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Co to jest finansowa pomoc doradcza?  

Możliwość skorzystania z porady prawnej bez znacznych kosztów.   

 

Kto może skorzystać z tej pomocy?  

 Ta pomoc jest udzielana, jeśli nie przekraczasz limitu dochodów i majątku 

oraz nie masz innych racjonalnych możliwości (np. ochrona prawna, 

związek zawodowy). 

 Dochód to: emerytura, alimenty, pomoc społeczna, zasiłek dla 

bezrobotnych, wynagrodzenie itp.  

 Majątek to: nieruchomości, własne mieszkania, wszelkiego rodzaju 

oszczędności, oszczędności społeczeństwa budowlanego, papiery 

wartościowe, inne wartościowe przedmioty itp. 

 Twój wkład własny dla prawnika wynosi 15 €.  

 Decydująca jest sytuacja dochodowa w momencie składania wniosku. 

 

Gdzie mogę ubiegać się o ta pomoc?  

 Organem uprawnionym jest sąd rejonowy w miejscu zamieszkania.   

 W tym sądzie znajduje się biuro prawne, w którym należy opisać swój 

problem i ujawnić swoją sytuację osobistą i finansową.  

 Wniosek jest składany w formie pisemnej lub ustnej.  

 Wniosek można złożyć również po konsultacji z prawnikiem (najpóźniej 4 

tygodnie po konsultacji).  

 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą? (Kopie od ciebie i małżonka/i)  

 Wyciągi bankowe z ostatnich 3 miesięcy.  

 Wszystkie dokumenty dotyczące dochodów (zaświadczenie o zasiłku dla 

bezrobotnych, zaświadczenie o zasiłku mieszkaniowym, zaświadczenie o 

wynagrodzeniu, umowa o pracę, zawiadomienie o zasiłku rodzinnym itp.)  

 Wszystkie dokumenty związane z majątkiem (dowód posiadania kont 

oszczędnościowych, pojazdów mechanicznych, nieruchomości itp.) 

 Wszystkie dokumenty dotyczące obciążeń (alimenty, kredyty, najem i 

dodatkowe koszty najmu, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, itp.) 



PKH – Finansowa pomoc w 

sprawach sądowych 
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Co to jest finansowa pomoc w sprawach sądowych?  

Jeśli dojdzie do sprawy sądowej, możesz zostać obciążony znacznymi kosztami.  

Jednak dochodzenie się i obrona Twoich praw nie powinna się nie powieść z powodu 

braku środków finansowych.  

 

Kto może skorzystać z tej pomocy?  

 Ta pomoc jest dostępna dla każdego, kto nie jest w stanie samodzielnie pokryć 

kosztów postępowania sądowego albo tylko w części lub tylko w ratach.  

 Jeżeli istnieje upoważnienie do korzystania z finansowej pomocy doradczej, 

koszty prawne oraz w stosownych przypadkach, koszty adwokackie zostaną w 

całości pokryte przez państwo niemieckie w ramach finansowej pomocy w 

sprawach sądowych. 

 Jeśli Twoja sytuacja finansowa ulegnie znacznej poprawie, możesz zostać 

wezwany do dokonania spłaty.  

 Jeśli Twoja sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu, możliwe jest obniżenie 

stałych stawek.  

 Jesteś zobowiązany do informowania sądu o wszelkich zmianach w swojej 

sytuacji finansowej w trakcie postępowania sądowego oraz przez okres 4 lat po 

jego zakończeniu. 

 

Gdzie mogę się ubiegać o tą pomoc?  

 Wniosek składa się w sądzie, w którym toczy się proces.  

 Formularz można uzyskać w sądzie lub u prawnika. 

 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? (Kopie od ciebie i małżonka/i) 

 Dokumenty dotyczące wszelkich alimentów  

 Zaświadczenie o dochodach brutto (również zasiłek mieszkaniowy, zasiłek 

rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych, wynajem, emerytura, zasiłek rodzicielski, 

zwrot podatku itp.)  

 Dowód miesięcznych potrąceń (podatki, składki na ubezpieczenie socjalne, inne 

ubezpieczenia, dojazd do pracy itp.)  

 Dowody o: kontach bankowych, nieruchomościach, pojazdy mechaniczne, 

gotówce, majątku itp.  

 Dowód poniesienia kosztów mieszkaniowych (umowa najmu, rachunek za 

ogrzewanie, wyciągi z konta) 

 Pozostałe zobowiązania płatnicze (pożyczki, kredyty) 


