
                                                                                                                     Projekt                                     

 

 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  S P R A W I E D L I W O Ś C I

                                            z dnia ………………………….. 2020 r.

   w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku 

o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia   

Na podstawie art. 5603 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 § 1. Ustala się wzór urzędowego formularza wniosku o  zobowiązanie osoby stosującej 

przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o którym 

mowa w art. 5603 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,  

który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Urzędowy formularz wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie  

do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej 

„urzędowym formularzem”, wykonany według wzoru stanowiącego załącznik                                 

do rozporządzenia, jest drukowany w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool 

Gray 3c.

§ 3. 1. Urzędowy formularz, o którym mowa w § 1, udostępnia się nieodpłatnie                      

w budynkach sądów okręgowych i sądów rejonowych.

2. Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, oraz sądów powszechnych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, urzędowy formularz udostępnia się w formie 

umożliwiającej edycję jego treści.

§ 4. 1. Urzędowy formularz, jego wydruki i kserokopie mają format A4.
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2. Wydruk komputerowy urzędowego formularza odzwierciedla strukturę wzoru tego 

formularza.

3. Do wydruków komputerowych urzędowego formularza nie stosuje się wymogów 

określonych w § 2.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.  

                                                                                       Minister Sprawiedliwości:

 

 
Opracowano pod względem prawnym,
    legislacyjnym i redakcyjnym

         Agnieszka Tomczewska 
                  Dyrektor 
Departamentu Prawa Europejskiego
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                                                      Uzasadnienie

Projekt zmierza do wykonania obowiązku Ministra Sprawiedliwości wynikającego 

z przepisu art. 5603 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) dalej „k.p.c.”,  znowelizowanego ustawą z dnia 30 

kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 956), zwanej dalej „ustawą”. Uznając, iż dotychczasowe regulacje nie dość 

skutecznie zapewniają ochronę osobie doznającej przemocy w wypadku, gdy nie toczy się 

postępowanie karne w  związku z przemocą w rodzinie, ustawą wprowadzono do porządku 

prawnego kompleksowe rozwiązania dotyczące szybkiego izolowania osoby dotkniętej 

przemocą od osoby stosującej przemoc w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub 

zdrowia domowników. W k.p.c. wprowadzono odrębne postępowanie w sprawach 

o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956). Ustawa przewiduje 

w tych sprawach rozwiązania, które m.in. umożliwią sądowi  wydanie szczególnego rodzaju 

postanowienia o zabezpieczeniu oraz doręczanie orzeczeń sądu i pism sądowych przez Policję 

lub Żandarmerię Wojskową. Nadto ustawa określa terminy do wydania przez sąd 

postanowienia kończącego postępowanie w sprawie oraz postanowienia zabezpieczającego. 

Ułatwieniem dla wnioskodawcy, związanym z szybkim dostępem do sądu  ma być, oprócz 

zwolnienia go od kosztów sądowych, możliwość złożenia wniosku o zobowiązanie osoby 

stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia na urzędowym formularzu, zgodnie z art. 5603 § 1 k.p.c. Mając na względzie,                

iż ustawa określa, że wniosek do sądu może być poprzedzony wydaniem nakazu 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia, zwanego dalej „nakazem” lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, zwanego dalej „zakazem” przez Policję (art. 15aa-15ak ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) lub Żandarmerię Wojskową 

(art. 18a-18k ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
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organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956), w postanowieniu zabezpieczającym 

sąd będzie mógł udzielić zabezpieczenia nie tylko na zasadach ogólnych, lecz również przez 

przedłużenie wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową ww. nakazu / zakazu. 

Wnioskodawca będzie wówczas zobowiązany, aby podejmować czynności szybko i sprawnie. 

Ułatwieniem dla niego ma być możliwość złożenia wniosku na urzędowym formularzu. Należy 

podkreślić, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek, toteż samodzielne sporządzenie wniosku 

nie będzie wywoływać żadnych negatywnych skutków.

W rozporządzeniu w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego 

formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się 

do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia szczegółowo określono sposób udostępnienia 

urzędowego formularza, zwanego dalej: „urzędowym formularzem”, poprzez określenie jego 

koloru, formy oraz formatu oraz wskazanie miejsca jego udostępnienia. Urzędowy formularz 

będzie udostępniony nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych 

oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  oraz sądów powszechnych – w formie 

umożliwiającej edycję jego treści. Załącznik do niniejszego rozporządzenia stanowi wzór 

urzędowego formularza, który obejmuje 9 stron. Treść urzędowego formularza jest zgodna 

z wymogami określonymi w przepisie art. 126 § 1 k.p.c., który wymienia ogólne warunki 

formalne, jakim musi odpowiadać każde pismo procesowe, wraz ze wskazanymi w § 2 tegoż 

art. warunkami odnoszącymi się do pierwszego pisma procesowego w sprawie. Wzór ten składa 

się z pouczenia odnośnie sposobu wypełnienia formularza urzędowego  oraz z  8 części. 

Pierwsza część (1.) dotyczy wskazania sądu rejonowego do którego składany jest wniosek. 

Druga część (2., 2.1.-4.) odnosi się do wprowadzenia danych wnioskodawcy (imię i nazwisko, 

nr pesel, miejsce zamieszkania i adres wraz z adresem do doręczeń). Trzecia część (3., 3.1.-2.) 

obejmuje podanie danych przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy lub jego pełnomocnika 

(imię i nazwisko, adres do doręczeń), a czwarta część (4., 4.1.-3.) dotyczy wskazania danych 

uczestnika postępowania (danych osobowych oraz miejsca zamieszkania i adresu, nr pesel). 

Piąta część (5.) dotyczy wniosku i jego uzasadnienia. Wypełnienie wzoru formularza 

urzędowego w zakresie wniosku (5.1., 5.1.1.-2.) będzie następowało  poprzez wskazanie  

przedmiotu orzeczenia, którego  domaga się wnioskodawca (w zakresie zobowiązania 

uczestnika do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

lub zakazania uczestnikowi zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia), 
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ponadto oznaczenie mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia, których zobowiązanie lub 

zakaz ma dotyczyć. Część piąta dotycząca uzasadnienia (5.2., 5.2.1.-3.) obejmuje wyliczenie 

osób zamieszkujących   w mieszkaniu oraz opisanie zachowania uczestnika, które czyni 

szczególnie uciążliwym wspólne z nim zamieszkiwanie. Dodatkowo należy wskazać dowody, 

których przeprowadzenia domaga się wnioskodawca: w postaci zeznań świadków,  

dokumentów, przesłuchania uczestników, bądź innych dowodów, wraz z wyszczególnieniem 

faktów, które mają zostać wykazane tym dowodem.  Ponadto w formularzu urzędowym w 

części piątej zamieszczono rubrykę (5.3., 5.3.1.), w której przewidziano możliwość złożenia 

wniosku o udzielenie zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązywania nakazu/zakazu 

wydanego przez Policję  w trybie art. 15aa ust. 1 ustawy o Policji (odpowiednio art. 18a ust. 1 

ustawy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych). W tej części należy 

wskazać: datę wydania ww. nakazu/zakazu, okres na jaki wnioskodawca domaga się udzielenia 

zabezpieczenia, ponadto w kolejnej rubryce (5.4., 5.4.1.-2) należy w zwięzły sposób uzasadnić 

potrzebę dalszego jego obowiązywania.  Dodatkowo umieszczono kolejną rubrykę (5.5., 5.5.1.) 

dotyczącą możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie na urzędowym formularzu na 

zasadach ogólnych wraz z uzasadnieniem (5.6.). Ta część urzędowego formularza została 

oparta na podobnym schemacie, co część wypełniana w przypadku wniosku o zabezpieczenie 

w postaci przedłużenia obowiązującego nakazu/zakazu wydawanych przez Policję lub 

Żandarmerię Wojskową. W szóstej części urzędowego formularza (6.) należy wymienić 

dokumenty dołączone do wniosku, wraz z kopią wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy 

prawnego z urzędu, o ile taki został złożony. Formularz urzędowy należy podpisać (7.), 

wskazując miejscowość oraz datę złożenia podpisu (8.). Formularz urzędowy zawiera 

niezbędne pouczenia w zakresie dostępności oraz miejsca złożenia wniosku. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie jest z nim 

sprzeczny. Jednocześnie projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich firm.

 Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia               
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23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

                                                                                          Załącznik do rozporządzenia

                                                                                          Ministra Sprawiedliwości z dnia …

                                                       WZÓR

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE 

ZAPOZNAĆ SIĘ  Z POUCZENIAMI

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w 

rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia

Data wpływu  

(wypełnia sąd)

P o u c z e n i e

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. 

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeżeli po wpisaniu treści   

w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający 

dopisywanie. 

3. Do wniosku nie muszą być dołączone odpisy wniosku i załączników. 

4. W przypadku gdy treść nie mieści się w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza 

się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej 

rubryki. Pod dodaną do wniosku treścią należy złożyć podpis. 

1. Sąd Rejonowy, do którego jest składany wniosek  

2. Wnioskodawca
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2.1. Imię i nazwisko

2.2. Miejsce zamieszkania i adres (można dodatkowo podać numer telefonu lub adres poczty 

elektronicznej)   

2.3. Numer PESEL

2.4. Adres wnioskodawcy do doręczeń, jeżeli jest inny niż wskazany w rubryce 2.2.

3. 

   Przedstawiciel ustawowy wnioskodawcy

   Pełnomocnik wnioskodawcy     

(należy wypełnić, gdy wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik 

wnioskodawcy zaznaczając właściwe okienko)

3.1. Imię i nazwisko 

3.2. Adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż wskazany w rubryce 2.2. lub 2.4.               

(można dodatkowo podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) 

 

4. Uczestnik (dane osoby, której dotyczy wniosek)

4.1. Imię i nazwisko

4.2. Miejsce zamieszkania i adres                                                                                   

(można dodatkowo podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej):   

4.3. Numer PESEL, jeżeli jest znany

5. Wniosek i uzasadnienie. 

5.1. Wniosek
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Wnoszę o: 

(jeżeli wnioskodawca domaga się, aby sąd wydał orzeczenie jedynie w zakresie 

zobowiązania lub jedynie w zakresie zakazu, niepotrzebny punkt z dwóch wskazanych 

poniżej należy skreślić)

1. zobowiązanie uczestnika do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania                              

i jego bezpośredniego otoczenia;

2. zakazanie uczestnikowi zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

5.1.1. Oznaczenie mieszkania: 

(należy wpisać adres mieszkania, którego 

ma dotyczyć zobowiązanie lub zakaz)

5.1.2. Oznaczenie bezpośredniego otoczenia 

mieszkania: 

(należy wskazać w sposób opisowy otoczenie, 

którego ma dotyczyć zobowiązanie lub zakaz, 

poprzez wskazanie obszaru lub odległości, które 

uczestnik zobowiązany jest zachować)

5.2. Uzasadnienie

5.2.1. Wnioskodawca i uczestnik (niepotrzebny punkt z czterech wskazanych poniżej należy 

skreślić) w chwili składania wniosku:

- zamieszkują razem pod adresem wskazanym w pkt. 5.1.1. niniejszego wniosku;

- uczestnik opuścił wskazane mieszkanie a wnioskodawca w nim zamieszkuje;

- wnioskodawca opuścił wskazane mieszkanie a  uczestnik w nim zamieszkuje;

- uczestnik okresowo lub nieregularnie przebywa we wskazanym mieszkaniu                        

a wnioskodawca w nim zamieszkuje.

W mieszkaniu tym zamieszkują także:

…………………………………………………………….………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5.2.2. Postępowanie uczestnika czyni szczególnie uciążliwym wspólne z nim zamieszkiwanie

(należy opisać zachowanie uczestnika, które czyni szczególnie uciążliwym wspólne z nim 

zamieszkiwanie, dodatkowo jeżeli w związku z niewłaściwym zachowaniem uczestnika 

miały miejsce  interwencje Policji lub Żandarmerii Wojskowej należy je wskazać): 

……………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5.2.3. Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z:

(wraz z oznaczeniem dowodu należy wyszczególnić fakty, które mają zostać wykazane tym 

dowodem; jeżeli wnioskodawca domaga się, aby sąd przeprowadził dowody jedynie           

w wybranym zakresie, niepotrzebny punkt z kilku wskazanych poniżej należy skreślić)

- zeznań świadków: (należy wskazać imię i nazwisko oraz adres świadka) 

…………………………………………………………………………………………...….…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- dokumentów: (np. zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające interwencje Policji 

lub Żandarmerii Wojskowej, jeżeli toczyły się sprawy przed sądem związane z przemocą    

w rodzinie należy podać sąd i sygnaturę akt) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

- przesłuchania uczestników

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- inne 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5.3. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązywania nakazu             

lub zakazu (tę rubrykę formularza wypełniają jedynie wnioskodawcy, którzy domagają się 

udzielenia zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązującego nakazu opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się                   

do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wydanego uprzednio przez Policję                   

lub Żandarmerię Wojskową: pozostali wnioskodawcy dokonują przekreślenia rubryki 5.3.)
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5.3.1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązywania nakazu      

lub zakazu

Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązywania: 

(jeżeli wnioskodawca domaga się aby sąd wydał orzeczenie o zabezpieczeniu wyłącznie 

w odniesieniu do nakazu albo wyłącznie w odniesieniu do zakazu niepotrzebny punkt z dwóch 

wskazanych poniżej należy skreślić).

1. nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania                      

i jego bezpośredniego otoczenia; 

2.  zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

(należy wskazać obszar lub odległość, które uczestnik zobowiązany jest zachować, jeżeli 

wniosek dotyczy innego obszaru lub odległości, niż określone w nakazie lub zakazie)

nałożonego przez 

(należy skreślić organ, który nie wydał nakazu/zakazu):

- Policję dnia …………………………………….. 

- Żandarmerię Wojskową dnia …………………….…………..… 

(niepotrzebny punkt z dwóch wskazanych poniżej należy skreślić)

A) na czas do dnia…………

B) na czas trwania postępowania

5.4. Uzasadnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia przez przedłużenie obowiązywania 

nakazu  lub zakazu (wypełnić tylko w przypadku zgłaszania wniosku opisanego w pkt 5.3)

5.4.1. Dnia……………………………………………został wydany wobec uczestnika: 

(jeżeli został wydany tylko nakaz albo zakaz, zbędny punkt należy skreślić)

1) nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 
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bezpośredniego otoczenia,

2) zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Termin jego stosowania upływa dnia ………………………………… .

5.4.2. Wyjaśnić dlaczego wydany przez Policję lub Żandarmerię Wojskową nakaz lub zakaz 

nadal powinien obowiązywać………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5.5. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia (nie był uprzednio wydany nakaz lub zakaz)

(tę rubrykę formularza wypełniają jedynie wnioskodawcy, którzy domagają się udzielenia 

zabezpieczenia, kiedy nie był uprzednio wydany nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia przez Policję lub Żandarmerię Wojskową: pozostali wnioskodawcy 

dokonują przekreślenia rubryki 5.5.)

5.5.1.  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez:

(jeżeli wnioskodawca domaga się, aby sąd wydał orzeczenie o zabezpieczeniu wyłącznie         

w odniesieniu do zobowiązania albo wyłącznie do zakazu niepotrzebny punkt z dwóch 

wskazanych poniżej należy skreślić) 

1. zobowiązanie uczestnika do natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania  i jego bezpośredniego otoczenia,

2. zakazanie uczestnikowi zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

(niepotrzebny punkt z dwóch wskazanych poniżej należy skreślić)

A) na czas do……..

B)  na czas trwania postępowania

(należy wskazać obszar lub odległość, które uczestnik zobowiązany jest zachować)
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5.6. Uzasadnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

(tę rubrykę formularza wypełniają jedynie wnioskodawcy, którzy zgłaszają wniosek z 

punktu 5.5.; pozostali wnioskodawcy dokonują przekreślenia rubryki 5.6.)

(Należy wskazać fakty uzasadniające udzielenie zabezpieczenia): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Załączniki (należy wymienić wszystkie dokumenty dołączone do wniosku a niepotrzebne 

skreślić):

Kopia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu wraz z oświadczeniem 

o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (dotyczy osób, które wnoszą 

o ustanowienie adwokata lub radcy z urzędu, w związku z faktem, że nie są w stanie ponieść 

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie        

i rodziny. Wzór do pobrania w siedzibach sądów i ze stron internetowych sądów).

……………………………………………………………………………………..………

...….……………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………
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……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………..…………

7. Imię i nazwisko (czytelne) osoby lub osób 

składających wniosek oraz podpis

8. Miejscowość i data

P O U C Z E N I E

1. Formularze są dostępne w budynkach sądów rejonowych i okręgowych, w Internecie 

pod adresami www.ms.gov.pl, www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl oraz na stronach 

internetowych sądów rejonowych, sądów okręgowych i sądów apelacyjnych. 

2. Wniosek nie musi być złożony na formularzu (art. 5603 § 1 k.p.c.). 

3. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym.

4. Zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., nadanie pisma w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi 

powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z 

wniesieniem go  do sądu (datą wniesienia jest data nadania). 

 

                                                                                          

http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
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