
 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakow ie, ul. Kasprow icza 8a/2, Kraków 31-523, akta rejestrowe 

prowadzone pozostają przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakow ie Wydział XI KRS pod nr 0000377846,NIP: 

9930636754, REGON: 121452949 e-mail: biuro@fundacja-consilium.pl, nr tel.12 411 05 94. 

 

Kraków, dnia 2.01.2017 r. 

 

Regulamin  

Świadczenia Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w  

Niezależnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”  

 

§ 1 

Przedmiot Regulaminu 

1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Niezależnym 

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, zwanym dalej 

„Punktem”, a także sposób jego działania. 

2. Z chwilą umówienia terminu wizyty, bądź najpóźniej rozpoczęcia świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

uprawniony o którym mowa w §3 ust.1, bez odrębnego oświadczenia akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

Punkt  

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie udziela osobiście Radca prawny lub Adwokat. 

2. Punkt mieści się pod adresem ul. Kasprowicza 8a/2, 31-523 Kraków oraz działa zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Harmonogram podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez jego 

publikację pod adresem www.fundacja-consilium.pl. 

 

§ 3 

Uprawnieni oraz zakres pomocy prawnej  

1. Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna lub członkowie organów osoby 

prawnej, bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych kryteriów podmiotowych, z zastrzeżeniem postanowień 

ust.2. 

2. Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest wcześniejsze umówienie terminu wizyty 

osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem narzędzia do rezerwacji, które znajdywać się będzie pod 

adresem www.fundacja-consilium.pl. 

3. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje: 

1) poinformowanie osoby, o której mowa w ust.1 o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 

uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 

2) wskazanie osobie, o której mowa w ust.1 sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. 

3. Nieodpłatna pomoc prawna zakresem przedmiotowym obejmuje wszystkie kategorie spraw, z wyłączeniem 

spraw z zakresu  prawa karnego. 

4. Radca prawny lub adwokat, o których mowa w § 2 ust.1 pozostają uprawnieni do odmowy świadczenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób o których mowa w ust.1. 

§4 

Przepisy końcowe 

1. Uprawniony przyjmuje do wiadomości, iż nieodpłatna pomoc prawna pozostaje udzielana przez Fundację 

Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego o której 

mowa w art.4 ust.1 lit.1b)  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

(tekst.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.). 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają bez uszczerbku dla przepisów Ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1255). 

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.380 z późn.zm.) oraz Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst.jedn.Dz.U. z 2016 r. 

poz.1817 z późn.zm.). 

 

Zarząd Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” 
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