Gdynia, dnia 15 listopada 2017 r.
Sąd Rejonowy w Gdyni
Wydział VI Gospodarczy
Plac Konstytucji 5
81-354 Gdynia
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Janusz Kowalski
ul. Morska 1
81-350 Gdynia
PESEL: 65100912347
WNIOSEK
O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
ORAZ O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o
ogłoszenie upadłości osoby fizycznej oraz o ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu w tejże
sprawie.
UZASADNIENIE
Przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adamem Nowakiem toczą
się przeciwko mnie dwa postępowania egzekucyjne ( km 1234/14, km 2345/15), w których suma
egzekwowanych kwot przekracza 50 000,00 zł. Ponadto posiadam zadłużenie w Banku S.A. w
wysokości 20 000,00 zł oraz zalegam z czynszem za mieszkanie komunalne w wysokości 10 000,00
zł.
W związku z powyższym chcę aby w stosunku do mnie została ogłoszona upadłość osoby
fizycznej jednakże nie jestem w stanie pokryć kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania
koniecznego siebie, a tym bardziej kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto
poziom trudności sprawy oraz stan mojego zdrowia sprawiają że nie jestem w stanie poradzić sobie z
tą sprawą.
Jestem osobą samotną, obecnie bezrobotną. Nie przyznano mi prawa do zasiłku dla
bezrobotnych. Nie posiadam żadnego źródła dochodów, oszczędności oraz innego majątku Aktualnie
mieszka ze mną siostra, która mnie utrzymuje. Powyższe zostało wykazane w oświadczeniu o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które załączam do wniosku.

Oprócz tego jestem przewlekle chory. Mam problemy z kręgosłupem przez co mam
ograniczoną możliwość poruszania się, a także pojawiający się niedowład prawej ręki. Choroba
wymusza na mnie comiesięczny zakup drogich leków. Również ze względu na zły stan zdrowia nie
jestem w stanie podjąć jakiejkolwiek dorywczej pracy.
Ze względu na wysokość zadłużenia jakie posiadam oraz liczbę wierzycieli, a także moją
sytuację życiową i wyżej opisany stan zdrowia, udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie, którą
zamierzam wszcząć jest konieczny.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
Janusz Kowalski

Załączniki:
1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania;
2. Zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej;
3. Decyzja o odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych;
4. Zaświadczenie lekarskie.

