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INFORMACJE NA TEMAT USŁUG PRAWNYCH 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRAWNIKA EWELINĘ FUŁAWKĘ  

 

I. WYCIĄG Z DOKUMENTU 

REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG 

przez firmę prawniczą CENTRUM PRAWNE ONLINE PRAWNIK EWELINA FUŁAWKA 

Pełna treść dokumentu dostępna na stronie www.centrumprawneonline.pl. 

 

§ 14. USŁUGODAWCA 

1. Usługodawca (adnotacja – prawnik Ewelina Fuławka) oświadcza, że: 

a. ukończył 5–letnie studia magisterskie prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego (numer dyplomu WPAE/5384/420/2015) oraz 3–letnią 

aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu – zdjęcie 

zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej z dnia 14.01.2020 r.  

http://www.centrumprawneonline.pl/
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b. jako Prawnik posiada wieloletnie (od 2010 roku) doświadczenie zawodowe w pracy w działach 

prawnych korporacji prawniczych, w dziale prawnym biura poselskiego, w kancelarii 

notarialnej oraz w kancelarii adwokackiej; 

c. specjalizuje się w prawie kontraktów, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony 

konkurencji i konsumentów, prawie ochrony danych osobowych oraz w pomocy prawnej dla e-

commerce, sklepów oraz serwisów internetowych; 

d. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której na podstawie art. 2 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i art. 65 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej  świadczy usługi prawne zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. 

gospodarki;  

e. zawarł z TUIR ALLIANZ POLSKA S.A. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej. 

 

 

 

II. WYCIĄG Z WPISU W CEIDG  

 

NIP 8822091671 

Firma przedsiębiorcy 

Centrum Prawne Online Prawnik Ewelina Fuławka 

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 

69.10.Z Działalność prawnicza 

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 

69.10.Z, 62.01.Z, 85.59.B 

 

 

Komentarz – poniżej pełny zakres podklasy 69.10. Z. Prawnik Ewelina Fuławka wykonuje 

czynności zaznaczone przerywaną linią, tj. doradztwo prawne i ogólne konsultacje, 

przygotowywanie dokumentów prawnych. 
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III. PODSUMOWANIE  

 

1. Imię i nazwisko: 

Ewelina Fuławka 

2. Zawód:  

prawnik  

3. Doświadczenie zawodowe: 

od 2010 roku  

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.  

5. Zakres głównych czynności: 

1) doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych 

w zakresie: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych 
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z prowadzeniem firm, dokumentacji patentowej i praw autorskich, 

przygotowywanie pozostałych dokumentów prawnych; 

2) prowadzenie zamkniętych szkoleń online dla mikro i małych przedsiębiorców; 

3) kierowanie pracami Działu Prawnego w Centrum Prawnym Online. 

6. Sposób świadczenia pomocy prawnej: 

1) przy użyciu środków porozumiewania się na odległość,  

2) w wyjątkowych sytuacjach możliwość odbycia konsultacji stacjonarnej na terenie 

miasta Wrocław. 

7. Ochrona danych osobowych: 

1) wszelkie dane dotyczące Klienta przesyłane są z użyciem programów lub narzędzi 

szyfrujących, 

2) stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, 

3) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@centrumprawneonline.pl . 

8. Podstawa prawna świadczenia usług: 

1) dokument – Regulamin świadczenia usług przez firmę prawniczą Centrum Prawne 

Online Prawnik Ewelina Fuławka, 

2) umowa z Klientem, 

3) obowiązujące przepisy prawa. 

9. Modele współpracy: 

1) wynagrodzenie za obsługę poszczególnej sprawy, 

2) współpraca na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w ramach stałej obsługi prawnej, 

3) współpraca na zasadzie modelu ryczałtowego oraz dodatkowego wynagrodzenia 

w przypadku przekroczenia liczby godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym. 

10. Dowód księgowy: 

mailto:iod@centrumprawneonline.pl
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elektroniczna faktura VAT – jest dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi 

prawnej (udzielenie pomocy prawnej) zakwalifikowanej do jednego z zakresów 

podklasy 69.10.Z. 

11. Podklasa 69.10.Z dotyczy działalności prawniczej bez względu na jej nazwę: 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawnicy niezrzeszeni nie mają 

obowiązku rejestracji działalności prawniczej pod nazwą „kancelaria prawna”; 

przedmiot świadczonych usług należy oceniać według kodu PKD, a nie nazwy firmy. 

 

„ Priorytetem w mojej firmie jest Twoje bezpieczeństwo prawne oraz wykonanie usługi 

na najwyższym poziomie.  

Dopasowuję pomoc prawną do branży, etapu działalności oraz poziomu występujących 

lub możliwych do wystąpienia problemów. 

Zapraszam do poznania oferty Centrum Prawnego Online i do współpracy – dołącz do 

grona Naszych stałych Klientów.” 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Prawnik Ewelina Fuławka 

 

 

 

 

 

 

 


