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REGULAMIN  

doradztwa prawnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym 
 
1. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) wprowadza usługę indywidualnego 

doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw, które ulokowały działalność gospodarczą  
w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym oraz przedsiębiorstw planujących 
złożenie wniosku aplikacyjnego do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.  

2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny łącznie przeznacza 100 godzin (1 godz. = 60 
min.) doradztwa do wykorzystania prze zainteresowane podmioty do dnia 31.12.2018 r. 

3. Doradztwo prawne świadczy Kancelaria Radcy Prawnego – Renata Roszkowska w zakresie 
udzielania konsultacji, wyjaśnień i opinii ustnych, bezpośrednio przedstawicielom 
przedsiębiorstw, wskazanych każdorazowo w formularzu – Wniosek o doradztwo prawne, 
stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Doradztwo obejmuje następujące dziedziny 
prawa w działalności mikro i małego przedsiębiorstwa, tj.: 
1) Prawo działalności gospodarczej 
2) Prawo podatkowe 
3) Prawo ubezpieczeniowe 
4) Prawo handlowe 
5) Prawo cywilne 
6) Prawo pracy 

4. Podmiot zainteresowany doradztwem prawny jest zobowiązany wypełnić formularz – 
Wniosek o doradztwo prawne, wskazując w sposób kompletny, precyzyjny i wyczerpujący 
stan faktyczny zagadnienia prawnego. 

5. Formularz Wniosku o doradztwo musi być wypełniony i podpisany przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania podmiotu zainteresowanego doradztwem. 

6. Skan formularza należy przesłać na: i.golebiewska@bpnt.bialystok.pl, nie później niż 3 dni 
robocze przed pierwszym proponowanym terminem spotkania. 

7. Formularz zostanie przekazany do Kancelaria Radcy Prawnego – Renata Roszkowska w 
celu zapoznania się z tematyką i wybrania jednego terminu spotkania. 

8. Spotkania odbywają się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Żurawia 71, 
15-540 Białystok. 

9. Doradztwo realizowane jest wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8:00-15:00. 
10. Przesyłając  formularz – Wniosek o doradztwo prawne podmiot oświadcza, że zapoznał się 

z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. 
11. Doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorstw świadczone jest bezpłatnie na zasadzie 

pomocy de minimis. 
12. Podmiot, któremu zostało udzielone doradztwo prawne jest zobowiązany do podpisania 

Karty doradztwa przygotowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego – Renata Roszkowska, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 


