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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI MATERIALNEJ 

 
1. Oświadczam, że moja sytuacja majątkowa nie pozwala mi na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy 

prawnej. Jestem świadomy, że w przypadku powzięcia przez Poradnię wiadomości o korzystaniu przeze 
mnie z usług profesjonalnego, odpłatnego doradztwa prawnego (adwokat, radca prawny), sprawa złożona 
w Poradni zostaje automatycznie odrzucona. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że opinia jest sporządzona przez wolontariusza na wyłączne ryzyko osoby 
ubiegającej się o opinię. Poradnia może w każdej chwili, z uzasadnionych powodów, zrezygnowad  
z wydania opinii. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała jakakolwiek szkoda, to, z wyjątkiem 
umyślnego jej wyrządzenia, jakakolwiek odpowiedzialnośd odszkodowawcza Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, jego pracowników oraz wolontariuszy jest wyłączona. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powołania wolontariusza lub pracownika Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu przed sąd w charakterze świadków - nie obejmuje ich tajemnica 
adwokacka.  

4. Wyrażam zgodę na udzielenie mi opinii na warunkach wskazanych powyżej oraz w dokumencie ZASADY 
DZIAŁANIA PORADNI. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w przypadku skierowania ma moją prośbę 
sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 
 _____________________      ___________________ 
 miejscowość, data        podpis Klienta 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TERMINU 
 

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że opinia z zakresu prawa może 
zostad sporządzona po upływie terminu do wniesienia powództwa, środka odwoławczego czy skargi lub terminu 
złożenia wniosku, odpowiedzi na pozew bądź terminu, na który została wyznaczona rozprawa w sprawie 
zgłoszonej przeze mnie do Poradni. 

 
 _____________________      ___________________ 
 miejscowość, data        podpis Klienta 

 
PEŁNOMOCNICTWO DO ODBIORU OPINII W SIEDZIBIE PORADNI 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany _________________________________, niniejszym upoważniam do odbioru 

w siedzibie Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (dalej „Poradnia”) w Poznaniu, al. Niepodległości 53, 
pokój 27, w moim imieniu opinii z zakresu prawa o sygnaturze ___/___/___ następujące osoby: 

1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________. 

 
 _____________________      ___________________ 
 miejscowość, data        podpis Klienta 


