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ПРАВИЛА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРАДНІ

Як отримати юридичну консультацію?

1. Цей формуляр,  після ознайомлення з його змістом і  підписання, необхідно надати до
Порадні разом з Декларацією про матеріальне становище, описом справи і ксерокопією
документів пов'язаних зі справою.

2. Волонтери, які задіяні в Порадні, зв'язуються з заявником особисто (під час дижурів), по
телефону, традиційною або електронною поштою.

Правила надання юридичної консультації (опінії):

1. Опінії  підготовуються  і  надаються  у  письмовій  формі.  Консультації  в  Порадні  не
надаються в формі устній, по телефону або електронною поштою.

2. Опінії  не видаються у справах,  в  яких Клієнт користувався або все ще користується
послугами професійного юриста. Крім того, консультації надаються виключно особом,
які не мають фінансової можливості звернутись за платними послугами професійної
юридичної допомоги. На підставі представлених документів, Порадня приймає рішення
чи може підготувати опінію в даній справі. 

3. Опінії  не видаються у справах, в яких йде термін.  Про будь-яке відхилення від цього
правила слід попередньо повідомити Координатора Порадні.

4. Надання цього формуляру в  Порадні  не гарантує отримання опінії.  Заявнику може
бути  відмовлено  у  виданні  опінії,  якщо  в  процесі  її  підготовки  будуть  виявлені
обставини, які виключатимуть допустимість видання даної опінії.

5. Опінії  підготовуються  волонтерами  Порадні  під  наглядом  наукових  працівників
Факультету Права і Адміністрації Університету ім. Адама Міцкевича у Познані.

6. Консультації (опінії) надаються безкоштовно.
7. Порадня приймає виключно копії документів. Усі надані до Порадні копії документів, а

також формуляри пов'язані зі справою, залишаються у архіві Порадні і не повертаються
Клієнту.

8. Студенти та працівники Порадні  не можуть відмовити дати свідчення у суді щодо
справи, яка велась у Порадні, а також відмовити відповіді на пов'язані з такою справою
питання суду, прокурора або ін. уповноваженого органу.

9. Опінії видаються тільки особисто Клієнту, або особі, яка має письмове уповажнення
до отримання даної опінії, підписане Клієнтом.

10. Клієнт має право повідомити Правління Фонду Університетських Юридичних Порадень
(Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP)) щодо способу надання йому
юридичної консультації в Порадні.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

Погоджуюсь на збирання та обробку моїх особистих даних Студентською Університетською Юридичною
Пораднею в Познані для цілей, пов'язаних з функціонуванням Порадні, а зокрема для цілей, пов’язаних з
правовою  освітою  та  наданням  правової  допомоги  волонтерами  Порадні,  відповідно  до  Регламенту
Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 з 27.04.2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки
персональних даних і вільного руху таких даних та про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. EU L 119
№ 1 з 04.05.2016 р.) та в Законі з 10.05.2018 р. про захист персональних даних (Dz. U. 2019 р., poz. 1781).
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