
Pomoc doradcza - bezpłatne porady prawne w Niemczech

Osoby, które potrzebują pozasądowej porady prawnej, ale nie posiadają środków finansowych na opłacenie 
honorarium adwokata, mogą ubiegać się o pomoc prawną w celu zwolnienia z honorarium adwokata.

W takim przypadku państwo niemieckie zapłaci za korzystanie z naszych usług.

Aby uzyskać bezpłatną poradę należy wypełnić poniższy wniosek i przekazać wymagane dokumenty 
właściwemu sądowi rejonowemu „Amtsgericht” do działu „Beratungsstelle”. Z reguły sąd rejonowy
znajduje się w pobliżu miejscu zamieszkania.
 
Ważna informacja:
Gdybyscie Państwo zamierzali uzyskać zwolnienie z honorariów adwokackich i opłat sądowych w ramach 
postępowania sądowego (składając pozew lub broniąc się przed pozwem), należy wypełnić inny formularz. 
Formularz ten należy wypełnić tutaj:
 

www.prawo-niemcy.pl/darmowo
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Kroki do uzyskania bezpłatnej porady prawnej

1. Wypełnić ten formularz elektronicznie bezpośrednio na ekranie. Należy wypełnić wszystkie 
części formularza. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytania należy zaznaczyć
krzyżykiem odpowiednie pole „□ nie” 

2. Wydrukować wszystkie strony tego formularza oraz dokumenty do zlecenia kancelarii.

3. Po wydrukowaniu formularza należy go podpisać własnoręcznie. Pola, które należy podpisać, 
są oznaczone czerwonym krzyżykiem (obie wersje językowe). Również podpisać dokumenty do 
zlecenia kancelarii.

4. Pójść do sądu rejonowego w swoim niemieckim miejscu zamieszkania (Amtsgericht). 
Po przybyciu do sądu można się zapytać przy wejściu lub przy informacji o tzw. pomoc 
doradczą „Beratungshilfe”. Tam uzyskacie Państwo informacje, w którym pokoju można 
składać wniosek. Aby udowodnić swoją sytuację finansową, należy mieć ze sobą następujące 
dokumenty:

a. Wypełniony formularz
b. dokumenty potwierdzające Państwa sytuację finansową dla sądu, szczególnie dokumenty 
dotyczące

dowodów aktualnego dochodu. Należy uwiarygodnić sądowi sytuację dotyczącą tego, z
czego Państwo żyjecie, zgodnie z tym, co zostało podane w formularzu. Jeśli Państwo
pracujecie, potrzebne są kopie miesięcznych rozliczeń (tzw. Entgeltabrechnung lub Lohn-
und Gehaltsnachweis) wydawanych przez pracodawcę, o ile są one dostępne. Jeśli
otrzymujecie Państwo świadczenia socjalne, prosimy o podanie aktualnej decyzji urzędu
dotyczącej czasu trwania i wysokości przyznanych Państwa świadczeń (tzw. Bescheid).
Jeśli nie posiadacie Państwo własnych dochodów lub nie otrzymujecie Państwo
świadczeń socjalnych, prosimy o informację, w jaki sposób pokrywacie Państwo swoje
koszty na życie (np. pożyczki udzielone przez partnera lub rodziców, wykorzystanie
limitu kredytowego itd).
Jeśli wynajmujecie Państwo mieszkanie, należy przesłać umowę najmu. W przypadku
posiadania przez Państwa nieruchomości lub mieszkania na własność, prosimy o
przesłanie nam umowy kupna. Jeśli nie posiadacie Państwo umowy najmu, prosimy o
wyjaśnienie okoliczności mieszkaniowych i wyjaśnienie, kto ponosi koszty.
Proszimy o przesłanie kopii wyciągu bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy. Jeśli
macie Państwo dostęp do internetowego systemu bankowego (Online-Banking), może Pan
przesłać wyciąg w plikach PDF. Wyciągi z konta muszą wykazywać wszystkie transakcje
(wpływające i wypływające).
Jeżeli podano w formularzu koszty lub wydatki, np. kredyty lub pożyczki, należy przesłać
odpowiednie dowody (harmonogram spłaty, umowę kredytową lub inne równoważne
dokumenty).

5. Wysłać pocztą oryginalny dokument "Beratungshilfeschein" do naszej głównej siedziby 
kancelarii:

Rechtsanwaltskanzlei Sebastian Müller
Goethestraße 8
39108 Magdeburg
Germany
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Po otrzymaniu dokumentów z wyprzedzeniem w formie elektronicznej, potwierdzimy zlecenie kancelarii
w najbliższym czasie.
 
UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę, że dopóki nie otrzymamy zlecenia oraz dokumenty do zwolnienia 
z kosztów, nie możemy przejąć odpowiedzialności za upływ jakichkolwiek terminów.
 
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy również do dyspozycji pod telefonem. Zapraszamy do kontaktu:
 

+ 49 391 50 54 92 80 (z niemieckiej sieci)
+ 48 544 21 91 88 (z polskiej sieci)

 
W przypadku pierwszego kontaktu prosimy najpierw o skorzystanie z naszego formularza – formularz 
można znaleźć tutaj: www.prawo-niemcy.pl/zapytaj-prawnika/
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Do sądu

Amtsgericht …………………………………

………………………………………………..
kod pocztowy, miasto 
 
 
 
 
 

Wniosek o przyznanie środków na prawniczą pomoc doradczą
 
Wnioskodawca (nazwisko, imię, ewentualne nazwisko rodowe)  zawód, zatrudnienie w języku niemieckim data urodzenia 

 
stan cywilny  

Adres (ulica, numer domu kod pocztowy, miejscowość) osiągalny pod numerem telefonu

 

A Chciałbym poprosić o poradę prawną w tej sprawie (proszę krótko wyjaśnić fakty w prostym języku niemieckim - w razie potrzeby z pomocą programu tłumaczącego):

 

B 

 

W tej sprawie nie ma ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych.
W takim przypadku, o ile wiem, nie ma innej możliwości bezpłatnej konsultacji i reprezentacji.
W tej sprawie do tej pory nie otrzymałem pomoc doradczą. W tej sprawie również nie odrzucono poprzedniego wniosku.
W tej sprawie nie ma i nie było do tej pory postępowań sądowych.

Uwaga: Jeśli Wnioskodawca nie może zaznaczyć wszystkich tych pól, nie można udzielić pomocy doradczej. Odpowiedź na inne pytania nie są 
wymagane.   

 
  Jeżeli Wnioskodawca otrzymuje bieżące świadczenia na mocy ustawy o pomocy socjalnej w ramach dwunastej kodeksu socjalnego ("Sozialhilfe") - i 

załączy aktualną decyzję, łącznie z zupełnym arkuszem rozliczeniowym, nie musi wypełniać części od C do G, chyba że sąd właściwy postanowi inaczej. 
Jeżeli Wnioskodawca otrzymuje bieżące świadczenia na mocy ustawy o pomocy socjalnej z tytułu drugiego Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych ("
Arbeitslosengeld II"), musi wypełnić pola.
 

C Mam miesięczne dochody w wysokości brutto      ………………………EUR, netto ……………………… EUR.

        Moja żona / mój mąż lub moja zarejestrowana partnerka / mój zarejestrowany partner życiowy ma miesięczny dochód netto

 ………………………EUR.

 

D Moje mieszkanie ma rozmiar …………….. m². Koszty mieszkania wynoszą miesięcznie ………………………EUR. Z tych kosztach pokrywam samodzielnie 

……. EUR. Mieszkam w tym mieszkaniu  sam /  z …………….. innymi ludźmi / inną osobą.

  

E Czy wnioskodawca posiada członków rodziny, którzy są wobec 
Wnioskodawcy ustawowo zobowiązani do świadczeń na rzecz 
utrzymania Wnioskodawcy (także w przypadku, w którym w 
rzeczywistości żadne świadczenia nie następują)? N.p. matka, 
ojciec, mąż/małżonka, formalny partner życiowy 

data 
urodzenia

Relacje rodzinne w 
stosunku do 
Państwa w języku 
niemieckim (N.p. matka, 
ojciec, mąż/małżonka)

 
 

 
 

W przypadku, że
Państwo udzieli 
utrzymanie wyłącznie w 
formie finansową

 Płacę miesięcznie EUR: 

  Czy posiada członek rodziny o 
własnych dochodach? (N.p.  
wynagrodzenie za szkolenie, wynagrodzenie 
alimentacyjne od drugiego rodzica)

 
 

1     nie

 
tak, miesięcznie EUR netto:

 

2     nie

 
tak, miesięcznie EUR netto:

 

3     nie

 
tak, miesięcznie EUR netto:

 

4     nie

 
tak, miesięcznie EUR netto:

 

 

 

 

………………………………………… 
Numer sygnatury akt sądu

Nie wypełnić tych pol.

Pieczęć wpisu sędziego:
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F 

   

Rachunków bankowych / Nieruchomości / pojazdy / gotówka / aktywa
Proszę podać właściciela, do kogo należy ten przedmiot: A = ja sam, B = mój małżonek / zarejestrowany partner życiowy sam lub współmałżonka / 
współmałżonka, C = współmałżonek / zarejestrowany małżonek partnera życiowego lub mojego małżonka / zarejestrowanego partnera życiowego i mnie razem

 
bankowym-, 
oszczędnościowo-rozliczeniowym- 
oszczędnościowym bądź innym 
kontem tego rodzaju

Nie   Tak
 

właściciel:

A
B
C

Rodzaj konta, właściciel konta, nazwa instytucji, w 
której prowadzone jest konto

stań konta w EUR:
 

prawo własności nieruchomoś ic
(np. nieruchomość gruntowa, dom, 
mieszkanie własnościowe, dziedziczne 
prawo zabudowy) 

 Nie   Tak
 

 

właściciel:

A
B
C

wartość rynkowa w EURO:Wielkość, adres/ numer księgi wieczystej , wyłączna własność czy współwłasność, liczba mieszkań  

pojazdy 
 Nie   Tak

 

 
właściciel:

A
B
C

wartość rynkowa w EURO:Rodzaj pojazdu, marka, rok produkcji , data nabycia , wyłączna własność czy współwłasność,
przebieg, wartość rynkowa w EURO

gotówką lub wartościowymi 
przedmiotami
(np. wartościowa biżuteria, antyki, 
wysokowartościowe elektryczne 
urządzenia)

 Nie   Tak
 

właściciel:

A
B
C

Kwota gotówki w EURO, oznaczenie wartościowych przedmiotów wyłączna własność czy
współwłasność

wartość wykupu w  EURO:

 

G 
 

 

Zobowiązania płatnicze lub inne obciążenia finansowe lub szczególne wydatki
Czy wnioskodawca lub małżonek / zarejestrowany partner życiowy lub współmałżonek / zarejestrowany partner życiowy ma obowiązek zapłaty?

 Nie        Tak 
 

 

Odpowiedzialność
w języku 
niemieckim 
(n.p. "Kredit")

Kredytodawca (n.p. 
Bank)

raty obowiązują do:tytuł przelewu
w języku niemieckim:

pozostały 
dług EUR:

koszty 
pokrywam 
miesięcznie w 
wysokości: 
EUR:

żona/ 
zarejestrowana 
partnerka życiowa 
lub mąż / 
zarejestrowany 
partner życia 
wypłaca im 
miesięcznie EUR:
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Czy Wnioskodawca lub żona/ zarejestrowana partnerka życiowa lub mąż / zarejestrowany partner życia ma inne szczególne 
wydatki?

Nie   Tak
 
Rodzaj wydatków i uzasadnienie dla: (w prostym języku niemieckim) 
 
 

 

Ikoszty pokrywam 
miesięcznie EUR: 

 
 

żona/ zarejestrowana 
partnerka życiowa lub 
mąż / zarejestrowany 
partner życia wypłaca 
im miesięcznie EUR:
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podpis wnioskodawcyMiejsce, data

 
 
To pole nie jest wypełniane przez wnioskodawcę.  

Przyjęto do mnie następujące dokumenty:
uprawnienie do bieżących usług wsparcia na życie według SGB XII
dochód
koszty mieszkaniowe
inny:  

Miejsce, data Podpis opiekuna prawnego
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Poszedłem prosto do doradcy. Konsultacje i / lub reprezentacja odbyły się po raz pierwszy w dniu  ……………………………………… 

Imię, nazwisko i adres konsultanta:

Prawnik / Adwokat Sebastian Müller, Kancelaria Adwokacka Sebastian Müller, Goethestraße 8, 39108 Magdeburg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że nie otrzymałem porad w tej samej sprawie ani nie podałam tego przez sąd i że w tej samej sprawie nie 
toczą się ani nie są toczące się postępowania sądowe.

Zapewniam, że moje informacje są kompletne i prawdziwe. Otrzymałem uwagi ogólne i informacje dotyczące sposobu wypełnienia 
tego formularza.

Jestem świadomy faktu, że sąd może wymagać od mnie przedstawienia dowodów na moje zarzuty, a w szczególności żądania 
złożenia zabezpieczenia przed przysięgą.

Wiem że niekompletne lub niedokładne informacje mogą prowadzić do wycofania zezwolenia na doradztwo, a być może również do 
ścigania.
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Jeśli wypełnili Państwo polską wersję dokumentu na ekranie, nie muszą Państwo 

ponownie wypełniać niemieckiej wersji. W tym przypadku dane już zostały 

wprowadzone automatycznie na wniosek w wersji niemieckiej. 

Wszystko, co Państwo jeszcze muszą zrobić, to wydrukować niemiecką wersję (strony 

6 – 9 tego dokumentu) i podpisać niemiecką wersję (strona 9 tego dokumentu) i 

załączyć wymagane kopie dokumentów. 

W każdym przypadku należy dołączyć do wniosku co najmniej następujące 

dokumenty w kopii: 

1. kopia umowy najmu, 

2. wyciąg bankowy / stan konta (najlepiej przez ostatnie 3 miesiące), 

3. dowód o wysokości dochodu (rozliczenie od pracodawca lub 

potwierdzenie wydajności świadczenia z urzędu pracy (Arbeitsamt lub 

Jobcenter) lub innego organu zapewniającego świadczenia) n.p. kopia 

decyzji o pobieraniu zasiłku rodzinnego „Kindergeld” 

 

 

 

 

Jeśli  wniosek  nie  zostanie  wypełniony  w  całości  lub  brakują 
dokumenty, sąd odrzuca wniosek na poradę prawna.  

Urhebergesetzes ohne schriftliche Zustimmung von Rechtsanwalt Sebastian Müller, unzulässig und strafbar.
Verwendung ist ausschließlich für private Zwecke gestattet. Im Übrigen ist jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Die Übersetzung dieses Dokuments aus der deutschen Sprache einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die
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An das 
 
Amtsgericht ………………………………… 

……………………………………………….. 
Postleitzahl, Ort 
 
 
 
 
 

Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe 
 
Antragsteller (Name, Vorname, ggf. Geburtsname)  Beruf, Erwerbstätigkeit Geburtsdatum 

 
 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) Tagsüber telefonisch erreichbar unter 
Nummer 

 

A Ich beantrage Beratungshilfe in folgender Angelegenheit (bitte Sachverhalt  kurz erläutern): 

 

B  In der vorliegenden Angelegenheit tritt keine Rechtsschutzversicherung ein. 
 In dieser Angelegenheit besteht für mich nach meiner Kenntnis keine andere Möglichkeit, kostenlose Beratung und Vertretung in Anspruch zu nehmen. 
 In dieser Angelegenheit ist mir bisher Beratungshilfe weder bewilligt noch versagt worden. 
 In dieser Angelegenheit wird oder wurde von mir bisher kein gerichtliches Verfahren geführt. 

Wichtig: Wenn Sie nicht alle diese Kästchen ankreuzen können, kann Beratungshilfe nicht bewilligt werden. Eine Beantwortung der weiteren 
Fragen ist dann nicht erforderlich.  

 
Wenn Sie laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch („Sozialhilfe“) beziehen und den derzeit gültigen Bescheid 
einschließlich des Berechnungsbogens des Sozialamtes beifügen, müssen Sie keine Angaben zu den Feldern C bis G machen, es sei denn, das Gericht ordnet 
dies ganz oder teilweise an. Wenn Sie dagegen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch („Arbeitslosengeld II“) beziehen, müssen Sie die Felder 
ausfüllen. 
 

C Ich habe monatliche Einkünfte in Höhe von brutto ………………………EUR, netto ……………………… EUR.  

 Mein Ehegatte/meine Ehegattin  bzw. mein eingetragener Lebenspartner/meine eingetragene Lebenspartnerin hat monatliche Einkünfte von netto 

………………………EUR. 

 

D Meine Wohnung hat eine Größe von …………….. m². Die Wohnkosten betragen monatlich insgesamt ………………………EUR. Ich zahle davon ……. EUR. 

Ich bewohne diese Wohnung  allein /  mit …………….. weiteren Person(en). 

  

E Welchen Angehörigen gewähren Sie Unterhalt? 
Unterhalt kann in Form von Geldzahlungen, aber auch durch 
Gewährung von Unterkunft, Verpflegung etc. erfolgen. Bitte 
nennen Sie hier Name, Vorname dieser Angehörigen (Anschrift 
nur, wenn sie von Ihrer Anschrift abweicht) 

Geburts-
datum 

Familienverhältnis 
des Angehörigen 
zu Ihnen (z. B. 
Ehegatte, Kind) 
 

Wenn Sie den Unterhalt 
ausschließlich durch 
Zahlung leisten 
 
Ich zahle mtl. EUR: 

Hat dieser Angehörige eigene 
Einnahmen? (z. B. Ausbildungsvergütung, 
Unterhaltszahlung vom anderen Elternteil) 
 

1     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 

 

2     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 

 

3     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 

 

4     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 

 

 
………………………………………… 
Geschäftsnummer des Amtsgerichts 
 
Diese Felder sind nicht vom Antragsteller auszufüllen. 
 
Eingangsstempel des Amtsgerichts: 
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1

Familienstand
verheiratet

     ledig



 

F Bankkonten/Grundeigentum/Kraftfahrzeuge/Bargeld/Vermögenswerte 
Bitte geben Sie unter „Eigentümer/Inhaber“ an, wem dieser Gegenstand gehört:  A = mir allein, B = meinem Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner allein 

bzw. meiner Ehegattin/meiner eingetragenen Lebenspartnerin allein, C = meinem Ehegatten/eingetragenen 
Lebenspartner bzw. meiner Ehegattin/eingetragenen Lebenspartnerin und mir gemeinsam 

Giro-, Sparkonten und 
andere Bankkonten, 
Bausparkonten, Wertpapiere 

 Nein  Ja  
 

Inhaber: 

 A 
 B 
 C 

Bezeichnung der Bank, Sparkasse/des sonstigen Kreditinstituts; bei 
Bausparkonten Auszahlungstermin und Verwendungszweck: 

Kontostand in EUR: 
 

Grundeigentum 
(zum Beispiel Grundstück, 
Familienheim, Wohnungseigentum, 
Erbbaurecht) 

 Nein  Ja  
 

Eigentümer: 

 A 
 B 
 C 

Bezeichnung nach Lage, Größe, Nutzungsart: Verkehrswert in EUR: 

Kraftfahrzeuge 
 Nein  Ja  

 

Eigentümer: 

 A 
 B 
 C 

Fahrzeugart, Marke, Typ, Bau-, Anschaffungsjahr, km-Stand: Verkehrswert in EUR: 

Sonstige Vermögenswerte 
(zum Beispiel 
Kapitallebensversicherung, Bargeld, 
Wertgegenstände, Forderungen,  
Anspruch aus Zugewinnausgleich) 

 Nein  Ja  
 

Inhaber: 

 A 
 B 
 C 

Bezeichnung des Gegenstands:  Rückkaufswert oder 
Verkehrswert in EUR: 

 

G 
 

Zahlungsverpflichtungen und sonstige besondere Belastungen 
Haben Sie oder Ihr Ehegatte/eingetragener Lebenspartner bzw. Ihre Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin Zahlungsverpflichtungen?  

 Nein  Ja  
 

 

Verbindlichkeit (z. B. 
„Kredit“) 

Gläubiger (z.B. 
„Sparkasse“) 

Verwendungszweck: Raten laufen bis: Restschuld 
EUR: 

Ich zahle 
darauf mtl. 
EUR: 

Ehegatte/eingetr. 
Lebenspartner bzw. 
Ehegattin/ 
eingetr. Lebens-
partnerin zahlt 
darauf mtl.. EUR : 
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Haben Sie oder Ihr Ehegatte/eingetragener Lebenspartner bzw. Ihre Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin sonstige besondere 
Belastungen? 

 Nein  Ja  
 
Art der Belastung und Begründung dafür: 
 
 

 

Ich zahle dafür  
mtl. EUR:  
 
 
 

Ehegatte/eingetr. 
Lebenspartner  bzw. 
Ehegattin/ 
eingetr. Lebenspartnerin 
zahlt mtl. EUR: 
 
 

 
 
Ich habe mich unmittelbar an eine Beratungsperson gewandt. Die Beratung und/oder Vertretung hat erstmals am 
………………………………………stattgefunden. 
 
Name und Anschrift der Beratungsperson (ggf. Stempel): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich versichere, dass mir in derselben Angelegenheit Beratungshilfe weder gewährt noch durch das Gericht versagt worden 
ist und dass in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist oder war.  
 
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und wahr sind. Die Allgemeinen Hinweise und die Ausfüllhinweise zu 
diesem Formular habe ich erhalten.  
 
Mir ist bekannt, dass das Gericht verlangen kann, dass ich meine Angaben glaubhaft mache und insbesondere auch die 
Abgabe einer Versicherung an Eides statt fordern kann.  
 
Mir ist bekannt, dass unvollständige oder unrichtige Angaben die Aufhebung der Bewilligung von Beratungshilfe und ggf. 
auch eine Strafverfolgung nach sich ziehen können. 
 
 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 

 
 
Dieses Feld ist nicht vom Antragsteller auszufüllen. 

Belege zu folgenden Angaben haben mir vorgelegen: 
 Bewilligungsbescheid für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII 
 Einkünfte 
 Wohnkosten 
 Sonstiges: 

Ort, Datum Unterschrift des Rechtspflegers/der Rechtspflegerin 
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