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ZASADY DZIAŁANIA PORADNI 
 
Jak uzyskad opinię prawną? 

1. Niniejszy formularz należy złożyd w siedzibie Poradni. Wraz z formularzem należy przekazad 
oświadczenie o sytuacji materialnej, zwięzły opis sprawy oraz kserokopie dokumentów 
związanych ze sprawą. 

2. Wolontariusze działający w Poradni kontaktują się z wnioskodawcą osobiście (w trakcie 
dyżurów), telefonicznie, listownie lub mailowo. 

 
Zasady wydawania opinii prawnej 

1. Opinie są sporządzane na piśmie. Nie udziela się porad ustnych, telefonicznych ani mailowych. 
2. Nie wydaje się opinii w sprawach, w których Klient korzystał lub w dalszym ciągu korzysta  

z profesjonalnej pomocy prawnej. Ponadto, opinie sporządzane są tylko dla Klientów, którzy  
nie są w stanie skorzystad z profesjonalnej pomocy prawnej ze względu na swoją sytuację 
materialną. Na podstawie przedłożonego formularza i kserokopii dokumentów Poradnia 
podejmuje decyzję, czy może w danej sprawie sporządzid opinię. 

3. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której biegnie termin. Każde odstępstwo od tej zasady musi 
byd uprzednio skonsultowane z Koordynatorem Poradni. 

4. Złożenie niniejszego formularza w siedzibie Poradni nie gwarantuje uzyskania opinii. Opinia 
może nie zostad wydana, jeżeli w trakcie jej przygotowywania ujawnią się przesłanki wyłączające 
dopuszczalnośd sporządzenia opinii. 

5. Opinie są przygotowywane przez wolontariuszy pod nadzorem merytorycznym pracowników 
naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

6. Opinie sporządzane są nieodpłatnie. 
7. Poradnia przyjmuje jedynie kopie dokumentów. Wszelkie złożone w Poradni kopie dokumentów 

oraz formularze związane ze sprawą pozostają w archiwum Poradni i nie są zwracane Klientowi. 
8. Student oraz pracownik Poradni nie mogą odmówid złożenia zeznao dotyczących prowadzonej 

sprawy oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu. 
9. Opinie wydawane są tylko Klientowi lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie do odbioru 

opinii podpisane przez Klienta. 
10. Klient może poinformowad Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP)  

co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej. 
 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Studencką Uniwersytecką 
Poradnię Prawną w Poznaniu w celach związanych z funkcjonowaniem Poradni, a w szczególności w celach 
związanych z edukacją prawniczą oraz udzielaniem mi pomocy prawnej przez wolontariuszy, zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 nr I z 4 maja 2016 r.) oraz  
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  


