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Stan faktyczny nr 1

W sprawie
skarżący

dotyczącej

kontroli decyzji o odmowie przyznania
się

Andrzej Kowalski i Ewelina Kowalska zwrócili

prawa pomocy w zakresie
całości

zwolnienie od

całkowitym obejmującym

kosztów

sądowych.

Swe

żądnie

zasiłku

Sądu

do

celowego,
przyznanie

ustanowienie adwokata oraz
strony

uzasadniły

szczególnie

trudną sytuacją materialną.

W druku formularza PPF zaznaczyli,

że

wspólnie z

dorosłym

synem

prowadzą

gospodarstwo domowe. Zamieszkują w mieszkaniu o pow. 65 m2 . Zadeklarowali, że
nie

posiadają

żadnych

przedmiotów, których
że

ich

pełnoletni

bezrobotną,

nieruchomości,
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pracę skarżącego

emerytalne

wartościowych

też

3.000 euro. Wnioskodawcy zaznaczyli,

wyższe wykształcenie

rodzinie jest wynagrodzenie za
miesięcznie

papierów

w

nadesłali

zaświadczenie

stałymi

osobą

dochodami w ich

wysokości

2900

zł

brutto

wysokości

1700

zł

brutto

dokumenty

potwierdzające
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urząd

pracy
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Stan faktyczny 2

Awans. Sp. z o.o. w Rzeszowie, w
Administracyjnego w Rzeszowie skardze na
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decyzję Okręgowego
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