…….…………….., dnia ………………… r.
(miejscowość)

Sąd ……………………………..……….
Wydział ……………..…………………..
w …………………………………………

Powód: ………………………………………………..
Pozwany: ……………………………………………..
Sygn. akt …………………………………….

WNIOSEK
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
W imieniu własnym wnoszę o:
1. Ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu

UZASADNIENIE
W

toku

postępowania

przed

tutejszym

sądem

w

sprawie

…………………………………………………………… zdałem sobie sprawę z zawiłości
postępowania. Nie jestem w stanie samodzielnie dochodzić swoich praw, dlatego też
niezbędna jest mi pomoc profesjonalnego prawnika – pełnomocnika. Jednocześnie
oświadczam, ze względu na …………………………………………………………..……..
nie jestem w stanie ponieść kosztów zastępstwa procesowego
Wniosek swój uzasadniam ponadto skomplikowanym charakterem sprawy, tj.
zarówno stanem faktycznym, jak i prawnym.
……….………………….……
(podpis strony składającej wniosek)
Załączniki:
1) ………………………………………………………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………………….

Kto może złożyć Wniosek?
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu (a więc adwokata lub
radcy prawnego) może złożyć osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów
sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść
kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania
koniecznego dla siebie i rodziny.
Kiedy i jak należy złożyć Wniosek?
Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza na piśmie lub
ustnie do protokołu, 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.
Co należy wpisać w uzasadnieniu Wniosku?
W uzasadnieniu wniosku należy wykazać/opisać swoją sytuację materialną, która
uniemożliwia poniesienie takich kosztów. Opis może być rozszerzony również o sytuacje
rodzinną, która np. uniemożliwia osobie składającej Wniosek zarobkowanie.
Co należy załączyć do Wniosku?
Osoba fizyczna, która nie została zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w
części, dołącza do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oświadczenie
obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i
źródłach utrzymania. Wzór niniejszego oświadczenia stanowi załącznik do
rozporządzenia 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 (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 574).
Patrz: Wzór Oświadczenie o stanie majątkowym.

