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WNIOSEK  
O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU  

 
  
Ja, niżej podpisana Karolina Dąb w imieniu własnym wnoszę o: 
ustanowienie mi pełnomocnika z urzędu do reprezentowania mnie w sprawie  
o ustalenie ojcostwa, alimenty ,o ile jest to możliwe proszę o wyznaczenie na pełnomocnika 
kobiety; 

 
UZASADNIENIE 

 
       Uzasadnieniem dla wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest zarówno trudna 
sytuacja majątkowa która uniemożliwiają mi samodzielne reprezentowanie swoich interesów 
przed Sądem.  
 
Do marca 2019 r. pracowałam w Telefon Sp. z o .o. w Radomiu, a tego tytułu otrzymywałem 
12 zł/h netto. Za miesiąc styczeń 2019 r zarobiłem 400 zł, gdyż Lenka chorowała, za miesiąc 
luty 2019 r. zarobiłam 700 zł, a za marzec zarobiłem 400 zł. Pochodzę z Łukowa woj. 
Lubelskie, ale zamieszkuję wraz z córeczką w Radomiu. Z tego tytułu ponoszę koszty najmu 
w wysokości 500 zł, gdyż 500 zł dopłaca obecny partner Michał. Kwotę tą otrzymywał od 
stycznia od swoich rodziców, gdyż w grudniu 2018 stracił pracę. Otrzymuje ok 500 zł z 
Wojska.  
Ponadto utrzymuję się z alimentów zasądzonych od mojego taty w kwocie 500 zł miesięcznie, 
płatnych z Funduszu Alimentacyjnego. Z tytułu mediów ponosimy koszty 200 zł, a 500 zł, w 
tym specjalna żywność dla Lenki, gdyż nie toleruje laktozy od której dostaje atopowe 
zapalenie skóry.  
Dowód: potwierdzenie alimentów od Komornika, kserokopia umowy zlecenia, rachunki 
 



Z tytułu dochodów uzyskuję na dziecko 500 plus, świadczenie rodzinne 85 zł na dziecko, 
Dowód: dokumenty wskazane w aktach sprawy pod sygn. III RC 163/18, oświadczenie o 
stanie rodzinnym i majątkowym. 
 
Sprawa jest na ten moment dla mnie zbyt skomplikowana, pozwany napisał pismo, z którego 
wynika, że otrzymuje pomoc od jakiegoś zawodowego pełnomocnika, bo powołuje się na 
doktrynę jak również judykaturę, a nadto cytuje paremie łacińskie, a sam skończył Szkołę 
Podstawową. Więc czuje się niekomfortowo, nie potrafiąc odpisać na to pismo tak, by móc 
podjąć swoja obronę w Sądzie. Sprawa jest skomplikowana. Proszę o pomoc.  
 

Wobec powyższego wniosek jest zasadny. 
 
 
Załączniki: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, dowody na potwierdzenie 
okoliczności, o których mowa we wniosku. 


