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Informacja o zasadach korzystania z porad Studenckiej Poradni Prawnej SPP
Opracowana zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Zakładu Studenckiej
Poradni Prawnej Wydziału Prawa w Warszawie SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego
Sekcje w ramach Zakładu Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa
Uniwersytetu SWPS (dalej: „SPP”) działają pro bono na rzecz społeczności lokalnej,
świadcząc porady prawne na zasadach określonych w Regulaminie SPP.
Celem działalności prowadzonej w ramach sekcji SPP jest udzielanie pomocy
prawnej osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na zasięgnięcie odpłatnej
pomocy adwokata, radcy prawnego lub innego zawodowego pełnomocnika. Jeśli
zgłaszający się ma możliwość skorzystania ze wskazanej pomocy lub już korzysta w danej
sprawie z odpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej, SPP nie udziela porady prawnej takiej
osobie.
Porady udzielane są przez studentów SPP, w ramach zajęć praktycznych
prowadzonych na uczelni, pod kierunkiem Opiekuna Sekcji, nauczyciela akademickiego.
Porada taka ma charakter konsultacyjny i zostaje udzielona na piśmie, a jej celem jest
wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności oraz wskazanie możliwych dróg
postępowania w sprawie, zaś Klient sam podejmuje decyzję o nadaniu biegu w swojej
sprawie.
Przyjęcie oświadczenia oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej
SPP/karty sprawy przez Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy. O przyjęciu
sprawy klient jest informowany przez członków grupy dyżurującej, która została
wyznaczona do zajęcia się sprawą, niezwłocznie po potwierdzeniu jej przyjęcia przez
Opiekuna Sekcji.
W przypadku powołania studentów lub pracowników Uniwersytetu SWPS przez sąd
w charakterze świadka nie obowiązuje ich tajemnica analogiczna do tajemnicy
adwokackiej, czyli będą oni zobowiązani ujawnić przed sądem wszystkie dostępne im
informacje. W każdym momencie Opiekun Sekcji SPP lub Kierownik SPP może
zdecydować o zrezygnowaniu z udzielenia opinii. Jeżeli wskutek opinii lub jej braku
powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia, odpowiedzialność
odszkodowawcza Uniwersytetu SWPS i jego pracowników oraz studentów jest wyłączona.
W celu przyjęcia sprawy przez SPP konieczne jest złożenie przez
zainteresowanego Oświadczenia o spełnianiu wymogów bycia Klientem SPP oraz o
zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości informacji o zasadach korzystania z usług SPP.
Zainteresowany ma prawo poinformować w formie pisemnej o sposobie i treści
udzielonej mu pomocy prawnej Opiekuna Sekcji SPP i Kierownika Zakładu SPP, jak i
Fundację Studenckich Poradni Prawnych.

