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Uniwersyteckie poradnie prawne co roku udzielają porad w kilkunastu tysiącach spraw. Co 
roku też poradnie składają sprawozdania z ich rocznej działalności do Fundacji Uniwersyteckich 
Poradni Prawnych1. Na podstawie tychże raportów FUPP opracowuje roczne sprawozdania 
z działalności uniwersyteckich poradni prawnych2, zawierające szczegółowe statystyki za 
dany rok akademicki. Statystyki te wskazują m.in. na rodzaje spraw rozwiązywanych przez 
poradnie oraz ich liczbę. 

Zgodnie z raportem FUPP za rok akademicki 2009/20103 uniwersyteckie poradnie prawne 
rozwiązały ogółem 11 899 spraw, co w porównaniu z rokiem akademickim 2008/2009, kiedy 
to poradnie rozwiązały ogółem 11 075 spraw, daje wzrost ilości rozwiązanych spraw o 6,9%. 
Jest to z pewnością związane ze wzrostem liczby studentów udzielających porad prawnych 
w ramach poradni, ale także stale rosnącym zapotrzebowaniem społeczeństwa na istnienie 
sieci ośrodków zajmujących się bezpłatnym poradnictwem prawnym.

Wśród spraw rozpatrywanych przez poradnie w roku akademickim 2009/2010, obok spraw 
z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, czy prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, wyróżniono także kategorie spraw związanych z problematyką: 

– prawa fi nansowego i podatkowego (w tym m.in. sprawy odnoszące się do: obowiązków 
podatników, powstania obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg czy nadpłat, odpowie-
dzialności za zaległości podatkowe, opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia 
za granicą, fi nansowych sposobów zabezpieczenia nieruchomości, naliczania odsetek karnych 
przez bank w związku z przekroczeniem limitu kredytowego),
– przemocy wobec kobiet (w tym m.in. sprawy dotyczące: przemocy fi zycznej i psychicz-

nej, znęcania się nad członkami rodziny, instytucji służących pomocą w przedmiotowych 
kwestiach),

– praw uchodźców i cudzoziemców (w tym m.in. sprawy odnoszące się do: formy ochrony 
prawnomiędzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – status uchodźcy, 
ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany – tytułu prawnego pobytu w Polsce – zgoda 
na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta 

1 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (dalej jako FUPP) powstała w 2002 r. Jej głównym zadaniem jest 
fi nansowanie uniwersyteckich poradni w Polsce, a także wzmocnienie potencjału programu klinicznego nauczania 
prawa na przyszłość. Więcej o Fundacji na jej stronie internetowej pod adresem: www.fupp.org.pl. 

2 Roczne sprawozdania z działalności uniwersyteckich poradni prawnych dostępne są na stronie internetowej 
FUPP w zakładce raporty i publikacje, pod adresem: http://www.fupp.org.pl/index.php?id=raporty. Informacje pre-
zentowane są w postaci prezentacji power point.

3 FUPP, roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2009/2010, 
dostępne pod adresem: http://www.fupp.org.pl/index.php?id=raporty, slajd nr 5–7.
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długoterminowego UE – nadania obywatelstwa polskiego, prawa cudzoziemców w czasie 
ich pobytu w Polsce – łączenie rodzin, nabywanie nieruchomości),

– praw osób niepełnosprawnych (w tym m.in. sprawy dotyczące: zmiany stopnia niepełno-
sprawności, odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, możliwości uzyskania 
mieszkania położonego na niższej kondygnacji, warunków uzyskania karty parkingowej 
przez osoby niepełnosprawne),

– kontaktów ze służbą zdrowia (w tym m.in. sprawy odnoszące się do: odpowiedzialności 
lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej, relacji klientów poradni z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, reklamacji usług medycznych, więziennej służby zdrowia, prawnych aspektów 
eksperymentu medycznego), 

– pomocy organizacjom pozarządowym, polegającej m.in. na wyjaśnieniu zasad działalności 
organizacji pozarządowych czy też możliwości ich udziału w postępowaniu jako strona 
społeczna,

– inną, gdzie znalazły się sprawy związane ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, skargami konstytucyjnymi, z występowaniem studentów poradni jako kurato-
rów w postępowaniach, prawem kanonicznym, założeniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej (także na terytorium UE), prawem autorskim, prawem prasowym (zagadnienia 
sprostowania i odszkodowań) czy odpowiedzialnością dyscyplinarną prawników1.
Warto wskazać, że poradnie prawne odnotowały znaczący wzrost liczby spraw odnoszących 

się do problematyki przemocy wobec kobiet (o 160% w porównaniu do roku 2008/2009), 
wzrost liczby spraw wyjaśniających kwestie praw uchodźców i cudzoziemców (o 5% w po-
równaniu do roku 2008/2009), spraw z zakresu prawa fi nansowego (o 1,6% w porównaniu do 
roku 2008/2009) oraz spraw z kategorii „inne” (o 0,6% w porównaniu do roku 2008/2009). 
Wzrost ilości spraw w wyżej wymienionych kategoriach jest z pewnością spowodowany 
zwiększeniem świadomości prawnej społeczeństwa oraz większym zaufaniem, którym klienci 
darzą poradnie, wierząc, że uzyskają pomoc prawną w sprawach trudnych, nierzadko wsty-
dliwych i bardzo osobistych. 

Po raz kolejny zespoły studentów i opiekunów z kilku poradni prawnych w Polsce przy-
gotowały opracowania najciekawszych prowadzonych spraw z prawa cywilnego, karnego, 
pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego oraz tzw. varii. 

Publikacja niniejsza potwierdza przytoczone powyżej dane: poradnie prawne w Polsce 
zajmują się szerokim spektrum problemów społecznych, a studenci mają szansę na rozwią-
zywanie ciekawych, nieraz szalenie skomplikowanych sytuacji prawnych. Do każdej opisanej 
sprawy dołączone zostało pismo procesowe, które studenci przygotowali w trakcie pracy 
z klientami. 

Mam nadzieję, że do książki zajrzą nie tylko studenci ciekawi spraw, z jakimi zmagają się 
ich koleżanki i koledzy w Polsce, ale także opiekunowie, którzy wykorzystają przygotowany 
materiał podczas zajęć.
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1 FUPP, roczne sprawozdanie.... op. cit., slajdy nr 11, 12, 21–27.  


