Załącznik do uchwały nr 5/II/4/2017 z dnia 06.06.2017r.
Rady Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

REGULAMIN POMOCY PRAWNEJ
DLA CZŁONKÓW LUBUSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
W RAMACH WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA WETERYNARII

§1
Regulamin pomocy prawnej, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania przez
lekarzy weterynarii, członków Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej zwanej dalej
LIL-Wet z pomocy prawnej, polegającej na udzielaniu przez radcę prawnego porad
i konsultacji prawnych finansowanych przez LIL-Wet.
§2
1.

2.

Pomoc prawna świadczona na podstawie niniejszego „Regulaminu” ma charakter
przedsądowy, udzielana jest na rzecz lekarzy weterynarii, członków LIL-Wet
w związku z prowadzoną działalnością zawodową w zakresie prawa
weterynaryjnego, cywilnego, karnego, gospodarczego, prawa pracy z wyłączeniem
prawa: budowlanego, bankowego, podatkowego, karnego skarbowego, zamówień
publicznych, własności intelektualnej.
Pomoc prawna nie jest świadczona w zakresie zastępstwa procesowego,
w szczególności nie obejmuje działań w imieniu i na rzecz lekarza weterynarii przed
sądami lub organami administracji.
§3

Pomoc prawna ma charakter:
1) Porad prawnych – polegających na zasugerowaniu wnioskodawcy sposobu
postępowania w zgłoszonej przez niego sprawie;
2) Konsultacji prawnych – polegających na udzieleniu informacji o powszechnie
obowiązujących przepisach, orzecznictwie i poglądach w doktrynie prawnej
w zgłoszonym problemie prawnym;
3) opinii prawnej – przyporządkowaniu stanu faktycznego ustalonego w trakcie
konsultacji lub porady do odpowiedniej normy prawnej, w której znajdzie się
interpretacja problemu i zasugerowanie korzystnego rozwiązania;
4) analizy prawnej – weryfikacja przesłanego dokumentu prawnego w celu dostosowania
do potrzeb lekarza weterynarii;
5) innego dokumentu prawnego – np. wezwania do zapłaty, pisma przedsądowego, np.
ugody, porozumienia.

§4
1.

2.

Prawo do korzystania z konsultacji prawnych przysługuje członkowi LIL-Wet
z wyłączeniem dotyczącym osób, których zaległości w opłacaniu składek
przekraczają 3 – miesięczne zobowiązania a także w sytuacji gdy zakres
wnioskowanej porady prawnej nie jest zgodny z § 2.
Ustala się limit konsultacji prawnych udzielanych na podstawie „Regulaminu”
w liczbie nie przekraczającej dwóch w czasie trwania roku kalendarzowego
z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
§5

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Porady prawne udzielane są na pisemny wniosek lekarza weterynarii.
Wniosek zawiera dane wnioskodawcy oraz opis problemu prawnego.
Wnioskodawca ma prawo przedstawić celem uzyskania opinii prawnej, analizy
prawnej ,innego dokumentu prawnego , o którym mowa w §3 pkt.5, dokumenty w
liczbie nie przekraczających 10 kart.
Udostępnia się w formie edytowalnej na stronie internetowej lilwet.pl, w zakładce
„Dla lekarzy weterynarii” przykład wniosku pod nazwą: „Wniosek o przyznanie
nieodpłatnych konsultacji prawnych dla członków LIL-Wet”, stanowiący załącznik
do regulaminu.
Wniosek, po jego wpłynięciu do biura Izby podlega opiniowaniu przez Prezydium
Rady Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej pod względem zgodności
z „Regulaminem”.
Wnioski zaopiniowane pozytywnie przekazywane są do konsultacji prawnych
u radcy prawnego, z którym LIL-Wet zawarła umowę o świadczenie usług zgodnie
z zakresem wskazanym w „Regulaminie”.
Prezydium Rady LIL-Wet ma prawo do odmowy przekazania wniosku do
konsultacji prawnych w przypadku stwierdzenia niezgodność z zasadami
przyjętymi w „Regulaminie”.
§6
1. Odpłatność za konsultacje prawne udzielone członkom LIL-Wet w ramach
Regulaminu” pokrywana jest ze środków LIL-Wet.
2. Odpłatność za konsultacje prawne w ramach „Regulaminu” świadczona jest przez
LIL-Wet do wyczerpania limitu kwoty określonej na ten cel w preliminarzu
budżetowym na dany rok kalendarzowy.
§7

Radca prawny udzielający porad prawnych prowadzi w formie uzgodnionej z Radą
Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Rejestr konsultacji prawnych dla
członków Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej”, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Rejestr stanowi podstawę do rozliczeń finansowych radcy z LIL-Wet.
3. Rejestr zawiera w szczególności:
1) datę wpłynięcia wniosku;
1.

2) dane lekarza weterynarii, któremu udzielona została konsultacja prawna;
3) datę udzielenia konsultacji;
4) sposób i charakter udzielonej konsultacji prawnej.

§8
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Rada Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zastrzega sobie prawo zmiany
„Regulaminu”.
3. Regulamin dostępny jest w biurze LIL-Wet, na stronie internetowej LIL-Wet oraz
u radcy prawnego udzielającego konsultacji.

Załącznik do REGULAMINU POMOCY PRAWNEJ
DLA CZŁONKÓW LUBUSKIEJ IZBY LEKARSKO –
WETERYNARYJNEJ W RAMACH WYKONYWANIA
ZAWODU LEKARZA WETERYNARII

..............................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

..............................................
..............................................
adres

Rada Lubuskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W Zielonej Górze
ul. T. Olbrychta 1b/6
65-823 Zielona Góra

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZPŁATNYCH KONSULTACJI PRAWNYCH
DLA CZŁONKÓW LIL-WET
Opis problemu prawnego:

…………………………………
DATA

……………………………………
PODPIS

Opinia Prezydium LIL-Wet:
Wniosek pod względem formalnym spełnia / nie spełnia* kryteriów przyznawania bezpłatnych
konsultacji prawnych na podstawie uchwały Rady Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej nr
z dnia …. Wniosek zostaje przekazany / nie zostaje* przekazany do konsultacji prawnych.
Uzasadnienie (w przypadku odmowy):

…………………………………
DATA
* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………..………………
PODPISY CZŁONKÓW PREZYDIUM

