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ZASADY DZIAŁANIA PORADNI
JAK UZYSKAĆ OPINIĘ PRAWNĄ?
1. Niniejszy formularz należy złożyć w siedzibie Poradni. Wraz z formularzem należy złożyć zwięzły opis sprawy
oraz kserokopie dokumentów związanych ze sprawą (NIE PRZYJMUJEMY ORYGINAŁÓW).
2. Na podstawie przedłożonego formularza i kserokopii dokumentów Poradnia podejmuje decyzję, czy może
w danej sprawie sporządzić opinię.
3. Poradnia kontaktuje się z wnioskodawcą osobiście (na dyżurach), telefonicznie, listownie lub mailowo.

ZASADY WYDAWANIA OPINII
1. Opinie są sporządzane na piśmie. Nie udziela się porad ustnych, telefonicznych ani mailowych.
2. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której Klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej.
3. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której biegnie termin.
4. Złożenie niniejszego formularza w siedzibie Poradni nie gwarantuje uzyskania opinii.
5. Opinie są przygotowywane przez studentów pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych WPiA UG.
6. Opinie są przygotowywane nieodpłatnie.
7. Poradnia przyjmuje jedynie kopie dokumentów. Wszelkie złożone w Poradni dokumenty związane ze sprawą
pozostają w archiwum Poradni i nie są zwracane Klientowi.
8. Student oraz pracownik Poradni nie może odmówić złożenia zeznań 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 poinformować Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) co do sposobu udzielonej
mu pomocy prawnej: adres FUPP - ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa.

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że moja sytuacja majątkowa nie pozwala mi na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy
prawnej. W przypadku powzięcia wiadomości przez SUPP o korzystaniu z usług profesjonalnego, odpłatnego
doradztwa prawnego (adwokat, radca prawny), sprawa złożona w Poradni zostaje automatycznie odrzucona.
2. Przyjmuję do wiadomości, że opinia jest sporządzana przez studenta na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się
o opinię. Poradnia może w każdej chwili zrezygnować z wydania opinii. Jeśliby wskutek opinii lub jej braku
powstała jakakolwiek szkoda, to z wyjątkiem umyślnego jej wyrządzenia, jakakolwiek odpowiedzialność
odszkodowawcza UG, jego pracowników oraz studentów jest wyłączona.
3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powołania studentów lub pracowników UG przed sąd
w charakterze świadków nie obejmuje ich tajemnica adwokacka.
4. Wyrażam zgodę na udzielenie mi opinii na powyższych warunkach.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w przypadku skierowania na moja prośbę
sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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