
 

 
 

 
 

 

Miejscowość, dnia ................. 2022 roku 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ              

w Warszawie 

.... Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Terespolska 15A  

03-813 Warszawa  

 

 

    Powódka:        małoletnia – Julia Kowalska  

                                              PESEL: 00000000000  

ul. Konwaliowa 10 m. 4 

00-170 Warszawa 

reprezentowana przez  

przedstawicielkę ustawową: 

Marię Kowalską 

PESEL: 00000000000 

ul. Konwaliowa 10 m. 4 

00-170 Warszawa 

 

Pozwany:         Janusz Kowalski 

      PESEL: 00000000000 

      ul. Parkowa 8 m. 10 

      00-130 Warszawa 

 

 

Sygn. akt ..................................... 

 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika  
z urzędu składamy do tego samego sądu,  
do którego złożyliśmy pozew o alimenty, 
czyli do sądu rejonowego.  
 

Po złożeniu pozwu o alimenty zostanie 

nadana sygnatura sprawie. Należy ją 

przepisać. 

Należy wskazać takie same strony, czyli 

powódkę i pozwanego jak w pozwie  

o zasądzenie alimentów. 

http://www.orion.fm/maszwsparcie


 

 
 

 
 

WNIOSEK 

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

 

Ja, niżej podpisana Maria Kowalska, działając w imieniu małoletniej Julii Kowalskiej., 

wnoszę o ustanowienie do reprezentowania mnie w sprawie o zasądzenie alimentów 

pełnomocnika z urzędu. 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

 

 

W dniu ....................... bieżącego roku złożyłam do tutejszego Sądu pozew o zasądzenie 

alimentów wraz  w wnioskiem o zabezpieczenie w imieniu małoletniej Julii Kowalskiej od 

jej ojca Janusza Kowalskiego. Ze względu na ciężką sytuację finansową nie jestem w stanie 

samodzielnie uczestniczyć w tej sprawie, dlatego wnoszę o ustanowienie profesjonalnego 

pełnomocnika z urzędu. 

Moim stałym źródłem dochodu jest comiesięczne wynagrodzenie w średniej wysokości 

.......... netto.  

Nie mam żądnego innego dochodu ani majątku. Koszty utrzymania siebie, mojej 

małoletniej córki i opłat związanych z mieszkaniem, tj. czynszu pokrywają całe moje 

wynagrodzenie, a czasem nawet przekraczają mój miesięczny dochód. Nie jestem w stanie 

ponieść kosztów ustanowienia prywatnie pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla 

koniecznego utrzymania rodziny. Mój stan rodzinny, majątkowy i wysokość dochodów 

wynika z załączonego do wniosku oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach 

i źródłach utrzymania. 

W uzasadnieniu należy wskazać potrzebę udziału profesjonalnego pełnomocnika w sprawie 

oraz wykazać z jakich powodów wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów 

wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego bez uszczerbku koniecznego dla siebie i rodziny. 

Przykładowo można wskazać na niskie zarobki, konieczność samodzielnego utrzymania 

rodziny, bycie bezrobotnym, stan zdrowia.  

 

http://www.orion.fm/maszwsparcie


 

 
 

 
 

Zmagam się z przewlekłymi chorobami takimi jak niedoczynność tarczycy oraz 

insulinooporność, co dodatkowo wiążę się ze zwiększonymi wydatkami na leki, które są 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i sprawowania opieki nad moją córką. 

Jestem pod stałą opieką lekarzy. 

Nie dysonuje żadnymi oszczędnościami, które mogłabym przeznaczyć na adwokata bądź 

radcę prawnego z wyboru. Chciałbym skorzystać z pomocy pełnomocnika z urzędu, 

ponieważ jestem przekonana, iż sama bez pomocy wykwalifikowanego prawnika nie 

mam szans na skuteczną realizację uprawnień mojej małoletniej córki w postepowaniu 

sądowym. 

 

.............................................. 

                                                                                                                                                          podpis  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 

- dokumentacja medyczna 

 

 

W załącznikach musi znaleźć się oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i 

źródłach utrzymania. Brak dołączenia tego dokumentu będzie skutkować brakiem 

formalnym – w terminie 7 dni trzeba będzie dołączyć owy dokument. W przeciwnym razie 

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu zostanie zwrócony. Do załączników należy 

dodać dokumenty, które potwierdzają nasze twierdzenia zawarte w uzasadnieniu jak 

zaświadczenie z urzędu pracy czy dokumentacja medyczna. 

Wniosek należy podpisać. 

http://www.orion.fm/maszwsparcie

