
REGULAMIN
UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

I OBYWATELSKICH

 Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1

Regulamin  udzielania  porad  prawnych  i  obywatelskich,  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa 
zakres i sposób udzielania bezpłatnych porad prawnych i/lub obywatelskich przez prawników oraz 
koordynatorów  realizujących  działania  w  ramach  projektu  „Bezpłatne  poradnictwo  prawne 
i obywatelskie w powiecie wieluńskim” (zwany dalej „Projektem”), realizowanego przez Fundację 
na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

porada prawna - udzielona ustnie konsultacja prawna lub informacja 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 projektu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej w zakresie niezbędnym do 
udzielenia porady, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub 
sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

porada obywatelska - nie będąca poradą prawną informacja o prawach i obowiązkach obywatela, 
będąca metodą wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej;

prawnik - adwokat lub radca prawny świadczący bezpłatne porady prawne w ramach Projektu;

koordynator  - osoba administrująca centrum bezpłatnych porad prawnych;

klient - osoba korzystająca z porad prawnych i/lub obywatelskich świadczonych w ramach 
Projektu.

 Rozdział 2
Podstawowe zasady świadczenia pomocy prawnej

§3

Porady prawne i  obywatelskie udzielane są mieszkańcom powiatu wieluńskiego, którzy zgłoszą 
potrzebę uzyskania takiej pomocy. 

§4

Pomoc  prawna  udzielana  jest  osobom,  które  akceptują  zasady  świadczenia  pomocy  prawnej 
ustalone w Regulaminie, a ponadto, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie:

1. Nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego;



2. W sprawie, w której chcą uzyskać pomoc prawną, nie korzystają (w chwili zwrócenia się o 
    pomoc prawną oraz przez cały okres prowadzenia sprawy) z pomocy adwokata lub radcy      
    prawnego.

§ 5

Poradnia nie przyjmuje sprawy, a w wypadku jej przyjęcia - odmawia udzielenia pomocy prawnej, 
w sytuacji, gdy:

1. Klient nie spełnia warunków określonych w § 4;
2. Może wystąpić konflikt interesu klienta z interesem:

• pracownika biura porad lub jego osoby najbliższej (w rozumieniu Kodeksu karnego),
• członka Zarządu lub Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego lub jego 

            osoby najbliższej (w rozumieniu Kodeksu karnego),
• innego klienta Poradni, którego sprawa została przyjęta przez Poradnię, lub jego osoby 

najbliższej (w rozumieniu Kodeksu karnego),
• innego klienta prawnika,
• sponsora Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego;

3. Bez głębszej analizy faktycznej i prawnej sprawy, można stwierdzić, że w sprawie:

• nie występuje żadne zagadnienie, które wymaga udzielenia pomocy prawnej,

• klient zgłasza oczekiwania niemożliwe do spełnienia;
4. Zachowanie klienta jest oczywiście niewłaściwe.
5. Poradnia może odmówić udzielenia pomocy prawnej klientowi, który bez uzasadnionego
      powodu nie przedstawił niezbędnych informacji lub dokumentów potrzebnych do udzielenia 
      pomocy prawnej.
6. Nieprzyjęcie sprawy i odmowa udzielenia pomocy prawnej powinny nastąpić w sposób, który nie 
    naraża klienta na niekorzystne skutki prawne.

§ 6
Zakres przedmiotowy świadczonych porad prawnych i obywatelskich to: sprawy cywilne, rodzinne, 
administracyjne, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych. Zakres może ulec zmianie 
w zależności od zapotrzebowania klientów
1. Porady prawne i obywatelskie udzielane są osobiście.
2. Porady prawne i obywatelskie udzielane osobiście świadczone są zgodnie z ustalonym
    harmonogramem.

Rozdział 3
Zasady przyjmowania, prowadzenia i zamykania spraw

 § 7
Poradnia udziela pomocy prawnej klientom wyłącznie bezpłatnie.

§ 8
Odpowiedzialność odszkodowawcza Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 
i członków Poradni w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest wyłączona, z wyjątkiem 
wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej (standard Fundacji Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych z siedzibą w Warszawie).



§ 9

1. Klient, który zainteresowany jest uzyskaniem pomocy prawnej, dostarcza wypełniony formularz 
    informacyjny do Biura Porad, którego wzór określają załączniki do Regulaminu.
2. W formularzu informacyjnym klient:
1) podaje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, a także, jeśli to możliwe, 
numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
2) przedstawia krótki opis sprawy;
3) przedstawia zagadnienia, w zakresie których chce uzyskać pomoc prawną;
4) przedstawia informacje o biegu terminów;
5) przedstawia niezbędne dokumenty jeżeli takie posiada;
5) podpisuje oświadczenia, o których mowa w § 10

§ 10

Procedura zgłoszenia do otrzymania porady prawnej i/lub obywatelskiej obejmuje:

1. zwrócenie się osobiste, telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez klienta do 
    centrum bezpłatnych porad prawnych po poradę prawną lub obywatelską;
2. wstępną weryfikację spełnienia przez klientów wymogów formalnych otrzymania porady;
3. ustalenie rodzaju i zakresu potrzebnej porady;
4. ustalenie terminu i sposobu udzielenia porady.

§ 11

 Klient własnoręcznie podpisuje oświadczenia stwierdzające, że:
1. Nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego;
2. Nie korzysta w zgłoszonej sprawie z pomocy adwokata lub radcy prawnego;
3. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Poradnię na potrzeby związane z 

udzielaniem pomocy prawnej;
4. Przyjmuje do wiadomości, że:

• Złożenie wypełnionego formularza informacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem  
             sprawy przez Poradnię,

• Odpowiedzialność odszkodowawcza FnRRPW i członków Poradni jest wyłączona, 
z wyjątkiem wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej,

• koordynatory i inni członkowie Poradni nie mogą odmówić zeznań na temat faktów, 
o których dowiedzieli się w toku prowadzenia sprawy z wyjątkiem prawników,

• sprawa, ze względu na jej znaczenie lub charakter, może zostać skierowana do Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu/instytucji.

§12

1. Udzielający porad prawnych i/lub obywatelskich prowadzą dokumentację udzielanych porad  



    prawnych, przechowując kserokopie niezbędnych dokumentów okazanych przez klienta oraz   
    sporządzanych przez siebie pism w sprawie. Pisma wydawane klientom wymagają pokwitowania 
    przez nich odbioru.
2. Dokumentacja spraw klientów będzie archiwizowana przez koordynatorów centrów bezpłatnych 
    porad prawnych.

§13

Prawnicy nie mogą udzielać porad prawnych w sprawach, które mogą dotyczyć ich osoby lub 
majątku oraz w sprawach klientów, których interesy są sprzeczne.

§14

Udzielanie przez prawników odpłatnych porad prawnych klientowi, który jest klientem centrum 
bezpłatnych porad prawnych jest zakazane.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§15

1. Regulamin jest uchwalany i zmieniany uchwałą Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu   
    Wieluńskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06. 2015 roku

Załącznik:
- wzór formularza 


