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Pomoc prawna z urzędu w sprawach
cywilnych - zwolnienie od kosztów
sądowych i przyznanie pełnomocnika z
urzędu. Krok po kroku.

OPRACOWANIE:
FUNDACJA TAURUS
ROK 2021

Opracowanie zostało przygotowane w ramach realizacji przez Fundację TAURUS
zadania publicznego w zakresie prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego/ nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu w roku 2021 oraz
edukacji prawnej.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
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Zwolnienie od kosztów sądowych

Koszty sądowe to opłaty i wydatki. Strona składająca pozew czy wniosek do sądu
zobowiązana jest co do zasady uiścić opłatę od takiego pisma, np. od pozwu o rozwód
pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł, od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
pobierana jest opłata stała w wysokości 100 zł. Z kolei wydatki to m.in. koszty podróży oraz
utraconych zarobków świadków, czy wynagrodzenie biegłych lub kuratorów ustanowionych
w danej sprawie.
Koszty sądowe są częścią kosztów procesu, o których sąd orzeka w orzeczeniu
kończącym postępowanie w sprawie.
Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części. Należy jednak
pamiętać, że zwolnienie od kosztów sądowych stanowi wyjątek od obowiązku ich uiszczenia,
którego zastosowanie uzależnione jest od wykazania przesłanek - strona nie jest w stanie
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ponieść takich kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub
poniesienie takich kosztów narazi stronę na taki uszczerbek.
W postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt I CZ 1/19, Sąd Najwyższy
stwierdził, że instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc Państwa
dla osób, które ze względu na ich szczególnie trudną sytuację materialną nie mogą ponieść
tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, zwłaszcza osób
bezrobotnych, chorych, samotnych, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku, w przypadku
których oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów naruszyłoby ich prawo do sądu.
Zwolnienie od kosztów następuje tylko i wyłącznie na wniosek strony. Nawet gdy
sądowi znana byłaby trudna sytuacja majątkowa i rodzinna strony, która usprawiedliwiałby
zastosowanie zwolnienia od kosztów sądowych, sąd nie może z własnej inicjatywy zwolnić
strony od kosztów.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych składa się na piśmie lub ustnie do
protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub się już toczy. Osoba fizyczna,
która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie
zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce
swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi.
Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej.
W celu wykazania spełnienia przesłanek do zwolnienia od kosztów do wniosku o
zwolnienie należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym,
majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.
Oświadczenie to sporządza się według ustalonego wzoru określonego rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia
o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się
o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 574).
Wzór druku oświadczenia udostępniony jest nieodpłatnie w budynkach sądów powszechnych
oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
Niedołączenie do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych ww. oświadczenia lub
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niepodanie wszystkich danych wskazanych w oświadczeniu jest brakiem formalnym i
spowoduje, że przewodniczący lub referendarz sądowy wezwie stronę do poprawienia lub
złożenia wymaganego oświadczenia w terminie tygodniowym.
Jeżeli wniosek jest składany ustnie do protokołu, to oświadczenie o stanie rodzinnym,
majątku, dochodach i źródłach utrzymania może być także złożone ustnie do protokołu.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych powinien określać zakres zwolnienia od
kosztów sądowych, o jakie występuje wnioskodawca - czy osoba stara się o zwolnienie od
kosztów sądowych w całości czy w części. Zakres udzielonego przez sąd zwolnienia nie może
być szerszy od wskazanego przez wnioskodawcę żądania. Sąd może także orzec o zwolnieniu
od kosztów sądowych w mniejszym zakresie niż wnosiła o to strona, np. osoba fizyczna wnosi
o zwolnienie od kosztów sądowych w całości, a sąd zwalnia ją od kosztów tylko w części.
Jeżeli wniosek składany jest przed wytoczeniem powództwa, należy w nim zwięźle
przedstawić okoliczności uzasadniające roszczenie (żądanie pozwu), który ma zostać
wniesiony.
Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy
lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu
majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego
korzystającej. Zarządzając dochodzenie w celu ustalenia rzeczywistego składu majątku, sąd
może zobowiązać stronę do złożenia odpowiednich wyjaśnień, uzupełnienia złożonych
wyjaśnień albo przedstawienia środków dowodowych dokumentujących sytuację rodzinną,
majątkową, źródła dochodów i utrzymania.
Niemożność poniesienia kosztów sądowych przez osobę fizyczną w całości lub w
części bez uszczerbku utrzymania dla siebie lub swojej rodziny albo narażenia ją na taki
uszczerbek musi mieć charakter obiektywny - strona z przyczyn od siebie niezależnych nie
jest w stanie ponieść kosztów sądowych. Jest to taki stan, na który strona nie ma realnego
wpływu.
Na zwolnienie nie mogą liczyć osoby, które z przyczyn subiektywnych nie
wykorzystują swoich możliwości zarobkowych. Taka sytuacja ma miejsce np. gdy strona
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korzysta z drogich wycieczek zagranicznych oraz ma majątek (np. samochody o znacznej
wartości), a jednocześnie występuje o zwolnienie od kosztów sądowych, niejako z chęci
przerzucenia ryzyka związanego z postępowaniem na Skarb Państwa, gdyż nie chce
uszczuplać swojego posiadania albo nie chce wykorzystać swoich możliwości kredytowych.
Sądy wielokrotnie wskazywały, że osoba, która przygotowuje się do wystąpienia z
wnioskiem w postępowaniu nieprocesowym lub nosi się z zamiarem wytoczenia powództwa,
musi mieć świadomość wydatków związanych z planowanym przedsięwzięciem, a w
konsekwencji powinna się do niego odpowiednio przygotować, także pod względem
finansowym, w tym poczynić oszczędności na poczet kosztów sądowych. Należy jednak
zaznaczyć, że dotyczy to osób, które mają możliwość poczynienia oszczędności.
Na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych przez sąd przysługuje zażalenie.
Natomiast na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych przez referendarza sądowego
przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego, którą rozpoznaje sąd, w którym
wydano zaskarżone orzeczenie. Wskazane środki odwoławcze są wolne od opłat sądowych.
Tak jak już było mowa wcześniej, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w
całości.
Z kolei jeżeli sąd uzna, że strona wnosząca o zwolnienie jej od ponoszenia kosztów
sądowych jest w stanie ponieść jednak część tych kosztów bez uszczerbku utrzymania
koniecznego dla siebie i rodziny lub narażenia jej na taki uszczerbek, wówczas zwalnia stronę
od kosztów sądowych w części, w której według oceny sądu strona nie jest w stanie ich
ponieść. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia
albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat
lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia
lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza
w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.
Strona zwolniono od kosztów sądowych czy to w całości, czy w części nie ponosi tych
kosztów, które tymczasowo obciążają Skarb Państwa, a następnie o nieuiszczonych kosztach
sądowych sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji.
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Sąd z urzędu cofa zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli okazało się, że
okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały. Chodzi o sytuacje, gdy strona
uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie okoliczności nieistniejących, z tym
że stronie nie można przypisać świadomego podania nieprawdziwych okoliczności.
Drugą przesłanką cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych jest ustanie okoliczności,
na podstawie których przyznano zwolnienie od kosztów sądowych.
W obu wypadkach strona obowiązana jest uiścić wszystkie przepisane opłaty oraz
zwrócić wydatki, jednakże w drugim wypadku sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem
także częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach.
Kolejną przesłanką cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych jest świadome podanie
przez stronę nieprawdziwych okoliczności, na podstawie których uzyskała zwolnienie.
„Podanie przez stronę nieprawdziwych okoliczności” polega na umyślnym, zaplanowanym
działaniu lub zaniechaniu w celu zyskanie zwolnienia od kosztów sądowych: wskazanie przez
stronę we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych okoliczności niezgodnych z
rzeczywistym stanem rzeczy albo zatajenie w takim wniosku okoliczności zgodnych z
rzeczywistym stanem rzeczy.
Konsekwencją cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych w związku ze świadomym
podaniem nieprawdziwych okoliczności, jest nie tylko uiszczenia przez stronę wszystkich
opłat od pism, które nie zostały przez nią uiszczone, oraz wszystkich nieuiszczonych
wydatków spowodowanych przez czynności procesowe przez nią podjęte, które zostały
tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa, ale także grzywna w wysokości do 1.000 zł. Na
postanowienie sądu o wymierzeniu stronie grzywny przysługuje zażalenie. Od zażalenia
pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 zł.
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Przyznanie pełnomocnika z urzędu

Aby osoba fizyczna mogła skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika z
urzędu muszą zostać spełnione jednocześnie dwie przesłanki:
1) strona została zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części albo
strona co prawda nie jest zwolniona od kosztów sądowych, ale wykaże, że nie jest w
stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny,
2) uznanie przez sąd udziału adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny.
Udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie będzie potrzebny zazwyczaj wówczas,
gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym
podejmowaniem czynności procesowych albo gdy sprawa jest skomplikowana pod względem
faktycznym lub prawnym.
Przez nieporadność należy rozumieć sytuację, w której osoba nie potrafi w zrozumiały
i poprawny sposób przedstawić swojego stanowiska procesowego oraz nie ma podstawowej
orientacji w regułach rządzących procesem cywilnym. Z kolei trudności z samodzielnym
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podejmowaniem czynności procesowych wystąpią gdy strona, np. ze względu na chorobę, nie
jest w stanie samodzielnie prowadzić sprawy, w szczególności stawiać się na kolejne terminy
rozpraw. Natomiast sprawa ma skomplikowany charakter pod względem prawnym lub
faktycznym, kiedy nawet osoba, która nie jest nieporadna, nie jest w stanie samodzielnie
występować, gdyż wymagana jest pogłębiona wiedza prawnicza.
Korzystanie przez stronę z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z
2019 r. poz. 2232), zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku, nie może
stanowić podstawy oddalenia wniosku osoby fizycznej o przyznanie pełnomocnika urzędu.
Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego może być złożony przed
wytoczeniem sprawy, jak i w toku sprawy, w tym również w postępowaniu apelacyjnym albo
kasacyjnym. Wniosek strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
lub osobno, może to uczynić na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek należy złożyć w
sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma
miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata
lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego
zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.
Osoba fizyczna ubiegająca się o ustanowienie pełnomocnika, z wyjątkiem osoby
zwolnionej od kosztów sądowych w całości lub w części przez sąd, ma obowiązek dołączyć
do wniosku oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku,
dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie to sporządza się według ustalonego wzoru
określonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach
utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w
postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 574). Wzór druku oświadczenia udostępniony
jest nieodpłatnie w budynkach sądów powszechnych oraz na stronie internetowej
www.ms.gov.pl
W wypadku jednoczesnego składania wniosku o ustanowienie pełnomocnika i
wniosku o zwolnienie od kosztów strona ma obowiązek złożyć tylko jedno oświadczenie.
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Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej.
Na odmowę ustanowienia adwokata lub radcy prawnego przysługuje stronie zażalenie.
Natomiast na postanowienie referendarza sądowego o odmowie ustanowienia pełnomocnika z
urzędu przysługuje skarga. Zażalenie i skarga są wolne od opłat sądowych.
O ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego sąd informuje właściwą okręgową radę
adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych, które wyznaczają odpowiednia
adwokata lub radcę prawnego. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest
równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Adwokat lub radca prawny
ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia
postępowania, chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony
ustaje wcześniej.
Podobnie jak w przypadku wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, również w
przypadku wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu sąd może powziąć wątpliwości co
do stanu majątkowego wnioskodawcy. Źródłem tych wątpliwości może być samodzielna
analiza sądu danych przedstawionych przez wnioskodawcę i oświadczenia strony przeciwnej,
która może posiadać informacje na temat stanu majątkowego i źródeł dochodów przeciwnika.
Sąd z urzędu cofa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, gdy okaże się, że
poniesienie przez stronę kosztów wynagrodzenia pełnomocnika było lub stało się możliwe,
albo wówczas gdy sąd dojdzie do przekonania, że nie ma podstaw do uznania, iż udział
adwokata lub radcy prawnego w sprawie jest potrzebny.
Na postanowienie o cofnięciu ustanowienia prawnika z urzędu przysługuje zażalenie.
W razie prawomocnego cofnięcia ustanowienia adwokata (radcy prawnego) strona
obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego.
Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie
podania świadomie nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę, niezależnie od jej
obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Na postanowienie sądu
pierwszej instancji, którego przedmiotem jest skazanie strony na grzywnę, przysługuje
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zażalenie.
Najważniejsze informacje:
- zarówno wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jak i wniosek o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu można złożyć przed wytoczeniem sprawy, jak i w jej trakcie, wnioski
takie mogą znaleźć się także w piśmie inicjującym sprawę,
- można łączyć wnioski - w jednym piśmie występować jednocześnie o zwolnienie od
kosztów, jak i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
- wnioski można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być
wytoczona lub się już toczy,
- do wniosków należy dołączyć oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i
źródłach utrzymania (wyjątek wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu składany przez
osobę, która już wcześniej została zwolniona od kosztów sądowych w części lub w całości).
- wnioski wolne są od opłat.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Poznań, dnia 9 marca 2021 r.
Sąd

Okręgowy

I Wydział Cywilny
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
Powód:
Jan Kowalski
Pozwana:
XYZ sp. z o.o.
Sygn. akt: I C 546/21
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Poznaniu

Wniosek

powoda

o zwolnienie od kosztów sądowych w całości
i ustanowienie pełnomocnika procesowego
W imieniu własnym wnoszę o:
1) zwolnienie mnie od ponoszenia kosztów sądowych w całości z uwagi na to, że nie
jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i
rodziny lub ich poniesienie narazi mnie na taki uszczerbek,
2) ustanowienie pełnomocnika z urzędu, gdyż nie jestem w stanie ponieść kosztów
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego
dla siebie i rodziny, a udział profesjonalnego pełnomocnika z uwagi na
skomplikowany charakter sprawy jest potrzebny.
Uzasadnienie
Zwolnienie mnie od ponoszenia kosztów sądowych jest uzasadnione, biorąc pod uwagę moją
sytuację rodzinną i majątkową.
Jestem osobą bezrobotną, otrzymuje z tego tytułu zasiłek w wysokości 960 zł brutto
miesięcznie. Nie jestem w stanie ponieść kosztów sądowych, w szczególności uiścić opłaty
sądowej, która jest wysoka, bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.
Mam na utrzymaniu dwójkę dzieci. Łącznie na utrzymanie dzieci i siebie wydaję ok. 2000 zł
miesięcznie, w tym czynsz, rachunki za media, żywność, środki czystości i odzież.
W celu uregulowania wyżej wskazanych płatności zmuszony jestem do korzystania z pomocy
najbliższej rodziny.
Mając na uwadze powyższe uznać należy, że nie jestem w stanie ponieść kosztów sądowych,
jak i kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania
koniecznego dla siebie i rodziny.
Z kolei skomplikowany charakter sprawy (dochodzenie kary umownej przewidzianej w
umowie o roboty budowlane) uzasadnia ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
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Już sam fakt, że kary umowne zostały uregulowana w 3 obszernych paragrafach w liczącej
ponad 30 stron umowy, wskazuje, że kwestia ta jest zawiła i wymaga wiedzy prawniczej,
której nie posiadam. Obawiam się, że bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika nie będę w
stanie dochodzić roszczeń z tytułu wyżej wymienionej kary umownej.
W tych warunkach wniosek mój uznać należy za w pełni zasadny.

Jan Kowalski
Załączniki:
–

zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,

–

oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i
źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub
radcy prawnego (Dz. U. Nr 65, poz. 419)

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH
I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA
POUCZENIE
1)
2)

3)
4)

Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.
Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie
zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie tygodniowym od dnia otrzymania
wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych.
Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie.
Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie podania świadomie nieprawdziwych
okoliczności, sąd skaże na grzywnę w wysokości do 1.000 złotych, niezależnie od jej obowiązku uiszczenia
grzywny strona powinna uiścić wszystkie przepisane opłaty i pokryć obciążające ją wydatki. Osobę, która
ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, świadomie podając nieprawdziwe
okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek,
skazuje na grzywnę w wysokości do 2.000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)).

1. Sąd, do którego składane jest oświadczenie
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

Adres Sądu

Sygnatura sprawy
(wpisuje się, gdy oświadczenie składane jest po złożeniu pozwu lub wniosku)

2. Dane osoby składającej wniosek
Imię i nazwisko

3. Stan rodzinny
(należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w
stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych)

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Rodzaj stosunku łączącego
wskazaną osobę
z wnioskodawcą

4. Majątek
(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny (np. własność, użytkowanie
wieczyste))

Nieruchomości
nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość
zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie, powierzchnia działki, domu, mieszkania
w m2)

nieruchomość rolna (powierzchnia w hektarach)

inne nieruchomości (powierzchnia w hektarach lub w m2)

Pozostały majątek
oszczędności
(należy wpisać wartość nominalną i walutę)

papiery wartościowe

inne przedmioty wartościowe (powyżej 10.000 zł)
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5. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym
(należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania)

imię i nazwisko

z jakiego tytułu

dochód miesięczny netto

6. Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne
(np. wysokość i rodzaj zobowiązań bądź wierzytelności, koszty ponoszone na utrzymanie mieszkania, koszty
leczenia)

7. Miejscowość i data

8. Podpis wnioskodawcy
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