskiej, jednak 
nie jest to równoznaczne z udzieleniem takiej porady. 
 

Art. 14 

W sprawie uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania Centrum Uczestników projektu 
przyjmuje koordynator Projektu. 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2014 r.  

 

 

 

 

 


