
UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALE�Y DOKŁADNIE ZAPOZNA� SI� Z POUCZENIAMI 

PPF 
Wniosek o przyznanie prawa 

pomocy 

1.   S�d, do którego jest składany wniosek 
(nazwa i siedziba s�du oraz sygn. akt, je�eli została nadana) 

 

 Data wpływu 
 (wypełnia s�d) 

2.   Wnioskodawca i jego adres 
 

W rubryce 2.1 nale�y poda�: imi� i nazwisko oraz adres ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowo�ci, ulicy, 
numeru domu i lokalu. W rubryce 2.2 nale�y wpisa� adres do korespondencji 

2.1 

 

2.2 

 

3. Informacja o przedmiocie zaskar�enia 
(w rubryce 3.1 nale�y wskaza� zaskar�ony akt, czynno�� lub bezczynno��) 

data wydania numer 
3.1 

 3.2 

 

3.3 

 

3.4 Nazwa organu  

Warto�� przedmiotu zaskar�enia 
3.5 Czego dotyczy 

 
3.6  

4.  Wnosz� o 

- zwolnienie od kosztów s�dowych 
- cz��ciowe zwolnienie od kosztów s�dowych 

- ustanowienie radcy prawnego 
- ustanowienie adwokata 
- ustanowienie doradcy podatkowego 
- ustanowienie rzecznika patentowego ( * ) 

5. UZASADNIENIE 
(nale�y wskaza� fakty, z których wynika, �e wniosek jest zasadny) 

 



 

Uzasadnienie ci�g dalszy 

 

O�WIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJ�TKU I DOCHODACH 
O�WIADCZAM, CO NAST�PUJE : 

6. STAN RODZINNY 
( nale�y wpisa� osoby pozostaj�ce we wspólnym gospodarstwie domowym) 

nazwisko i imi� data urodzenia stopie� pokrewie�stwa 
   

7. MAJ�TEK 
(nale�y poda� stan maj�tkowy wnioskodawcy i osób pozostaj�cych we wspólnym gospodarstwie) 

7.1. Nieruchomo	ci: 
dom (wielko�� w m2) 

 

mieszkanie (wielko�� w m2) 
 

nieruchomo�� rolna (liczba hektarów) 
 

inne nieruchomo�ci 
 

7.2. Posiadane zasoby: 

7.2.1. Pieni��ne (oszcz�dno�ci, papiery 
warto�ciowe itp.- wysoko�� nominalna) 

 

7.2.2. Przedmioty warto	ciowe (nale�y wpisa� przedmioty o warto�ci powy�ej 3000 euro) 

 



 
8. Stan maj�tkowy osób pozostaj�cych ze mn� we 

wspólnym gospodarstwie domowym 
 

9. Inne, dodatkowe informacje o stanie maj�tkowym 
 

10. Dochody 
(nale�y wpisa� dochody wnioskodawcy i osób 

pozostaj�cych we wspólnym gospodarstwie domowym) 

nazwisko i imi� z jakiego tytułu dochód miesi�czny brutto 
   

Razem dochód:  

11. Inne dane, które składaj�cy o	wiadczenie 
uwa�a za istotne 

 

12. O	wiadczam, �e nie zatrudniam i nie pozostaj� w innym stosunku prawnym 
z adwokatem, radc� prawnym, doradc� podatkowym i rzecznikiem patentowym. 

 
13. O	wiadczam, �e znana mi jest tre	
 art.233 §1 Kodeksu karnego o odpowiedzialno	ci 

karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 
 
14. miejscowo	
, data 15. podpis osoby wnosz�cej 

  

 



 

POUCZENIE 

1.  Wniosek nale�y zło�y� na urz�dowym formularzu: 

- osoby fizyczne wypełniaj� formularz oznaczony PPF 
- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne niemaj�ce osobowo�ci prawnej wypełniaj� formularz PPPr. 

2.  Formularz nale�y wypełni� czytelnie, dokonuj�c wpisów bez skre�le� i poprawek. 
Gdy w rubrykach wyst�puje tekst oznaczony znakiem (*) - niepotrzebne skre�li�. 

3.  Ka�d� rubryk� niezacieniowan� nale�y wypełni� albo skre�li�. Je�eli po wpisaniu tre�ci w rubryce 
pozostało wolne miejsce, nale�y je skre�li�, w sposób uniemo�liwiaj�cy dopisywanie. 

4.  Formularze dost�pne s� w Naczelnym S�dzie Administracyjnym w Warszawie, w wojewódzkich s�dach 
administracyjnych, w urz�dach gmin oraz w Internecie pod adresem http://www.nsa.gov.pl/ 

5.  Wniosek nale�y zło�y� w biurze podawczym s�du administracyjnego lub przesła� poczt�. 

6.  Niezachowanie warunków formalnych wniosku, które uniemo�liwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje 
wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Je�eli braki nie zostan� w tym terminie 
uzupełnione, wniosek pozostawia si� bez rozpoznania. 

 


