REGULAMIN UDZIELANIA KONSULTACJI PRAWNYCH z dnia 08.06.2015 r.

Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin udzielania konsultacji prawnych zwany dalej regulaminem okreś
la zasady i
sposób korzystania z darmowych konsultacji prawnych organizowanych przez doradcę
prawnego – Grupa Invictus sp. z o. o., zwanąw dalszej częś
ci regulaminu – doradcą, w
ramach prowadzonej przez doradcędział
alnoś
ci pro publico bono.
2. Zakres i sposób konsultacji udzielanych przez doradcęoraz obowią
zki i uprawnienia osób
korzystają
cych – klientów.

§2
Ilekroćw niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. konsultacji prawnej – oznacza 15 - 20 minutową bezpł
atną rozmowę z osobą
zaangaż
owanąprzez doradcę
,
2. poradzie prawnej – należ
y przez to rozumiećudzielonąustnie bą
dźtelefonicznie opinię
zawierają
cąocenęprawnąprzedstawionego przez klienta stanu faktycznego sprawy, o
przysł
ugują
cych klientowi prawach oraz cią
ż
ą
cych na nim obowią
zkach wynikają
cych z
obowią
zują
cych przepisów prawa; udzielonąna wyraź
ne zlecenie klienta, po upływie
czasu udzielanej bezpł
atnej konsultacji.
3. doradcy – należ
y przez to rozumiećosobęfizycznązaangaż
owanąprzez doradcę
,
posiadają
cąodpowiedniąwiedzęi doś
wiadczenie, w celu udzielania konsultacji prawnych.
4. kliencie – należ
y przez to rozumiećosobę
, która na podstawie zgł
oszenia otrzymanego od
przedstawicieli doradcy, został
a zarejestrowana jako klient,
5. Ewidencji - należ
y przez to rozumiećewidencjęprzeprowadzonych konsultacji, której wzór
stanowi zał
ą
cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Procedura udzielania konsultacji
§3
1. Przy udzielaniu konsultacji doradca zobowią
zuje siędo przestrzegania nastę
pują
cych zasad:
a) poufnoś
ci, tj. zapewnienie zachowania tajemnicy o fakcie pobytu klienta w siedzibie doradcy
i wszystkich powierzonych przez klienta informacji,
b) bezpł
atnoś
ci, tj. ś
wiadczone konsultacje w okreś
lonych przedział
ach czasowych są
całkowicie bezpł
atne, po upł
ywie oznaczonego czasu klient informowany jest o konieczności
opł
aty za uzyskanąporadęlub za prowadzenie sprawy.
c) bezstronnoś
ci, tj. doradca udzielają
c porad nie ocenia klienta i jego dział
ań
, nie angaż
uje się
po ż
adnej ze stron danej sprawy,
d) niezależ
noś
ci, tj. doradca udzielający porad kieruje sięwył
ą
cznie dobrem klienta,

e) samodzielnoś
ci klienta, tj. doradca nie podejmuje decyzji za klienta, to klient sam dokonuje
wyboru, co do dalszych dział
ańi zachowań
,
f) otwartoś
ci dla wszystkich, tj. każda osoba moż
e byćklientem doradcy i bę
dzie miał
a
moż
liwoś
ćw sposób uwzglę
dniają
cy jej potrzeby bezpł
atnej konsultacji prawnej.
g) aktualnoś
ci i rzetelnoś
ci informacji, tj. informacje sązgodne z obowią
zują
cymi przepisami.
2. Konsultacje prawne sąudzielane w szczególnoś
ci w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego,
prawa pracy i ubezpieczeńspoł
ecznych, administracyjnych, ś
wiadczeńsocjalnych, praw
osób niepeł
nosprawnych.
3. Konsultacje bę
dąudzielane przez doradców w siedzibie doradcy podczas dyż
urów według
wcześ
niej okreś
lonych harmonogramów. W celu umówienia spotkania z doradcą
niezbędne jest dokonanie przez klienta rejestracji w ewidencji prowadzonej przez doradcę
.
4. Konsultacje odbywaćsiębę
dąwedł
ug kolejnoś
ci zgł
oszeń(moż
na umawiaćsięz doradcą
osobiś
cie, telefonicznie lub za pomocąmaila).
5. Przed konsultacją klient jest zobowią
zany zł
oż
yć pisemne oś
wiadczenie o treś
ci
okreś
lonej w zał
ą
czniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Konsultacja bę
dzie moż
liwa w takim zakresie, w jakim klient dokonałzgł
oszenia i tylko w
zakresie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego.
7. W przypadku, gdy upł
ynie 15 - 20 minutowy czas przeznaczony na konsultację
, konsultacja
ulega przerwaniu a klient ma moż
liwoś
ćuzyskania porady.
8. W przypadku upł
ywu w/w okresu czasu doradca informuje klienta o zakoń
czeniu trwania
konsultacji prawnej i informuje klienta o moż
liwoś
ci uzyskania porady prawnej, a także
ewentualnoś
ci udzielenia peł
nomocnictwa procesowego w celu prowadzenia sprawy
klienta przed są
dem lub organem administracyjnym.
9. W wypadku korzystania z darmowej porady internetowej należ
y w temacie podaćmiasto
w którym sięmieszka, napis darmowa porada. Dodatkowo na począ
tku podajemy Imie,
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail i nr pesel. Po umieszczeniu tych danych prosimy o
zamieszczenie dokł
adnego opisu sprawy w której chcąsiępań
stwo poradzić
. Prosimy
równieżo zadanie 3 pytańktóre panstwa nurtują
. Po zapoznaniu sięz pań
stwa sprawą
wystę
puje my radcęktóry sięz pań
stwem skontaktuje w celu odpowiedzi.
§4
1. Zastępstwo procesowe klientów odbywaćsiębę
dzie na podstawie odrę
bnej umowy i po
udzieleniu radcy prawnemu lub adwokatowi stosownego peł
nomocnictwa.
2. Oferta doradcza w ramach bezpł
atnej konsultacji nie obejmuje pisemnego sporzą
dzania
jakichkolwiek pism, a jedynie rozmowęklienta z osobąwyznaczonąprzez doradcęprawnego.
§5
Konsultacji nie udziela sięosobom pozostają
cym w sposób niebudzą
cy wą
tpliwoś
ci pod wpływem
alkoholu lub ś
rodków odurzają
cych, osobom agresywnym lub osobom, których zachowanie uważ
a
sięw sposób powszechny za niedopuszczalny.
§6

1. Doradca nie moż
e udzielićporady, która w jakikolwiek sposób umoż
liwiał
aby, uł
atwiał
aby,
bą
dźprzyczyniał
aby siędo popeł
nienia przestę
pstwa, bą
dźuniknię
cia odpowiedzialnoś
ci karnej
lub cywilnej.
2. Doradca nie moż
e udzielićporady w sprawie, której wynik zależ
y od jego osoby lub mają
tku, w
której udzielałpomocy prawnej stronie przeciwnej albo wystę
powałw danej sprawie, jako
świadek.

Ewidencjonowanie udzielanych konsultacji
§7
1.Doradca odnotowuje każ
dąkonsultacjęprawnąw prowadzonej wedł
ug okreś
lonego wzoru
ewidencji.
2. W ewidencji należ
y m. in. zwię
ź
le zawrzećopis stanu faktycznego i prawnego sprawy objętej
konsultacją
, fakt zł
oż
enia przez klienta oś
wiadczenia o treś
ci okreś
lonej w zał
ą
czniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
3. Ewidencje sąprowadzone przez doradcęi przechowywane w jego siedzibie.

1.
2.
3.

4.

§8
Regulamin ma charakter aktu wewnę
trznego.
Regulamin jest uchwalany i zmieniany uchwał
ązarzą
du doradcy.
Każda osoba chcą
ca skorzystaćz oferty bezpł
atnej konsultacji prawnej powinna zapoznać
sięz treś
ciąniniejszego Regulaminu oraz zł
oż
yćoś
wiadczenie o którym mowa w § 3 ust. 5
niniejszego regulaminu.
Zwrócenie siędo doradcy o konsultacjęoznacza zaakceptowanie przez klienta postanowień
niniejszego Regulaminu.
§9
Regulamin wchodzi w ż
ycie z dniem 08.06.2015 r.

