PRAWO POMOCY

PRAWO POMOCY

prawo
pomocy

COFNIĘCIE
PRAWA POMOCY
Prawo pomocy może być cofnięte, w każdym
czasie w całości lub w części, jeśli okaże się,
że okoliczności, na podstawie których je
przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

W sądach administracyjnych
sprawy z zakresu prawa pomocy
prowadzi co do zasady
REFERENDARZ SĄDOWY:
 przyjmuje i bada wnioski o przyznanie

prawa pomocy
 wzywa stronę do uzupełnienia braków

wniosków, także do złożenia dodatkowych
oświadczeń i dokumentów

Postanowienie lub zarządzenie
REFERENDARZA
REFERENDARZ SĄDOWY podejmuje
decyzje dotyczące prawa pomocy
w formie postanowienia albo zarządzenia.

SPRZECIW STRONY
STRONA ma 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia lub zarządzenia referendarza
do złożenia środka zaskarżenia,
czyli SPRZECIWU.
SPRZECIW wnosi się do właściwego
wojewódzkiego sądu administracyjnego.
SPRZECIW JEST BEZPŁATNY,
czyli wolny jest od opłat sądowych!

 wydaje postanowienia o przyznaniu,

cofnięciu, odmowie przyznania prawa
pomocy albo umorzeniu postępowania
w sprawie przyznania prawa pomocy
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W OLSZTYNIE

 wydaje postanowienia o przyznaniu

wynagrodzenia profesjonalnemu
pełnomocnikowi

POSTANOWIENIE
WSA

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
bip.olsztyn.wsa.gov.pl

Opracowanie: Naczelny Sąd Administracyjny, www.nsa.gov.pl

PRAWO POMOCY

Jeżeli nie stać cię na:
 opłacenie kosztów sądowych
 skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika

SĄD może zwolnić cię z obowiązku
zapłaty kosztów oraz przyznać
pełnomocnika z urzędu!
Takie działanie sądu nazwane
jest prawem pomocy.
O PRAWO POMOCY
może ubiegać się każdy!

KIEDY PRAWO POMOCY
PRZYSŁUGUJE?
 Kiedy strona wykaże, że nie ma

pieniędzy, nie stać jej, nie jest
w stanie ponieść JAKICHKOLWIEK
kosztów postępowania.

Wtedy sąd może CAŁKOWICIE
zwolnić stronę od WSZYSTKICH
kosztów sądowych oraz ustanowić
dla niej profesjonalnego pełnomocnika, czyli: adwokata, radcę
prawnego, doradcę podatkowego
lub rzecznika patentowego.

 Gdy strona postępowania wykaże,

że nie jest w stanie ponieść
wszystkich wydatków tj. PEŁNYCH
KOSZTÓW POSTĘPOWANIA bez
uszczerbku utrzymania koniecznego
dla siebie i rodziny, może zostać
zwolniona w CZĘŚCI z kosztów
sądowych.

Prawo pomocy przyznaje się
STRONIE (tylko) na jej WNIOSEK
złożony przed wszczęciem
postępowania lub w toku
postępowania. Wniosek ten jest
bezpłatny, czyli wolny od opłat
sądowych! Wniosek składa się
do właściwego wojewódzkiego
sądu administracyjnego.

WAŻNE!
WNIOSEK składa się na urzędowym
formularzu według ustalonego wzoru!
Formularze można znaleźć w siedzibach
sądów administracyjnych a także
na stronie: www.nsa.gov.pl
oraz na stronach wojewódzkich
sądów administracyjnych.

WNIOSEK o przyznanie prawa
pomocy powinien zawierać
oświadczenie strony o jej sytuacji
życiowej: dokładne dane o jej
majątku, dochodach oraz
o stanie rodzinnym.
Jeżeli oświadczenie strony zawarte we
wniosku okaże się niewystarczające do oceny
jej majątku i możliwości płatniczych lub budzi
wątpliwości, STRONĘ można wezwać do
złożenia W OKREŚLONYM TERMINIE
dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć
dokumenty dotyczące jej majątku, dochodów
lub stanu rodzinnego.

KIEDY PRAWO POMOCY
NIE PRZYSŁUGUJE?
Gdy sąd uzna, że strona nie znajduje się
w takiej sytuacji materialnej, w której
konieczne jest przyznanie prawa pomocy.
Decyzja zależy wyłącznie od uznania sądu.
W razie oczywistej bezzasadności jej skargi,
czyli gdy obowiązujące prawo jasno i jednoznacznie wyklucza możliwość uwzględnienia
skargi (np. skarga została wniesiona po upływie
terminu do jej wniesienia).
Wtedy, kiedy w postepowaniu przed sądem
nie ma opłat, albo strona ma już pełnomocnika.

