PRZED WYPE Ł NIENIEM NALE ŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SI Ę Z POUCZENIEM
Data wpływu

PPPr

WNIOSEK O PRZYZNANIE
PRAWA POMOCY

(wypełnia s ąd)

1. Sąd, do którego jest sk ładany wniosek
(nazwa i siedziba s ądu oraz sygnatura akt sprawy, je żeli została nadana)

2. Wnioskodawca i jego adres
W rubryce 2.1 nale ży poda ć pełn ą nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej b ąd ź organizacji
maj ących zdolno ść s ądową .
W rubryce 2.2 nale ż y poda ć adres siedziby osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej b ąd ź organizacji
maj ących zdolno ść s ądową , ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowo ści, ulicy, numeru domu i lokalu.
W rubryce 2.6 nale ży wpisa ć adres do korespondencji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej b ąd ź
organizacji maj ących zdolno ść s ądową .

2.2.

2.1.

2.3. NIP
2.6.

2.4 REGON
2.5 KRS
2.7 Rodzaj prowadzonej dzia łalno ś ci

3. Informacja o przedmiocie zaskarżenia
W rubryce 3.1 nale ży wskaza ć zaskarżony akt, czynno ść b ąd ź bezczynno ść lub przewlekłe prowadzenie
sprawy w sprawie wydania aktu lub dokonania czynno ści.
W rubryce 3.2 nale ży wskaza ć datę wydania zaskarżonego aktu (O ile dotyczy).
W rubryce 3.3 nale ży wskaza ć numer wydanego aktu b ąd ź sprawy, której akt, czynno ść lub bezczynno ść
dotyczy.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4. Nazwa organu, którego akt,
czynno ść , bezczynno ść lub przewlek łe
prowadzenie sprawy dotycz ą

3.5. Czego dotyczy sprawa

3.6. Wartość przedmiotu zaskarżenia

4. Wnoszę o

4.1.

- zwolnienie od kosztów s ądowych *

częściowe zwolnienie od kosztów s ądowych, w zakresie

(wniosek mo że obj ąć po jednym żądaniu
z rubryki 4.1 oraz 4.2)
4.2.

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

5. UZASADNIENIE
(należy wskaza ć fakty, z których wynika, że wniosek jest zasadny)

*:

OŚWIADCZENIE O MAJĄTKU I DOCHODACH
6. Wysoko ść kapitał u zakładowego,
maj ątku lub ś rodków finansowych
(należy wpisa ć warto ść w złotych polskich)
7. Warto ść ś rodków trwa łych wnioskodawcy
(według bilansu na ostatni rok)

8. Wysoko ść zysku lub strat za ostatni rok
obrotowy wed ług bilansu
9. Stan rachunków bankowych na koniec miesi ąca poprzedzaj ącego złożenie wniosku
9.1 Nazwa banku

9.2 Numer rachunku

9.3 Stan konta

10. Inne dane dotycz ące maj ątku (w tym stan ś rodków w kasie podmiotu), dochodów oraz
zobowi ązania i wydatki podmiotu.

11. O świadczam, że wnioskodawca nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym
z adwokatem, radc ą prawnym, doradc ą podatkowym ani z rzecznikiem patentowym.
12. O świadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialno ści karnej za z łożenie fa łszywego
oświadczenia, o której mowa w art. 233 § I w zwi ązku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z pó ź n. zm .).

13. Dane osoby (osób) wnosz ącej (wnosz ących) - uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej b ądź organizacji maj ących
zdolno ść s ądową (imi ę i nazwisko oraz adres zamieszkania ze wskazaniem kodu pocztowego,
miejscowo ś ci, ulicy, numeru domu i lokalu) wraz z informacj ą o pełnionej funkcji

15. Podpis(y) osoby (osób) wnosz ącej (wnoszących) 14. Miejscowość , data

uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania osoby
prawnej albo jednostki organizacyjnej b ą d ź organizacji
maj ących zdolno ść sądową

POUCZENIE
1 Wniosek nale ży złożyć na urzę dowym formularzu, przy czym:
- osoby fizyczne wype łniaj ą formularz oznaczony „PPF",
- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadaj ące osobowo ś ci prawnej wype łniaj ą formularz „PPPr".
2. Formularz nale ży wypełni ć czytelnie, dokonuj ą c wpisów bez skre ś le ń i poprawek.
3. Gdy w rubrykach wyst ę puje tekst oznaczony znakiem „*„ niepotrzebn ą tre ść należy skre ś li ć .
4. Ka żd ą rubryk ę niezacieniowan ą nale ży wypełni ć albo przekre ś li ć . Je żeli po wpisaniu tre ści w rubryce pozosta ło
wolne miejsce, nale ży je przekre ś li ć , w sposób uniemo żliwiaj ący dopisywanie.
5. Jeżeli nie jest mo żliwe wpisanie wszystkich danych w formularzu, dane te nale ży umie ś ci ć na dodatkowej karcie
formatu A4 ze wskazaniem, której rubryki dotyczy uzupe łnienie. Pod dodan ą tre ści ą nale ży umie ś ci ć podpis
(podpisy) osoby (osób) sk ładaj ącej (składaj ących) wniosek.
6. Formularze s ą dostę pne w Naczelnym S ądzie Administracyjnym w Warszawie, w wojewódzkich s ą dach
Informacji
Publicznej
Naczelnego S ądu Administracyjnego
oraz w Biuletynie
administracyjnych
oraz wojewódzkich s ą dów administracyjnych, Formularze mog ą być także udostę pniane przez urz ę dy gmin.
7. Wniosek nale ży złożyć w biurze podawczym s ądu administracyjnego lub nada ć w polskiej placówce pocztowej
operatora wyznaczonego.
8. Niezachowanie warunków formalnych wniosku, które uniemo żliwia nadanie mu dalszego biegu (w tym z łożenie
wniosku w formie innej ni ż na urzędowym formularzu), powoduje wezwanie do uzupe łnienia braków w terminie
siedmiu dni. Je żeli braki nie zostan ą w tym terminie uzupe łnione, wniosek pozostawia si ę bez rozpoznania.

