
OŚWIADCZENIE OSOBY OTRZYMUJĄCEJ DARMOWĄ POMOC PRAWNĄ 

 

1. Ilekroć w niniejszym oświadczeniu jest mowa o: 
Fundacji – należy przez to rozumieć Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja z siedzibą w Lublinie, 

Darmową poradę prawną – należy przez to rozumieć nieodpłatną, zgodną z obowiązującymi przepisami, 
ustną poradę prawną lub pomoc przy sporządzeniu wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych oraz 

wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, 

Biurze – należy przez to rozumieć siedzibę Fundacji tj. ul. Głęboka 8a, 20 – 612 Lublin, 
Osobie udzielającej darmowej porady prawnej – należy przez to rozumieć wolontariusza Fundacji, 

Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mieszkającą na terenie województwa lubelskiego. 
 

2. Fundacja oraz osoba udzielająca darmowej porady prawnej zobowiązuje się zachować w tajemnicy 

wszelkie informacje uzyskane od Klienta, jak również fakt udzielenia mu darmowej porady prawnej. 
 

3. Fundacja oraz osoba udzielająca darmowej porady prawnej wskazuje prawne możliwości rozwiązania 
problemu Klienta. Darmowe porady prawne mają charakter informacyjny i nie mogą być wyłączną podstawą 

do podjęcia kroków prawnych przez Klienta.  
 

4. Klient oświadcza, że odpowiedzialność odszkodowawcza osoby udzielającej darmowej porady prawnej oraz 

Fundacji jest wyłączona. 
 

5. W przypadku, gdy osoba udzielająca darmowej porady prawnej uzna, że zidentyfikowany problem 
wymaga dalszej analizy, umawia Klienta na kolejny termin. 

 

6. Osoba udzielająca darmowej porady prawnej może odmówić udzielenia tejże bez podania przyczyny. 
 

7. Bezpłatne porady prawne udzielane są z zakresu: 
 prawa karnego, z wyłączeniem prawa karnego skarbowego, 

 prawa cywilnego, 

 prawa rodzinnego, 

 prawa administracyjnego, 

 prawa pracy. 

 

8. Darmowa porada prawna nie obejmuje prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz budowlanego. 
 

9. Darmowa porada prawna nie obejmuje sporządzania pozwów, skarg, apelacji, prywatnych aktów 

oskarżenia oraz innych pism procesowych. 
 

10. Darmowa porada prawna obejmuje sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz 
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.  

 

11. Udzielnie darmowej porady prawnej nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub 
upoważnienia do obrony osobie udzielającej darmowej porady prawnej. Udzielenie darmowej porady prawnej 

nie jest równoznaczne z dalszym reprezentowaniem Klienta przed sądami, prokuraturami, urzędami oraz 
innymi organami.  

 
12. Podpisanie niniejszego oświadczenia, jest warunkiem uzyskania darmowej porady prawnej. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z wyżej wskazanymi warunkami udzielania 
darmowych porad prawnych przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja z siedzibą w 

Lublinie i je w całości akceptuję. 
 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

/podpis/ 


