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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

1. Заявляю, що  моє матеріальне становище не дозволяє мені на покриття витрат на
професійну  юридичну  допомогу.  Я  розумію,  що  у  випадку,  коли  Студентська
Університетська  Юридична  Порадня  (далі  “Порадня”)  з’ясує  про  те,  що  я
звернувся/звернулась за професійними платними послугами юриста – справа з якою я
звернувся/звернулась до Порадні буде автоматично відхилена.

2. Я розумію, що опінія буде підготована волонтером Порадні виключно на ризик особи,
яка звернеться за такою опінією. Порадня може в будь-який час з поважних причин
відмовити у виданні опінії. Якщо внаслідок видання опінії або її не видання, повстане
будь-яка  шкода,  крім ситуацій,  коли  шкода  була  заподіяна  навмисно,  будь-яка
відповідальність Університету  ім.  Адама  Міцкевича  в  Познані,  його  працівників  та
волонтерів за збитки – виключена.

3. Я розумію, що у випадку, коли волонтер чи працівник Університету ім. Адама Міцкевича
в Познані будуть викликані до суду в якості свідків –  на них не буде поширюватись
адвокатська таємниця.

4. Погоджуюсь на надання мені консультації (опінії) на вищезгаданих умовах а також на
умовах, які містяться в документі “ПРАВИЛА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРАДНІ”.

5. Погоджуюсь на використання моїх особистих даних у випадку, якщо на мій запит справа
буде скерована до Речника Громадянських Прав (Rzecznika Praw Obywatelskich).

___________________________________________                               ________________________________________
                                   Місцевість, дата                                                                     підпис Клієнта

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДНОСНО ТЕРМІНУ

          Заявляю, що мені повідомили про те, що юридична опінія може бути підготована після
закінчення  строку  для  подання  позову,  апеляції  чи  скарги  або  строку  для  подання  заяви,
відповіді  на  позов  або  дати,  на  яку  було  призначено  слухання  у  справі,  з  якою  я
звернувся/звернулась до Порадні.

___________________________________________                               ________________________________________
                                   Місцевість, дата                                                                    підпис Клієнта

УПОВНОВАЖЕННЯ ДО ОТРИМАННЯ ОПІНІЇ В ПОРАДНІ

Я, нижчепідписаний/нижчепідписана ________________________________________________,  уповноважую до
отримання, від мого імені, юридичної опінії з сигнатурою _____/_____ /_____ в Порадні за адресою
al. Niepodległości 53/27, 61-714 Poznań, наступних осіб:

1. ________________________________________________________,
2. ________________________________________________________,
3. ________________________________________________________.

___________________________________________                               ________________________________________
                                   Місцевість, дата                                                                    підпис Клієнта


