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REGULAMIN 

Udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz 

funkcjonowania Punktów Poradnictwa Otwartego 
 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 
Regulamin udzielania porad prawnych i obywatelskich oraz funkcjonowania Punktów 

Poradnictwa Otwartego zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i sposób funkcjonowania 

Punktów Poradnictwa Otwartego zwanych dalej „PPO” , zakres i sposób udzielania porad 

prawnych i obywatelskich przez Ekspertów/Prawników oraz obowiązki i uprawnienia 

Ekspertów i Uczestników Projektu. 

 

§ 2 
1. PPO otwarte zostają na okres 30 miesięcy tj.: od listopada 2009r. do maja 2012 r. 

2. Punkty Poradnictwa Otwartego utworzone zostają w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki: Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego w ramach 

projektu „ Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na 

wzmocnienie struktur administracji publicznej” 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 3 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1/ poradzie prawnej – należy przez to rozumieć udzieloną ustnie bądź mailowo opinię 

zawierającą ocenę przedstawionego przez Uczestnika Projektu stanu faktycznego  

i prawnego sprawy; 

2/ poradzie obywatelskiej – należy przez to rozumieć udzieloną ustnie bądź mailowo 

informację o przysługujących Uczestnikowi Projektu prawach oraz ciążących na nim 

obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

3/ PPO – należy rozumieć przez to Punkt Poradnictwa Otwartego zlokalizowany w jednym  

z 18 miejscowości 

4/ Ekspercie/Prawniku – należy przez to rozumieć osobę udzielającą bezpłatnej porady 

prawnej lub obywatelskiej w ramach któregoś z 18 Biur PPO 

5/ Wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ma podpisaną umowę 

Wolontariacką z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie i która pełni funkcje 

Asystenta Eksperta/Prawnika; 

6/ dyżurze – należy przez to rozumieć świadczenie bezpłatnej porady prawnej  

lub obywatelskiej przez Eksperta/Prawnika w wyznaczonym harmonogramem terminach  

w siedzibie Biur; 

7/ ARL S.A. – należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie; 
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8/ projekcie – należy przez to rozumieć współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt.: „ Świadczenie poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji 

publicznej”; 

9/ partnerze – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „MOST”; 

10/ Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z oferty 

doradczej Punktu Poradnictwa Otwartego. 

§ 4 
1. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego. 

2. Regulamin jest uchwalany i zmieniany uchwałą Zarządu ARL S.A. w Jaworznie 

3. Każda osoba chcąca skorzystać z ofert PPO powinna zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu. 

 

Uczestnicy Projektu 

§ 5 
1. Z oferty doradczej PPO skorzystać mogą osoby z niską świadomością prawną  

i obywatelską, którzy nie potrafią samodzielnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich 

problemy prawne i społeczne, które z własnej inicjatywy zgłoszą potrzebę 

skorzystania z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej. 

2. Uczestnicy Projektu maja równe szanse w dostępie do oferty PPO z uwzględnienie  

§ 8. 

3. Podstawowymi zasadami funkcjonowania PPO są: bezpłatność i powszechność 

dostępu mieszkańców województwa śląskiego do oferowanych porad a także ich 

rzetelność, poufność, bezstronność oraz aktualność informacji. 

 

Zakres merytoryczny porad 

§ 6 
1. W ramach PPO Uczestnik Projektu będzie mógł uzyskać poradę obywatelską  

w szczególności w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń 

socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, 

spadkowych. 

2. W ramach PPO Uczestnik Projektu będzie mógł uzyskać informację w szczególności 

w zakresie: niepełnosprawności, praw obywatelskich, pozbawienia wolności, 

spadkowych, konsumenckich, stosunków międzyludzkich, własności. 

3. W ramach PPO Uczestnik Projektu będzie mógł uzyskać poradę prawną  

w szczególności w zakresie: prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa 

karnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. 

4. Porady obywatelskie i prawne oraz informacje w PPO są bezpłatne. 

5. Porady prawne i obywatelskie udzielane są w czasie osobistego spotkania  

z Ekspertem/Prawnikiem lub drogą mailowa za pomocą formularza na stronie 

internetowej projektu. 
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6. Oferta doradcza PPO nie obejmuje pisemnego sporządzania pozwów, prywatnych 

aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, odpowiedzi na pozew, skarg konstytucyjnych oraz  

skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 

organów Unii Europejskiej. 

7. Oferta doradcza PPO nie narusza przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo  

o adwokaturze (tj. Dz. U. 2002 nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 

lipca 1882 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. 2002 nr 123 poz. 1059 z późn. zm.). 

 

Procedura udzielania porad 

§ 7 
1. Porady prawne i obywatelskie będą udzielane podczas dyżurów pełnionych w PPO 

przez Ekspertów/Doradców zgodnie z harmonogramem. 

2. Porady będą udzielane dwa razy w tygodniu przez 4 godziny w dni wskazane  

w harmonogramie. 

 

§ 8 
1. Procedura udzielania porad obejmuje: 

 Zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady, 

 Ustalenie rodzaju potrzebnej pomocy przez Eksperta/Prawnika oraz terminu jej 

udzielenia, 

 Podanie przez Uczestnika Projektu danych niezbędnych do wypełnienia Karty 

Potwierdzenia Wykonania Usługi, 

 Udzielenia porady wraz z jej opisem w Karcie Potwierdzenia Wykonania 

Usługi 

 Potwierdzenia otrzymania porady poprzez złożenie własnoręcznego podpisu 

na Karcie Potwierdzenia Wykonania Usługi 

 

2. Uczestnicy Projektu nie umówieni wcześniej na udzielenie porady w danym dniu 

uzyskają poradę w sytuacji, gdy w tym dniu u Ekspertów/Prawników będzie wolny 

termin. W innym wypadku Uczestnik Projektu zostanie umówiony na pierwszy wolny 

termin. 

3. Odmowa podania danych potrzebnych do wypełnienia Karty Potwierdzenia 

Wykonania Usługi, skutkuje brakiem możliwości udzielenia porady danej osobie. 

4. Porada obywatelska oraz prawna zostanie udzielona w zakresie odpowiadającym 

zgłoszeniu zapotrzebowania 

5. Ekspert/Prawnik nie podejmuje decyzji za Uczestnika Projektu. 

 

§ 9 
1. Uczestnik Projektu powinien udostępnić Ekspertowi/Prawnikowi do wglądu wszystkie 

dokumenty i informacje mające wpływ na właściwą ocenę problemu i udzielenie 

rzetelnej odpowiedzi. 

2. W przypadku gdy Ekspert/Prawnik uzna, że zidentyfikowany problem wymaga 

dalszej analizy umawia Uczestnika Projektu na kolejny termin. Do tego czasu  
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Uczestnik Projektu jest zobowiązany dostarczyć Ekspertowi/Prawnikowi kserokopię 

dokumentów wymienionych w ust.1. Ekspert/Prawnik nie ma prawa zatrzymać ani 

przyjąć oryginalnych dokumentów. Z oryginałów Eksperci/Prawnicy mogą korzystać 

jedynie w obecności danego Uczestnika Projektu. 

 
 

 

 

 

Ekspert/Prawnik 

§ 10 
1. Ekspertem/Prawnikiem w ramach PPO mogą być wyłącznie osoby wybrane  

w procedurze rekrutacyjnej w ramach Projektu. 

2. Porada udzielana w ramach PPO powinna być zrozumiała dla Uczestnika Projektu  

i przedstawiać w miarę możliwości różne ścieżki rozwiązania przedstawionego 

problemu. 

3. Przy udzielaniu porad Eksperci/Prawnicy zobowiązani SA do przestrzegania zasad: 

 Poufność PPO zapewnia zachowanie w tajemnicy: 

- samego faktu pobytu Uczestnika Projektu w PPO oraz 

- wszystkich powierzonych przez Uczestnika Projektu informacji. 

 Bezpłatność: 

- świadczone przez PPO porady są całkowicie bezpłatne 

 Bezstronność: 

Ekspert/Prawnik udzielając porad kieruje się: 

- własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, 

- nie ocenia Uczestnika Projektu i jego działań, 

- nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu. 

 Niezależność: 

PPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem Uczestnika Projektu nie 

zaś interesem kogokolwiek innego. 

 Samodzielność Uczestnika Projektu 

Ekspert/Prawnik nie podejmuje decyzji za Uczestnika Projektu. To Uczestnik 

Projektu sam dokonuje wyboru. 

 Otwartość dla wszystkich 

Każda osoba może być Uczestnikiem Projektu i będzie przyjęta w PPO  

w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości. 

 Aktualność i rzetelność informacji 

Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w PPO system 

informacyjny. Informacje SA zgodne z obowiązującymi przepisami oraz  

z aktualną oferta instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. 

 

4. Ekspert/Prawnik nie może udzielać porady, która w jakikolwiek sposób 

umożliwiałaby bądź przyczyniała się do popełnienia przestępstwa, bądź uniknięcia 

odpowiedzialności karnej lub cywilnej 
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5. Ekspert/Prawnik zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności,  

o których dowiedział się w trakcie udzielania porady. Wyjątek stanowią sytuacje, 

związane z zawiadomieniem o przestępstwie. 

6. Ekspert/Prawnik nie może udzielać porady w sprawie: 

 Której wynik zależy od jego osoby lub majątku, 

 W której wcześniej udzielał pomocy stronie przeciwnej albo występował  

w przedmiotowej sprawie jako świadek po którejkolwiek ze stron, 

 Przeciwko osobie bliskiej albo osobie, z która ma poważny zatarg osobisty 
 

 

 

§ 11 
1. Całkowitą odpowiedzialność za treść udzielonej porady ponosi Ekspert/Prawnik. 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. za ewentualne szkody wynikłe z udzielonej porady 

nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

 

 

 

Struktura PPO i zasady funkcjonowania 

§ 12 
1. PPO działają w ramach projektu „ Świadczenie poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Ekspert/Prawnik jest zobligowany do rozpowszechniania tej informacji. 

2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, Projekt jest 

realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „MOST”; 

3. Biuro Projektu znajduje się w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A w Jaworznie  przy 

ulicy Grunwaldzkiej 275, jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 

15.30. 

4. PPO działają w : 

 Będzinie 

 Powiecie Bielskim – Porąbce 

 Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – Imielinie 

 Dąbrowie Górniczej 

 Jastrzębiu – Zdroju 

 Jaworznie 

 Powiecie Lublinieckim – Boronowie 

 Mysłowicach 

 Powiecie Myszkowskim – Myszkowie 

 Powiecie Pszczyńskim – Suszcu 

 Piekarach Śląskich 

 Powiecie Rybnickim – Czerwionce – Leszczynach 

 Świętochłowicach 
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 Powiecie Tarnogórskim – Kaletach 

 Tychach 

 Powiecie Zawierciańskim – Zawierciu 

 Żorach 

 Powiecie Żywieckim – Żywcu 

Adresy Punktów :  

Lp. Miejscowość Adres Lokalu 

1 Powiat lubliniecki –Boronów 

Budynek Urzędu Gminy 
Ul. Dolna 2 

2 
Miasto Dąbrowa Górnicza – Siedziba 

Fundacji Regionalnej Agencji Promocji 

Zatrudnienia 

ul. Sienkiewicza 6a 

3 Powiat bieruńsko – lędziński  
od 01 czerwca 2010r. zmiana lokalizacji  - adres PPO: 

IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA 92 /BUDYNEK 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ/ 

4 Powiat myszkowski –Myszków ul. Pułaskiego 7/8 

5 Miasto Tychy – Kancelaria Radców 

Prawnych  „PREMIUM”  
Ul. Budowlanych 35 

6 Miasto Jaworzno  
od 01 czerwca 2010r. zmiana lokalizacji  - adres PPO : 

ul. Zacisze 15  

7 Miasto Jastrzębie Zdrój – Jastrzębskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych 
Ul. Wrzosowa 12 a 

8 Powiat będziński –Będzin – siedziba 

Cechu Rzemiosł Różnych  
ul. Joselewicza 13 

9 Miasto Świętochłowice Ul. Karpacka 3 

10 Powiat rybnicki –Czerwionka 

Leszczyny  
ul. Wolności 2a 

11 Miasto Mysłowice – Mysłowicki 

Ośrodek Kultury i Sztuki „Trójkąt” 
Ul. Janowska 2 

12 Powiat tarnogórski –Kalety – budynek 

Urzędu Miasta 
ul. Żwirki i Wigury 2 

13 Powiat pszczyński – Suszec – budynek 

Gminnego Ośrodka Kultury 
ul. Ogrodowa 22 

14 Powiat Zawierciański –Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 

15 
Powiat Żywiecki – Żywiec – budynek 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej/obok Szkoły Muzycznej/ 

ul. Sienkiewicza 19 

16 Miasto Żory – Żorskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych 
Ul. Os. Sikorskiego 52 

17 Miasto Piekary Śląskie – Budynek 

Powiatowego Urzędu Pracy  
Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14 



  

  

  

 

 
 

 

                                       

    

18 Powiat bielski – Porąbka – siedziba 

Domu Kultury – sala sesyjna 
Ul. Rynek 22 

 

5. Nadzór nad funkcjonowanie PPO sprawuje Koordynator Projektu. 

6. W każdym PPO znajdują się dwie osoby (Ekspert/Prawnik oraz Wolontariusz). 
 

 

 

§ 13 
1. Do obowiązków Eksperta/Prawnika należy w szczególności prowadzenie ewidencji 

udzielonych porad. 
 

§ 14 
1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PPO można kierować w formie pisemnej 

do Biura Projektu na adres: ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno z dopiskiem  

„ PPO”. 

2. Koordynator Projektu po przychyleniu się do skargi lub wniosku podejmie stosowne 

działania w przedmiotowej sprawie. 

3. Koordynator Projektu rozpatruje skargę lub wniosek w terminie 14 dni roboczych 

liczonych od dnia doręczenia skargi lub wniosku. 

 

 

Przepisy końcowe 

§ 15 
1. Dokumentacja Projektu, w tym Karty Potwierdzenia Wykonania Usługi będą 

archiwizowane w Biurze Projektu, ul Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno do dnia 31 

grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

 

 

 
 


