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                					Warszawa, dnia ................................................

……………………………………..……..
 (imię i nazwisko)                                                   
…………………………………………….
……………………………………..……..
(adres zamieszkania)



Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia
XI Wydział KARNY
Sygn. akt ..................................




WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY/PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU*
   

                Wnoszę o ustanowienie mi obrońcy/pełnomocnika z urzędu, gdyż nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony/pełnomocnictwa bez poważnego uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                  
                                                			............................................................
  (imię i nazwisko)                                                   
*Pouczenie:
Art. 21. § 1. W postępowaniu w sprawie o wykroczenia obwiniony musi mieć obrońcę przed sądem, jeżeli: 
1) jest głuchy, niemy lub niewidomy; 
2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. 
§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, obowiązek korzystania z pomocy obrońcy ustaje, jeżeli sąd uznaje za uzasadnioną opinię biegłego psychiatry, że czyn obwinionego nie został popełniony w warunkach wyłączenia lub znacznego ograniczenia zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem i że stan psychiczny obwinionego pozwala na udział w postępowaniu i prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny. Sąd zwalnia wówczas obrońcę z jego obowiązków. 
§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1, udział obrońcy w rozprawie jest obowiązkowy, a w posiedzeniu, jeżeli ustawa tak stanowi. 
§ 4. Jeżeli w wypadkach, o których mowa w § 1, obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza mu się obrońcę z urzędu. 
Art. 22. Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza się na jego wniosek obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez poważnego uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Przepis art. 78 § 2 Kodeksu postępowania karnego stosuje się. 
Art. 23. § 1. Obrońcę z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Na zarządzenie prezesa o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 
§ 1a. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania. 
§ 2. Przepis art. 81a Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 
Art. 24. § 1. Obrońcą w sprawach o wykroczenia może być adwokat albo radca prawny. 
§ 2. Do obrońcy obwinionego stosuje się odpowiednio przepisy art. 83–86 Kodeksu postępowania karnego. 
§ 3. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania karnego stosowanych na podstawie art. 1 § 2 mówi się o obrońcy albo o adwokacie, rozumie się przez to także radcę prawnego.
Art. 30. § 1. Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy może korzystać z pomocy jednego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, a w wypadku gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego.
§ 2. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i 23 niniejszego kodeksu oraz art. 83, 84, 86 § 2 i art. 89 kodeksu postępowania karnego. 
We wniosku o wyznaczenie obrońcy/pełnomocnika z urzędu wnioskodawca może wskazać, czy żąda wyznaczenia adwokata czy radcy prawnego. Prezes sądu lub referendarz sądowy przy wyznaczaniu obrońcy/pełnomocnika z urzędu nie jest związany żądaniem wnioskodawcy (§ 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. 2017.53). 

