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REGULAMIN 

udzielania bezpłatnych porad obywatelskich oraz funkcjonowania Biura Porad 

Obywatelskich w Debrznie i Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w terenie 

prowadzonych przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Regulamin udzielania bezpłatnych porad obywatelskich oraz funkcjonowania Biura Porad 

Obywatelskich w Debrznie i Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w terenie prowadzonych 

przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady i sposób funkcjonowania Biura Porad Obywatelskich 

w Debrznie i Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w: Człuchowie, Sępólnie Krajeńskim, 

Czarnem oraz w Zakładach Karnych w: Czarnem, Szczecinku i Koronowie, zakres i sposób 

udzielania porad obywatelskich przez doradcę oraz obowiązki i uprawnienia doradcy i 

uczestnika Projektu. 

§ 2 

1. Bezpłatne porady lub informacje obywatelskie udzielane są w okresie od lutego 2011 do 

listopada 2013 roku w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 

Miasta i Gminy Debrzno” projektu pt. „Skorzystaj z porady – rozwiąŜ swój problem!”. 

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

Funduszu Społecznego Programu Kapitał Ludzki - Priorytet V – Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 

obywatelskiego. 

§ 3 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

− poradzie lub informacji obywatelskiej - naleŜy przez to rozumieć udzieloną 

uczestnikowi projektu/ klientowi poradę lub informację o prawach i obowiązkach 

obywatela, będące metodą wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów 

znalazły się w trudnej sytuacji; porady lub informacje obywatelskie nie obejmują 

zagadnień związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez danego 

uczestnika Projektu / klienta; 

− Stowarzyszeniu – naleŜy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 

Miasta i Gminy Debrzno”; 

− BPO - naleŜy przez to rozumieć Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie prowadzone 

przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z siedzibą w 

Debrznie; 

− PPO - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy z Punktów Poradnictwa Obywatelskiego 

zlokalizowany w jednym z 6 miejsc: Czarnem, Człuchowie, Sępólnie Krajeńskim, 

Zakładzie Karnym w Czarnem, Zakładzie Karnym w Koronowie, zakładzie Karnym 

w Szczecinku; 

− ZK - naleŜy przez to rozumieć Zakłady Karne w: Czarnem, Koronowie oraz 

Szczecinku; 
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− doradcy – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną zaangaŜowaną przez 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, udzielającą 

bezpłatnej porady lub informacji obywatelskiej w ramach Projektu; 

− dyŜurze – naleŜy przez to rozumieć świadczenie bezpłatnej porady lub informacji 

obywatelskiej przez doradcę w wyznaczonych harmonogramem terminach w 

siedzibie Biura Porad Obywatelskich w Debrznie i Punktów Poradnictwa 

Obywatelskiego; 

− Projekcie – naleŜy przez to rozumieć współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Skorzystaj 

z porady – rozwiąŜ swój problem!”. 

− uczestniku Projektu lub kliencie – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, która 

korzysta z oferty doradczej Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno” w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

§ 4 

1. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego. 

2. Regulamin jest uchwalany i zmieniany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

3. KaŜda osoba chcąca skorzystać z bezpłatnej porady lub informacji obywatelskiej 

powinna przed skorzystaniem z porady lub informacji rozumieniu niniejszego 

Regulaminu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zwrócenie się do doradcy 

Stowarzyszenia o informację lub poradę oznacza zaakceptowanie przez danego 

uczestnika projektu lub klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Uczestnicy Projektu 

 

§ 5 

1.  Z bezpłatnej oferty doradczej w ramach Projektu skorzystać mogą osoby fizyczne 

zamieszkujące na terenie powiatu człuchowskiego i sępoleńskiego oraz osadzeni w 

ZK, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą potrzebę skorzystania z bezpłatnej porady lub 

informacji obywatelskiej. 

2. Osoby spełniające kryteria, których mowa w ust.1, mają równe szanse w dostępie do 

oferty doradczej Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 9. Priorytetowo traktowane będą 

osoby zagroŜone marginalizacją, wykluczeniem społecznym – bezrobotne, o niskich 

dochodach, bez wykształcenia, zagroŜone patologiami, niepełnosprawne. 

3. Podstawowymi zasadami funkcjonowania BPO i PPO są: bezpłatność i powszechność 

dostępu mieszkańców powiatów: człuchowskiego i sępoleńskiego oraz osadzonych w 

ZK do oferowanych porad lub informacji, a takŜe ich rzetelność, poufność, 

bezstronność oraz aktualność. 

 

Zakres merytoryczny porady, informacji 

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

w zakresie: imigracji/ repatriacji, finansowych, niepełnosprawności, praw 

obywatelskich, pozbawienia wolności, spadkowych, konsumenckich, stosunków 

międzyludzkich, własności. 

3. Porady, informacje obywatelskie w BPO i PPO są bezpłatne. 

4. Oferta doradcza PPO nie obejmuje pisemnego sporządzania pozwów, prywatnych 

aktów oskarŜenia, apelacji, zaŜaleń, odpowiedzi na pozew, skarg konstytucyjnych oraz 

skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 

organów Unii Europejskiej. 

5. 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, informacji 

§ 7 

1. Porady lub informacje obywatelskie będą udzielane podczas dyŜurów pełnionych 

przez doradców zgodnie z ustalonym przez koordynatora merytorycznego Projektu w 

porozumieniu z doradcami harmonogramem. 

2.  Porady lub informacje obywatelskie w BPO będą udzielane w przeciętnym wymiarze 

16 godzin tygodniowo. 

3. Porady lub informacje obywatelskie w PPO: w Sępólnie Krajeńskim będą udzielane w 

przeciętnym wymiarze 4 godzin tygodniowo, w Czarnem, ZK w Czarnem, ZK w 

Szczecinku, ZK w Koronowie - w przeciętnym wymiarze 3 godzin tygodniowo, w 

Człuchowie – w przeciętnym wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

 

§ 8 

1. Uczestnik projektu powinien udostępnić doradcy do wglądu dokumenty potrzebne do 

właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej odpowiedzi. 

2. Doradca nie ma prawa przyjąć ani zatrzymać oryginalnych dokumentów. Z 

oryginalnych dokumentów doradca moŜe korzystać wyłącznie w obecności uczestnika 

Projektu. 

3. W razie odmowy przekazania kserokopii dokumentów w sprawie, które są konieczne 

do udzielenia porady lub informacji doradca moŜe odmówić udzielenia porady lub 

informacji. 

§ 9 

1. Porady lub informacje obywatelskie udzielane są osobiście w trakcie dyŜurów i 

umówionych spotkań, listownie, telefonicznie lub drogą e-mailowa za pomocą 

formularza dostępnego na stronie internetowej projektu www.bpo.stowdeb.pl 

2. Procedura udzielenia porady, informacji obejmuje: 

− podanie przez uczestnika Projektu danych niezbędnych do wypełnienia Karty 

Rejestracyjnej Klienta – załącznik nr 1 celem weryfikacji spełnienia formalnych 

warunków uczestnictwa w projekcie określonych w § 5 oraz wprowadzenia sprawy do 

elektronicznej bazy danych klientów, z zastrzeŜeniem iŜ w przypadku udzielenia 
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porady lub informacji zgodnie z ust. 4-6 czynność tą zastępuje oświadczenie o 

spełnianiu kryteriów formalnych złoŜone telefonicznie, mailowo lub listownie, a 

następnie odnotowane w notatce słuŜbowej doradcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu 

− złoŜenie pisemnego oświadczenia, Ŝe zapoznał się z warunkami udzielania bezpłatnej 

porady, informacji obywatelskiej oraz, Ŝe: 

• został poinformowany o przysługujących mu prawach i wyraŜa zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Stowarzyszenie, 

•  ma świadomość, iŜ odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu udzielonych porad, 

zarówno doradcy jak i Stowarzyszenia, jest wyłączona w najszerszym z moŜliwych 

zakresów 

- stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeŜeniem iŜ w 

przypadku udzielenia porady, informacji zgodnie z ust. 4-6 czynność tą zastępuje 

oświadczenie złoŜone telefonicznie, mailowo lub listownie, a następnie odnotowane w 

notatce słuŜbowej doradcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

− sporządzenie opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionej mu przez klienta na 

formularzu – Karta sprawy  

− wypełnienie przez uczestnika Projektu w przypadku porady, informacji obywatelskiej 

udzielonej osobiście lub e-mailowo ankiety ewaluacyjnej, stanowiącej załącznik nr  4 

do niniejszego Regulaminu 

3. W razie osobistego zgłoszenia potrzeby skorzystania z porady, informacji na dyŜurze, 

doradca: 

− moŜe udzielić porady, informacji obywatelskiej w tym samym czasie, jeśli jej 

charakter na to pozwala, 

−  w przypadku, gdy uczestnik Projektu nie przedstawia doradcy potrzebnych do 

udzielenia porady, informacji dokumentów, doradca w celu ich dostarczenia umawia 

uczestnika Projektu na inny wybrany przez niego dyŜur, 

−  w przypadku, gdy dany problem wymaga głębszej analizy dokumentów sprawy lub 

teŜ udzielenie porady podczas jednego dyŜuru nie jest z innych przyczyn moŜliwe 

doradca umawia uczestnika Projektu na inny wybrany przez niego dyŜur i udziela 

porady po przeanalizowaniu sprawy, 

− postępuje zgodnie z § 10, w razie zaistnienia przesłanek w nim opisanych, 

4. W razie telefonicznego zgłoszenia potrzeby skorzystania z porady, informacji doradca 

moŜe: 

− udzielić porady, informacji obywatelskiej bezpośrednio przez telefon, jeśli jej 

nieskomplikowany charakter na to pozwala i jeśli do udzielenia porady, informacji nie 

jest potrzebne skorzystanie z dokumentów, 

− wyznaczyć termin jej udzielenia w BPO lub w wybranym przez klienta PPO, gdy 

porada, informacja nie będzie mogła być udzielona na odległość, 

5. W razie e-mailowego zgłoszenia potrzeby skorzystania z porady, informacji doradca: 
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− udziela porady, informacji obywatelskiej bezpośrednio odpisując na adres podany w e-

mailu, jeśli nieskomplikowany charakter sprawy na to pozwala i jeśli do udzielenia 

porady, informacji nie jest potrzebne skorzystanie z dokumentów, których treść nie 

została doradcy przekazana w e-mailu, 

−  jeśli sprawa posiada skomplikowany charakter lub jeśli do udzielenia porady, 

informacji jest potrzebne skorzystanie z dokumentów nie przekazanych w e-mailu 

przez uczestnika Projektu, doradca: 

a) zwróci się za pomocą poczty elektronicznej do uczestnika Projektu celem 

uzupełnienia w wybrany przez uczestnika sposób (osobiście na dyŜurze, e-mailem, 

telefonicznie, listownie) podanych przez niego informacji odnośnie stanu 

faktycznego sprawy lub przedstawienia treści dokumentów potrzebnych do 

udzielenia porady, informacji, 

b)  nie udziela porady w razie nie uzupełnienia informacji przez uczestnika Projektu. 

6. W razie listownego zgłoszenia potrzeby skorzystania z porady, informacji stosuje się 

odpowiednio ust. 5.  

7. ZłoŜenie oświadczeń, przedstawienie dokumentów, o którym mowa w § 8 są 

warunkiem koniecznym do podjęcia czynności udzielenia porady, informacji 

obywatelskiej. 

8. JeŜeli w trakcie udzielania porady, informacji obywatelskiej wyjdą na jaw 

jakiekolwiek okoliczności wskazujące, Ŝe klient nie spełnia warunków, o których 

mowa w art. 2 pkt. 1, doradca odmawia dalszej pomocy, o czym jednoznacznie 

zawiadamia klienta wraz ze wskazaniem przyczyny odmowy, w sposób przyjęty dla 

komunikowania się z danym klientem. 

9. Porada, informacja obywatelska zostanie udzielona w zakresie odpowiadającym 

zgłoszeniu zapotrzebowania. 

10. Doradca nie podejmuje ostatecznej decyzji za klienta co do działań które klient 

powinien podjąć w danej sprawie; doradca przedstawia klientowi jedynie moŜliwe 

działania, ich spodziewane konsekwencje oraz związane z tym ryzyka. 

11. W razie zgłoszenia się na dany dyŜur zbyt duŜej liczby osób, pierwszeństwo mają 

uczestnicy Projektu umówieni uprzednio na poradę w danym dniu. Pozostali 

uczestnicy Projektu zostaną umówieni na kolejny najbliŜszy wolny dyŜur. 

12. Porada, informacja obywatelska powinna być zrozumiała i przedstawiać w miarę 

moŜliwości róŜne warianty rozwiązania przedstawionego przez klienta stanu 

faktycznego sprawy. 

13. W przypadku, gdy klient swoją postawą wyraŜa lekcewaŜenie dla doradców, w 

szczególności zachowuje się wobec nich w sposób powszechnie uznany za 

niedopuszczalny lub w inny sposób wskazujący na nielojalność, albo nie zgłasza się 

doradca moŜe odmówić dalszej pomocy o czym jednoznacznie zawiadamia klienta 

wraz ze wskazaniem przyczyny odmowy, w sposób przyjęty dla komunikowania się z 

danym klientem. 
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§ 10 

 

1. W sprawach zawiłych, wymagających dokonania wykładni przepisów prawa lub 

o skomplikowanym stanie faktycznym czy teŜ prawnym, przewidziana jest konsultacja 

prawna z prawnikiem, który na podstawie przedstawionego przez doradcę stanu 

faktycznego sprawy sporządzi pisemną poradę, która następnie zostanie przedstawiona 

uczestnikowi Projektu podczas osobistej wizyty w BPO lub PPO. 

2. W sprawach wymagających z uwagi na upływ terminów do składania pism procesowych 

natychmiastowego udzielenia porady, informacji obywatelskiej, doradca, jeśli nie jest w 

stanie wobec zaistnienia okoliczności określonych w ust.1 oraz w § 8 ust. 3 udzielić takiej 

porady, informacji, informuje uczestnika Projektu, jeśli jest to moŜliwe, jedynie o treści 

przepisów prawa, jakie mogą mieć zastosowanie w danej sytuacji, odstępując od 

udzielania uczestnikowi Projektu wskazówek co do dalszych kroków w sprawie. 

Doradcy 

§ 12 

1.  Przy udzielaniu porady lub informacji obywatelskiej doradcy zobowiązani są do 

przestrzegania zasad: bezpłatności, aktualności, rzetelności, bezstronności, poufności 

oraz terminowości udzielania porad. 

2. Doradca nie moŜe udzielić porady, informacji, która umoŜliwiałaby popełnienie 

przestępstwa, bądź umoŜliwiała uniknięcie odpowiedzialności karnej lub 

karnoskarbowej za popełnione przestępstwo. 

3. Doradca obowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie okoliczności, o 

których dowiedział się w trakcie udzielania porady. Z tajemnicy tej moŜe doradców 

zwolnić jedynie skierowane na ich ręce zgodnie przepisami prawa wezwanie ze strony 

organów ścigania karnego i karnoskarbowego Wyjątek stanowią sytuacje związane z 

zawiadomieniem o przestępstwie. Doradcy udzielający porad w Projekcie nie 

zapewniają klientom zastępstwa procesowego i nie przyjmują pełnomocnictw w 

indywidualnych sprawach. 

4.  Doradca moŜe odmówić udzielenia porady, informacji osobie, która w tej samej 

sprawie korzystała juŜ z porady innego doradcy Stowarzyszenia. 

§ 13 

1. Doradca nie moŜe udzielać porad w sprawie: 

− której wynik moŜe dotyczyć jego osoby lub majątku, 

− w której udzielał wcześniej pomocy stronie przeciwnej albo występował w tej sprawie 

w charakterze świadka, 

− przeciwko osobie bliskiej albo osobie, z którą ma powaŜny zatarg osobisty. 
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§ 14 

Odpowiedzialność odszkodowawcza BPO, PPO i Stowarzyszenia za ewentualne szkody 

wynikłe z działalności BPO i PPO jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo 

zakresie. 

Harmonogram udzielania porad obywatelskich 

§ 15 

Godziny i rozkład dyŜurów zostaną podane uczestnikom Projektu stronie internetowej 

projektu www.bpo.stowdeb.pl  

Zasady funkcjonowania BPO i PPO 

§ 16 

1. BPO i PPO prowadzone są przez Stowarzyszenie z siedzibą w Debrznie, przy ul. 

Ogrodowej 26 

2. BPO działa w powiecie człuchowskim – w Debrznie, w siedzibie Stowarzyszenia, 

PPO w Czarnem i Człuchowie, ZK w Czarnem – w powiecie człuchowskim, PPO w 

Sępólnie Krajeńskim – w powiecie sępoleńskim, PPO w Szczecinku – w powiecie 

szczecineckim, PPO w Koronowie – w powiecie bydgoskim. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem BPO i PPO sprawuje Kierownik BPO.  

§ 17 

 

1. Do obowiązków koordynatora merytorycznego Projektu naleŜy w szczególności 

zarządzanie projektem, koordynowanie pracy doradców oraz bieŜące informowanie 

Kierownika BPO o sytuacji BPO i PPO. 

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia 

 

Skargi i wnioski 

 

§ 18 

 

1. Skargi i wnioski dotyczące realizacji Projektu kierować moŜna w formie pisemnej do 

Koordynatora merytorycznego projektu, na adres siedziby Stowarzyszenia, 77-310 

Debrzno, ul. Ogrodowa 26, z dopiskiem BPO. 

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

działania w przedmiotowym zakresie, w przeciwnym razie przekazuje skargę lub 

wniosek do rozpatrzenia Zarządowi Stowarzyszenia. 

3. Koordynator Projektu rozpatruje skargi lub wnioski z uwzględnieniem zasad 

rzetelności, poufności, bezstronności. 



  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

4. Koordynator Projektu rozpatruje skargę lub wniosek w ciągu 7 dni roboczych 

następujących po dniu wniesienia, natomiast Zarząd Stowarzyszenia na najbliŜszym 

posiedzeniu. 

Ochrona danych osobowych 

§ 19 

 

1. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umoŜliwienia 

monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy 

Projektodawcą a Instytucją WdraŜającą. 

2.  Stowarzyszenie zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926) oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 

poz. 1024) 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 20 

 

Dokumentacja Projektu, w tym ankiety ewaluacyjne wraz z formularzami porad będą 

archiwizowane w siedzibie Stowarzyszenia w Debrznie, przy ulicy Ogrodowej 26 

i przechowywane w sposób uniemoŜliwiający dostęp do ich treści osobom trzecim. 

 

§ 21 

 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem  01.02.2011 roku. 

2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie moŜliwość dokonania zmiany niniejszego 

Regulaminu w drodze uchwały. 

 

 

 

                                          …………………………………………………………………………………………………………………….…. 

                                           Zarząd Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

 

 

Debrzno, dn. ………………………… 

 


