Miejscowość, dn. ……………………r.

Sąd Rejonowy/Okręgowy
w …………………………..
……………………………..
ul. …………………………
…………………………….

Wnioskodawca/Powód:

………………………………………………………
zam. ……………………………………………….
……………………………………………………...
PESEL: .…………………………………………...

Uczestnik postępowania/Pozwany: ………………………………………………………
zam. ……………………………………………….
……………………………………………………...
Sygn. akt: ………………………….

WNIOSEK
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 117 § 1 k.p.c. wnoszę o ustanowienie
pełnomocnika – radcy prawnego/adwokata z urzędu, celem reprezentowania mnie
w sprawie z wniosku/ z powództwa/……………………………..przeciwko/z udziałem
…………………………… o ………………………………………………............................................
toczącej

się

przed

Sądem

Rejonowym/Okręgowym

w

…………………………….

Wydział………………………., sygn. akt……………………….
UZASADNIENIE
Przed Sądem Rejonowym/Okręgowym w …………………. toczy się sprawa
z

wniosku/

z

powództwa/……………………………..przeciwko/z

udziałem

…………………………… o ………………………………………………............................................
Udział profesjonalnego pełnomocnika w niniejszej sprawie jest w mojej ocenie
potrzebny i uzasadniony, jednakże ze względu na swoją sytuację materialną nie jestem

w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny ponieść
kosztów

wynagrodzenia

profesjonalnego

pełnomocnika

procesowego

ustanowionego z wyboru.
Obecnie utrzymuję się z……………………………………………………………………..
Moje

miesięczne

dochody

wynoszą

………………….zł.

Na

utrzymaniu

posiadam…………………………..........................................................................................................
Dodatkowo na moje miesięczne wydatki składają się….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Mając na względzie powyższe okoliczności wskazuję, że po dokonaniu wszelkich
wydatków oraz opłat pozostaje mi niewystarczająca kwota na zaspokojenie moich
podstawowych potrzeb życiowych oraz potrzeb mojej rodziny, a zatem nie jestem w stanie
ponieść kosztów wyznaczenia pełnomocnika z wyboru.

Poniesienie ww. kosztów

stanowiłoby dla mnie zbyt duże obciążenie finansowe i powodowało niemożność
utrzymania mojego gospodarstwa domowego, a ostatecznie wprowadziłoby mnie w stan
ubóstwa. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest mi niezbędna, ponieważ ze względu na
skomplikowany charakter sprawy, brak jakiejkolwiek wiedzy prawniczej oraz trudności
w doborze właściwej strategii procesowej nie jestem w stanie samodzielnie skutecznie
dochodzić swoich praw.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

…………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1)
2)

oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
(zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o dochodach współmałżonka, zaświadczenie z urzędu
pracy, ośrodka pomocy społecznej, miesięczne rachunki utrzymania, dokumenty świadczące
o zaciągniętych kredytach, płaceniu alimentów, ostatni odcinek emerytury lub renty, PIT )

