
                                               Radom, dnia 3.2.2019 r. 
        

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 
                                                                    Wydział I Cywilny 

         
  
Wnioskodawcy:  
1. Antonina Aleksandra Bąk, PESEL 01360406563 
2. Miłosz Piotr Bąk, PESEL 15260909770 
reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego - ojca Macieja Bąk 
zamieszkali: 26-600 Radom, ul. Śniadeckich 11 m. 27 
 
3. Julia Bąk, pesel 06219008298   
4. Filip Bąk, PESEL 15303803351 
reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego Michała Bąk, 
zamieszkali: 20-258 Lublin, ul. Kryształowa 1 m 3 
 
5. Paulina Nowak, zamieszkała , PESEL 98102208109 , zam. ul. Radomskiego 6 m. 32, 26-
600 Radom 
 
              

WNIOSEK O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU WRAZ  
Z WNIOSKIEM O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH 

  
1) Maciej Bąk działający w imieniu małoletnich: Antoniny Bąk i Miłosza Bąk 
2) Michał Kaźmierczak działający w imieniu małoletnich Julii Bąk i Filipa 

Kaźmierczaka 
3) Paulina Nowak w imieniu własnym  

wnoszą o: 
1.  Ustanowienie im pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata do sporządzenia pozwu i 

reprezentowania ich w sprawie o zapłatę z tytułu zachowku po zmarłej prababce 
Jadwidze Bąk 

2. Zwolnienie wnioskodawców od konieczności ponoszenia kosztów sądowych  
w całości; 

 
UZASADNIENIE 

 
      1) Uzasadnieniem dla wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienia od 
kosztów sądowych Antoniny Bąk oraz Miłosza Bąk jest zarówno trudna sytuacja majątkowa 
jak również małoletniość i niepełnosprawność przedstawicieli ustawowych dzieci – zarówno 
matki jak i ojca.  
Rodzice małoletnich są osobami niepełnosprawnymi – Maciej Bąk przebył dziecięce 
porażenie mózgowe, ma kłopoty z wypowiedzeniem się, zaś matka Małgorzata Bąk porusza 
się na wózku inwalidzkim, co każdemu z nich uniemożliwia reprezentowanie interesów 
małoletnich dzieci przed sądem.  
Dowód: dwa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  
 
Rodzice małoletnich osiągają miesięczny dochód w wysokości  5 268,41 złotych, co musi 
wystarczyć na utrzymanie czteroosobowej rodziny. Matka małoletnich jest osobą bezrobotną 
 i z racji niepełnosprawności otrzymuje rentę, która została uwzględniona we wskazane wyżej 
kwocie. 



Bezspornym w niniejszej sprawie jest, że nie są w stanie ponieść kosztów profesjonalnego 
pełnomocnika oraz uiścić wysokich kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania siebie 
i małoletnich dzieci.  
 
Dowód: Zaświadczenie o zarobkach 
Decyzje o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej 
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach 
  

2) W odniesieniu do małoletnich wnioskodawców – Julii Bąk i Filipa Bąk wskazać 
należy, że zarówno małoletni jak i ich rodzice są osobami niepełnosprawnymi – 
niesłyszącymi i nie są w stanie reprezentować interesów swoich dzieci przed sądem.    

 Dowód: orzeczenia o niepełnosprawności 
 
Miesięczny dochód całej rodziny wynosi 5885,00 zł z czego znaczna część tej kwoty 
przeznaczana jest na spłatę kredytu hipotecznego oraz inne usprawiedliwione koszty 
utrzymania czteroosobowego gospodarstwa domowego. 
 
Dowód: oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach 
 
Po poniesieniu wszystkich kosztów utrzymania nie są w stanie wygospodarować żadnej 
kwoty, z której mogliby uiścić koszty sądowe choćby w najmniejszej wysokości, nie 
mówiąc już o wynagrodzeniu fachowego pełnomocnika. 
 

3) Paulina Nowak jest osobą bezrobotną, uczy się w Medycznej Szkole Policealnej dla 
Dorosłych i nie pobiera stypendium. Nie ma żadnego dochodu, jest na utrzymaniu 
rodziców.  
Dowód: zaświadczenie z dnia 02.08.2018 r. 
Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym 
 
Paulina Nowak jest osobą bardzo młodą, nieposiadająca żadnej wiedzy prawniczej  
i nieporadną, co również uniemożliwia jej samodzielne reprezentowanie swoich interesów 
przed sądem.  

 
 Nie bez znaczenia jest również fakt, że sprawa o zachowek jest sprawą zawiłą 
wymagającą sporządzenia skomplikowanego pozwu, dokładnego wyliczenia i wskazania 
wartości przedmiotu sporu oraz powołania biegłych sądowych, co wiąże się z kolei  
z koniecznością składania zastrzeżeń do ich opinii oraz przesłuchiwania ich w toku 
rozprawy, co z całą pewnością przekracza możliwości niepełnosprawnych rodziców 
wnioskodawców.   
 
 
 Wobec powyższego wniosek jest w pełni zasadny. 


