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Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie  

 

Regulamin świadczenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich 
 

Art. 1 
 

Regulamin świadczenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich przez doradców 

Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i 

sposób działania Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich działających w Bochni, Brzesku, 

Kocmyrzowie, Krakowie, Niepołomicach i Nowym Targu w ramach projektu „Bliżej 

Obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie ” 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, udzielane przez osoby, 

które ukończyły wyższe studia prawnicze, w tym przez aplikantów sądowych, 

adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i notarialnych lub studentów prawa 

2. poradzie lub informacji obywatelskiej - należy przez to rozumieć udzieloną osobom 

fizycznym poradę lub informację o prawach i obowiązkach obywatela będące metodą 
wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, 

świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, a 

informacje m.in. dot. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, 

finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, 

konsumenckich i własnościowych 

3. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich 

utworzone w ramach projektu „Bliżej Obywatela - poradnictwo prawne i 

obywatelskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które udziela bezpłatnych porad 

prawnych i obywatelskich 

4. doradcy – należy przez to rozumieć osoby, która ukończyły wyższe studia prawnicze 

(w tym aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich  
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i notarialnych) lub studentów prawa i zostały zaangażowane przez Związek Centralny 

Dzieła Kolpinga w Polsce do udzielania bezpłatnej porady lub informacji  

prawnej/obywatelskiej w ramach przedmiotowego Projektu na stanowisku 

prawnik/czka lub doradca/czyni prawny/a. 

5. 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 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w 

Polsce do udzielania bezpłatnych porad lub informacji  prawnych/obywatelskich w 

ramach przedmiotowego Projektu. Wolontariuszowi przyznawany jest opiekun 

(doradca). Wszystkie informacje podane w niniejszym Regulaminie odnoszące się do 

doradcy zachowują ważność w stosunku do wolontariusza 

6. kliencie/Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę: 

1) zamieszkałą na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, m. Kraków, 

krakowskiego, nowotarskiego, olkuskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego 

lub wielickiego znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i mającą potrzebę 

skorzystania z informacji, konsultacji w zakresie porad prawnych i obywatelskich 

2) w szczególności osobę niezamożną, niedysponującą wystarczającymi środkami 

finansowymi na pokrycie wynagrodzenia prawnika (w tym: osoby bez pracy  

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. 

4) która złoży na odpowiednim formularzu pisemne oświadczenia: 

 że nie jest w stanie pokryć wynagrodzenia prawnika przy pozyskaniu 

profesjonalnej pomocy prawnej, 

 że nie prowadzi działalności gospodarczej, 

 że w sprawie nie doradza prawnik niezaangażowany w Projekcie,  

 że po zapoznaniu się z Regulaminem Centrum Porad Prawnych i 

Obywatelskich, akceptuje go i prosi o udzielenie porady, 

 oraz wyrazi pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Centrum. 

 

Art. 3 

1) Porady i informacje są udzielane w szczególności w zakresie prawa cywilnego, 

rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, świadczeń 

socjalnych, finansowego. 

2) Porady i informacje są udzielane przede wszystkim w trakcie dyżurów  

i umówionych spotkań, 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 informatorów, poradników i czasopism 

prawniczych oraz Internetu w celu wyszukiwania informacji prawnych i 

obywatelskich. 
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Art. 4 

Klient/Beneficjent Ostateczny - uczestnik projektu ma obowiązek: 

1) potwierdzania odbioru usługi na Indywidualnej Karcie Poradnictwa 

2) przestrzegania Regulaminu Projektu 

3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych 

4) zachowywania się w Centrum zgodnie z zasadami współżycia społecznego  

5) podawania danych niezbędnych Projektodawcy do prawidłowej realizacji Projektu 

 

Art. 5 

Doradcy udzielający porad w Projekcie nie zapewniają klientom zastępstwa procesowego  

i nie przyjmują pełnomocnictw w indywidualnych sprawach. 

 

Art. 6 

Porada prawna/obywatelska powinna być zrozumiała i przedstawiać w miarę możliwości 

różne warianty rozwiązania przedstawionego przez klienta stanu faktycznego i prawnego 

sprawy. 

Art. 7  

Informacje i porady prawne i obywatelskie są udzielane przez doradców bezpłatnie, w sposób 

rzetelny, poufny i bezstronny, z zachowaniem aktualności informacji. 

 

Art. 8 

Doradca jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w trakcie 

wykonywania czynności związanych z udzielaniem porady prawnej/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 prawnej klientowi, który korzystał już w tej samej 

sprawie z porady prawnej innego prawnika niezaangażowanego w Projekcie. 

 

Art. 11 

Doradca odmawia udzielenia porady prawnej/obywatelskiej w przypadku, gdy osoba 

zgłaszająca się po poradę nie spełnia warunku, o którym 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 Klient 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. 
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Art. 13 

1) Klient 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) Klient informuje także, czy korzystał już w tej samej sprawie z porady 

prawnej/obywatelskiej innego prawnika niezaangażowanego w Projekcie. 

3) Klient oświadcza ponadto, że: 

a. nie posiada środków finansowych na korzystanie z płatnej porady prawnej, 

b. nie prowadzi działalności gospodarczej, 

c. nie korzysta w sprawie przedstawionej doradcy z usług innego prawnika 

niezaangażowanego w projekcie, 

d. został poinformowany o przysługujących mu prawach i wyraża zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Związek 

Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, 

e. ma świadomość, iż odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu udzielonych 

porad, zarówno doradcy jak i Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce,  

jest wyłączona, 

f. zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

4) Doradca na formularzu „Indywidualna Karta Poradnictwa” sporządza opis stanu 

faktycznego i prawnego sprawy przedstawionej mu przez klienta oraz wpisuje jego 

dane umożliwiające utrzymywanie z nim kontaktu. 

5) Złożenie 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 klientów przyjmuje 

kierownik Centrów w ustalonych godzinach. 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 grudnia 2011 r.  


