Wzór nr 3 – zażalenie na postanowienie
Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r.
Marian Kowalski
ul. Sienkiewicza 18
40-015 Katowice
						
Naczelny Sąd Administracyjny
						
Izba Ogólnoadministracyjna
						
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
						
00-011 Warszawa
					
za pośrednictwem:
						
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach
						
Wydział III Orzeczniczy
						
ul. Mickiewicza 10
						
40-013 Katowice
Sygn. akt: III SA 120/08

Zażalenie
na postanowienie o cofnięciu prawa pomocy

Na podstawie art. 263 p.s.a. zaskarżam postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Katowicach, Wydział III Orzeczniczy, z dnia 23 maja 2009 r., sygn. akt III SA 120/08, doręczone mi dnia
27 maja 2009 r., w przedmiocie cofnięcia udzielonego mi prawa pomocy i wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Katowicach cofnął prawo
pomocy udzielone mi w zakresie całkowitym postanowieniem z dnia 15 stycznia 2008 r. Sąd uznał, że
okoliczności, na podstawie których przyznano mi prawo pomocy, przestały istnieć.
W swoim wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazywałem, że jestem osobą bezrobotną i mam na
utrzymaniu żonę oraz dwójkę małoletnich dzieci. W czasie, kiedy składałem wniosek o przyznanie mi
prawa pomocy, otrzymywałem jedynie zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 410 zł miesięcznie.
W kwietniu 2009 r. zostałem zatrudniony jako elektryk, w wymiarze ½ etatu. Z tego tytułu otrzymuję
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 820 zł. Sąd uznał, że podjęcie przeze mnie pracy zarobkowej jest
okolicznością przemawiającą za cofnięciem przyznanego mi prawa pomocy. Jednocześnie Sąd nie wziął
pod uwagę tego, że w marcu 2009 r. moja żona urodziła trzecie dziecko. W związku z tym wydatki, które
muszę ponosić na utrzymanie mojej rodziny, znacznie wzrosły i pomimo podjęcia zatrudnienia nadal nie
jestem w stanie pokrywać kosztów związanych z postępowaniem bez uszczerbku dla mnie i mojej rodziny.
Na potwierdzenie tego faktu przedstawiam zestawienie wydatków za okres ostatnich dwóch miesięcy,
związanych z utrzymaniem nowo narodzonego dziecka.
Marian Kowalski
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
– odpis zażalenia
– kserokopia umowy o pracę
– zestawienie wydatków w okresie kwiecień – maj 2009 r.
– odpis aktu urodzenia

WZORY PISM PROCESOWYCH

39

