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Wrocław, 05 czerwca 2016 r.  

 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  

VIII Wydział Gospodarczy  

ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław  

 

 

Wnioskodawca:  Janina Kowalska, zam. ul. Morwowa 6/23, 53-550 Wrocław  

PESEL: 8505120152  

 

 

WNIOSEK 

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

 

Na podstawie art. 117 k.p.c. wnoszę o ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu 

do postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej. 

 

Uzasadnienie 

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową oraz rodzinną, spowodowaną szeregiem 

niezależnych ode mnie zdarzeń, zmuszona jestem szukać pomocy w instytucji upadłości 

konsumenckiej. Jednakże samodzielne wypełnienie i złożenie stosownego wniosku – 

odpowiadającego wszystkim wymogom stawianym przez przepisy – jest dla mnie nazbyt 

skomplikowane. Nie mam bowiem wyksztalcenia prawniczego i nie rozumiem pojęć użytych 

w formularzu wniosku oraz w treści przepisów. Podobnie rzecz ma się z przeprowadzeniem 

samego postępowania przed sądem. W związku z powyższym niezbędna jest mi pomoc 

profesjonalnego pełnomocnika, która pozwoli na pomyślne wszczęcie i przeprowadzenie 

postępowania upadłościowego. 

 

Niestety z powodu mojej trudnej sytuacji finansowej, z uwagi na którą noszę  

się z zamiarem złożenia wniosku o upadłość konsumencką, nie jestem w stanie samodzielnie 

pokryć kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku dla kosztów 

koniecznego utrzymania mojej rodziny. Jestem bowiem samotną matką. Posiadam  

http://www.upadłośćkonsumencka.com.pl/
http://www.upadłośćkonsumencka.com.pl/


Pobrane ze strony www.upadłośćkonsumencka.com.pl 

2 
Pobrane ze strony www.upadłośćkonsumencka.com.pl 

na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci, na które ojciec nie płaci zasądzonych alimentów.  

W chwili obecnej z tytułu umowy o pracę – po potrąceniach komorniczych – otrzymuję 

wynagrodzenie w kwocie netto 1440 zł. Ponadto został mi przyznany zasiłek z MOPS w kwocie 

200 zł. Ww. dochód w całości pochłaniają koszty bieżącego utrzymania.  

 

 

Janina Kowalska  

 

 
Załączniki:  

1. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania;  

2. umowa o pracę z dnia 01.02.2015 r.;  

3. skrócony odpis aktu małżeństwa nr 523/2000.  

4. zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.06.2016 r.;  

5. decyzja MOPS z dnia 10.10.2010r.  

6. pismo Komornika Sądowego z dnia 04.04.2016 r.;  

7. pismo Komornika Sądowego z dnia 08.01.2016 r.;  

8. pismo Komornika Sądowego z dnia 03.02.2016 r.;  

9. PIT za rok 2015 r.  
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