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Dzień dobry!   

Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem - 

osobą, której głównym zadaniem jest pomoc, wsparcie 

i reprezentacja w sądzie osób potrzebujących pomocy 

prawnej.  

!
Dziękuję̨ Ci, że zdecydowałeś́ się̨ pobrać́ Wzór 

wniosku, który dla Ciebie przygotowałem! Na pewno 

dzięki niemu z łatwością̨ i bezbłędnie upoważnisz obrońcę za osadzonego lub 

tymczasowo aresztowanego członka rodziny lub też znajomego.  

!
Pamiętaj, że na bycie obrońcą musi zgodzić się wybrany 

przez Ciebie adwokat lub radca prawny. 

!
Wniosek ten dla Twojej wygody umieściłem na następnej stronie, abyś mógł go 

w prosty sposób wydrukować, wypełnić i upoważnić obrońcę. Na kolejnej 

stronie znajdziesz też krótkie wyjaśnienie do poszczególnych elementów tego 

Wniosku, co pozwoli Ci na uniknięcie istotnych błędów, które mogą 

spowodować, że upoważnienie będzie nieważne.  

!
Gdybyś miał więcej pytań, to możesz zajrzeć do mojego bloga pt.: Odroczenie 

kary, albo możesz skontaktować się ze mną osobiście, korzystając z danych 

kontaktowych, znajdujących się w blogu >> 

Zapraszam Cię do lektury! 

        Daniel Anweiler - adwokat 
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http://odroczenie-kary.pl
http://odroczenie-kary.pl/kontakt/


…………………………………… 
                (miejscowość i data) 

…………………………… 
 (imię i nazwisko) 

!
…………………………… 
          (adres)  !!
…………………………… 
         (PESEL) 

!
…………………………… 
(pokrewieństwo lub powinowactwo z osadzonym)1 ! !!!

UPOWAŻNIENIE DO OBRONY !!!
Na mocy art. 83 § 1 k.p.k. ustanawiam ………………………………………………………… 
       (imię i nazwisko adwokata albo radcy prawnego) 

wpisanego/ą na listę2……………………prowadzoną przez3 …………………………………. !
do obrony4 …………………………w sprawie przed5…………………………………………. 
   (imię i nazwisko) 

sygn. akt ……/……  tj. w postępowaniu przygotowawczym przed wszystkimi uprawnionymi 

organami i w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji. 

!
!
       ………………………………… 
            (data i podpis) 

!
!
!
!
!
Przyjmuję upoważnienie do obrony6 

…………………………………… 
   (data i podpis obrońcy) 
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1. Wpisz jaka więź łączy Cię z osobą w imieniu, której udzielasz upoważnienia 

do obrony. Np. żona, brat, partner, narzeczony.  

2. Wpisz adwokatów albo radców prawnych w zależności kogo wybierzesz na 

obrońcę. Zgodnie z art. 82 kodeksu postępowania karnego obrońcą w sprawie 

karnej może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów lub radców 

prawnych prowadzoną przez organy samorządu zawodowego. W przypadku 

adwokatów jest to Izba Adwokacka a w przypadku radców prawnych 

Okręgowa Izba Radców Prawnych. Jeżeli chcesz sprawdzić do której Izby 

należy wybrany przez Ciebie adwokat czy radca prawny i czy na pewno jest 

adwokatem lub radcą prawnym możesz to zrobić szukając adwokata w 

Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich albo radcy 

prawnego w Rejestrze Radców Prawnych.  

3. We wskazanym wyżej rejestrze sprawdzisz do której Izby Adwokackiej albo 

Okręgowej Izby Radców Prawnych należy wybrany przez Ciebie obrońca oraz 

pod jakim nr jest wpisany do tegoż rejestru. W wykropkowanym miejscu 

wpisz te dane. Pozwolą one na szybszą identyfikację obrońcy gdy będzie 

działał w imieniu zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego czy osadzonego.  

4. Wpisz imię i nazwisko zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego czy też 

osadzonego do odbycia kary pozbawienia wolności.  

5. Wpisz nazwę organu przed którym toczy się postępowanie. Gdy jest to 

postępowanie przygotowawcze czyli śledztwo albo dochodzenie organem tym 

jest Prokuratura. Gdy jest to już postępowanie sądowe jest to sąd. Wpisz 

sygnaturę sprawy jeżeli ją znasz.  

6. Adwokat lub radca prawny musi przyjąć udzielone mu upoważnienie do 

obrony. Dokonuje tego przez podpis na upoważnieniu.  
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http://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja
http://rejestrradcow.pl/web/adviser/list
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