
 

 

Regulamin poradnictwa prawnego w projekcie „Wsparcie dla kobiet 
doświadczających molestowania seksualnego” 

1. Zgodnie z wymaganiami projektu, poradnictwo prawne dotyczące 
molestowania seksualnego kobiet, dotyczy kobiet z całej Polski, z wyłączeniem 
miasta stołecznego Warszawy. 

2. Poradnictwo prawne udzielane przez PTPA jest bezpłatne. 

3. W ramach projektu, prawniczki/prawnicy PTPA udzielają bezpłatnych porad 
prawnych tylko w sprawach w zakresie molestowania seksualnego i 
dyskryminacji motywowanej płcią. 

4. W ramach poradnictwa, jednej osobie przysługują maksymalnie 3 
konsultacje. 

5. Porady prawne udzielane są telefonicznie, lub w inny określony indywidualnie 
sposób, według ustalonego harmonogramu dyżurów, dostępnego tutaj. 

6. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie prawniczki/prawnika PTPA 
i/lub koordynatora projektu co do możliwości i zakresu udzielenia porady prawnej. 

7. PTPA nie zapewnia reprezentacji przed sądami, organami administracji 
publicznej, ani innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi. W wyjątkowych 
sytuacjach PTPA może zadecydować o nieodpłatnym przydzieleniu 
profesjonalnego pełnomocnika procesowego, w ramach działalności organizacji nie 
związanej z realizacją projektu „Wsparcie dla kobiet doświadczających 
molestowania seksualnego”. 

8. W wybranych sprawach PTPA może, za uprzednią zgodą osoby zwracającej 
się po pomoc prawną, włączyć się do postępowania na zasadach przysługujących 
organizacji społecznej (w sytuacji gdy jest to prawnie dopuszczalne) lub sporządzić 
dla sądu opinię prawną (tzw. opinię przyjaciela sądu). W takich sytuacjach PTPA 
występuje jednak wyłącznie jako organizacja społeczna, działająca na rzecz 
równości i niedyskryminacji i nie reprezentuje osoby zwracającej się do PTPA po 
pomoc prawną. 

http://www.ptpa.org.pl/projekty/wsparcie-dla-kobiet-doswiadczajacych-molestowania-seksualnego/


9. PTPA prowadzi w celach badawczych oraz może publikować zanonimizowane 
statystyki spraw obsługiwanych w ramach pomocy prawnej. W wybranych 
przypadkach PTPA może również opisywać obsługiwane sprawy dla potrzeb 
prowadzonej działalności, w tym w kontaktach z mediami, nie ujawniając przy tym 
imienia i nazwiska, ani innych danych umożliwiających identyfikację osoby 
otrzymującej jakąkolwiek pomoc. 

10. Zwrócenie się po pomoc prawną do PTPA traktowane jest jako wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych (udostępnionych przez osobę 
zwracającą się po tego rodzaju pomoc) w celu objęcia sprawy pomocą prawną przez 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego z siedzibą w Warszawie (00-
031) przy ul. Szpitalnej 5/6a. W razie braku wyrażenia zgody na przetwarzanie tego 
rodzaju danych, udzielenie pomocy prawnej przez PTPA jest niemożliwe. Osobie 
zwracającej się po pomoc prawną do PTPA przysługuje prawo dostępu do treści 
przetwarzanych przez PTPA jej danych oraz ich poprawiania. Osoba zwracająca się 
po pomoc prawną do PTPA ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym czasie. 
PTPA podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie najwyższego 
standardu ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych informacji uzyskanych 
w trakcie udzielania pomocy prawnej. 

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach 
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

 


