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Raport:  Półroczny  Roczny  

  
 

Nazwa poradni:  
 
Umowa z dn.:   
 

Kwota otrzymanej dotacji:.  
 
Okres rozliczeniowy:   
 
A. Rozliczenie finansowe 

 
 
B. Systematyka zagadnień: 

1. Poradnia przyjęła do rozpatrzenia w danym okresie rozliczeniowym   ….   spraw. 
    

      2.  Sprawy z zakresu Liczba spraw 5 przykładowych zagadnień szczegółowych 

kobiety mężczyźni 
prawa i post. karnego (w tym 
tymczasowo aresztowani, 
wykroczenia) 

  

  

ogólnej problematyki prawa i 
post. cywilnego (w tym prawa 
zobowiązań i prawa rzeczowego) 

  

  

prawa rodzinnego (rozwody, 
alimenty, ustalenie ojcostwa) 

  

  
prawa spadkowego  
 

  

  
prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych oraz bezrobocia 

  

  
świadczeń z pomocy społecznej    

  
prawa i postępowania 
administracyjnego  

  

  
prawa lokalowego i 
spółdzielczego (w tym 
bezdomni, eksmisje, itp.) 

  

  
prawa finansowego (w tym 
podatki, zadłużenia, kredyty, itp.) 

  

  
przemocy wobec kobiet   

  
praw uchodźców                    
i cudzoziemców 

  

  
praw osób niepełnosprawnych    

  
kontaktów ze służbą zdrowia (w 
tym błędy w sztuce, itp.) 

  

  
pomocy organizacjom 
pozarządowym (szeroko 
rozumiana pomoc ekspercka i 
poradnicza) 

  

Inne, jakie?: prawo gospodarcze,   

Komentarz [M1]: Należy zaznaczyć  właściwe: 
raport półroczny (od października do stycznia) lub 
roczny (od  października do czerwca). 

Komentarz [M2]: W tym miejcu należy wpisać 
nazwę poradni oraz uczelni, na której ona dziala 

Komentarz [M3]: Dotyczy poradni, które 
otrzymały dotację od FUPP 

Komentarz [M4]: Należy podać łączną liczbę 
spraw przyjętych w danym roku akademickim tj. 
pomiędzy październikiem a czerwcem 

Komentarz [M5]: Liczba spraw danej kategorii 
musi stanowić sumę spraw kobiet i mężczyzn!!! 



Sprawozdanie z działalności poradni Nazwa Poradni, uczelnia. 

2  

prawo unijne, prawo 
konstytucyjne. 
 

  

3. Dodatkowe pytania dotyczące działalności kliniki:  
 

a)  Ilu studentów doradza w poradni?  
b)  Ilu opiekunów pracuje w poradni?  
c) Jak długo załatwiane są sprawy klientów - procentowo (tygodni, miesięcy, lat)?              
     
 
 
  Jak dużo jest spraw, które wymagają jedynie krótkiego wyjaśnienia? 
 

Czas załatwiania Liczba spraw % spraw 
Krótkie wyjaśnienie – porada na bieżąco  
(1-2 wizyty, do 2 tygodni) 

  

Kilka wizyt (od 2 tygodni do 2 miesięcy)   
Powyżej 2 miesięcy do roku   
Rok i więcej   

Razem:   
 
4.  Źródło wiedzy o poradni: (dane w %) 

 

Źródło informacji  
Członek rodziny  
Znajomy  
Gazeta  
Ulotka informacyjna  
Radio  
Telewizja  
Internet  
NGO  
Instytucja publiczna   
Inne źródło  

Razem:  
 
5.   Czy klienci korzystali wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej? (dane w %) 
 

 Kobiety Mężczyźni 
Tak   
Nie   

Razem:   
 
6. Monitoring stosowania i jakości prawa oraz zjawisk korupcyjnych i korupcjogennych. 
 

a) Prosimy o wymienienie poszczególnych zaobserwowanych przez Poradnię problemów 
wymagających zmian w interpretacji, stosowaniu lub nowelizacji obowiązujących przepisów 
w prawie lub „luk” w prawie. Prosimy zachować następującą konstrukcję informacji: 
 
• Opis problemu (kazus). 
• Do jakiego przepisu dany problem się odnosi? 
• Propozycje zmian. 
 
 
 
b) Prosimy podać przykłady zjawisk korupcyjnych i korupcjogennych zaobserwowanych 
przez Poradnię w ramach realizowanych zadań. Prosimy zachować następująca konstrukcję 
informacji:  

Komentarz [M6]: Należy podać liczbę studentów 
udzielających porad. 

Komentarz [M7]: Należy podać liczbę 
pracowników naukowych uczestniczących w 
działaniach poradni, sprawujących opiekę nad 
studentami. 

Komentarz [M8]: Liczba spraw musi pokrywać 
się z liczbą podaną w pkt. 1 części B sprawozdania.  

Komentarz [M9]: Łącznie suma wynosić musi 
100%. 

Komentarz [M10]: Łącznie suma wynosić musi 
100%. 

Komentarz [M11]: Łączna suma w przypadku 
“kobiet” – 100% i łączna suma  w przypadku 
„mężczyzn”  – 100%. 
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• Opis problemu (kazus). 
• Do jakiego przepisu dany problem się odnosi? 
• Propozycje zmian. 
 

 
 

7. Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni. 
 

 

 

 

8. Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbliższym czasie, aby się rozwinąć?  

 

9. Kiedy poradnia przewiduje, że będzie mogła funkcjonować bez wsparcia finansowego Fundacji? 

 

10. Uwagi i propozycje zmian dotyczące działalności Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 

 

 

 


