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NA ROZDRO¯U…

Innowacja spo³eczna: „Na rozdro¿u. Rodzina w obliczu ubezw³asnowolnienia”
zosta³a tak pomyœlana, by mo¿liwie szeroko oddzia³ywaæ na otocznie osób 
z niepe³nosprawnoœciami i w spektrum autyzmu – ich rodziców, najbli¿szych, 
specjalistów, których zawodowe œcie¿ki krzy¿owa³y siê z losem rodziny.

Intencj¹ autorów projektu by³o równie¿ otwarcie spo³ecznej dyskusji 
o modelu wsparcia w podejmowaniu decyzji formalno-prawnych przez osoby 
z niepe³nosprawnoœciami oraz realnej sytuacji rodziców osób zale¿nych.

W tym celu przygotowane zosta³y trzy publikacje:

 „Dylematy na rozdro¿u” – zbiór opowieœci, refleksji i spostrze¿eñ rodziców 

        i opiekunów osób z niepe³nosprawnoœci¹ i w spektrum autyzmu. 
        Autentyczne historie przepe³nione emocjami i doœwiadczeniami, 
        pozwalaj¹ spojrzeæ na œwiat oczami drugiego cz³owieka – takiego jak my 
        lub dostrzec rzeczywistoœæ rodziny z niepe³nosprawnoœci¹ z zupe³nie 
        innej perspektywy.

 „Poprawnik na rozdro¿u” – blok wiedzy formalno-prawnej dla rodziców, 

        specjalistów oraz osób wspieraj¹cych rodzinê.

 „Rodzina na rozdro¿u” – blok wiedzy i inspiracji dla specjalistów oraz osób 

        wspieraj¹cych rodzinê.

Zachêcamy do zapoznania siê ze wszystkimi materia³ami, poniewa¿ wzajemnie 
uzupe³niaj¹ siê i dziêki temu pozwalaj¹ spojrzeæ szerzej i z ró¿nych perspektyw 
na rodzinê w obliczu ubezw³asnowolnienia. 
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PRZEDMOWA

„Dylematy na rozdro¿u” to jedna z trzech publikacji jakie powsta³y w ramach projektu „Na rozdro¿u. Rodzina 

wobec ubezw³asnowolnienia”. To niezwykle emocjonalny materia³ – zbiór opowieœci, refleksji i spostrze¿eñ 

– opracowanych na podstawie transkrypcji z rozmów i wywiadów przeprowadzonych przez nasz zespó³ 

w trakcie projektowy z rodzicami oraz bliskimi osób zale¿nych od wsparcia. 

Gdy jest siê rodzicem dziecka z niepe³nosprawnoœci¹, w niektórych historiach mo¿na przejrzeæ siê jak 

w lustrze, poniewa¿ prezentuj¹ uniwersalne mechanizmy i wspólne wielu osobom doœwiadczania i emocje. 

Dla czêœci z Pañstwa, niektóre opowieœci mog¹ siê wydaæ wrêcz surrealistyczne, czy niemo¿liwe. 

Zapewniamy jednak, ¿e wszystkie s¹ autentyczne.  

Niektóre rozdzia³y zawieraj¹ komentarz prawnika (RE: PRAWNIK), nie odpowiedz¹ one jednak na wszystkie 

mog¹ce siê nasuwaæ pytania. Nasz projektowy zespó³ przygotowa³ dla Pañstwa pakiet podstawowych 

informacji formalno-prawnych, który zamieszczony zosta³ w „Poprawniku na rozdro¿u”. 

Z kolei dla specjalistów zebraliœmy zbiór inspiracji i rekomendacji dotycz¹cych wsparcia rodziców osób 

z niepe³nosprawnoœci¹ w broszurze „Rodzina na rozdro¿u” – rozumiej¹c, ¿e zarówno prawnikom, 

jak i lekarzom, psychologom i terapeutom, nie jest ³atwo wspieraæ rodzinê w kryzysowej sytuacji podjêcia 

decyzji o dalszej przysz³oœci osoby, która nie radzi sobie z codziennymi ¿yciowymi wyzwaniami.

Zapraszamy do lektury.

Autorzy

Ka¿dy prezentowany tekst zosta³ 

w pe³ni zanonimizowane, aby uszanowaæ prywatnoœæ moim rozmówców i ochroniæ ich rodziny, przed ocen¹ 

czy stygmatyzacj¹.
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¯YCIE DO OCENY

Kiedy siê zetknê³am z pojêciem ubezw³asnowolnienia? Kilka lat temu. Zosta³am zaproszona na spotkanie w ramach Warsztatów 

Terapii Zajêciowej, zorganizowane przez prawnika, który sam maj¹c siostrê niepe³nosprawn¹, przeciera szlaki, aby „udogodniæ” 

¿ycie osobom z niepe³nosprawnoœci¹. W³aœnie wtedy siê dowiedzia³am, ¿e mo¿na kogoœ ubezw³asnowolniæ czêœciowo. 

Pan mecenas bardzo du¿o mówi³ o tym, ¿e jest to mo¿liwe i ¿e tak powinno byæ. Oczywiœcie, uzale¿nia³ decyzjê od stanu danej 

osoby. Wtedy naprawdê du¿o siê dowiedzia³am na temat ubezw³asnowolnienia ca³kowitego i czêœciowego. Nadal mam gdzieœ 

zapiski z tego spotkania i jakieœ dane kontaktowe do wspomnianego prawnika, poniewa¿ zaoferowa³ pomoc w przeprowadzaniu 

takiej procedury przed s¹dem. Tylko mnie przerazi³ w³aœnie sam fakt procedury. Nie mog³am siê pogodziæ z tym, ¿e mój syn ma 

byæ znowu oceniany, po raz tysiêczny w ¿yciu. Nie mia³am w sobie zgody na to, ¿eby by³ opiniowany przez bieg³ych s¹dowych. 

Gdy zrozumia³am, ¿e to wszystko odbywa siê na poziomie s¹du i nie jest tak, ¿e ja tylko doniosê dokumenty… powiedzia³am 

sobie: nie!

Dlaczego nie mia³by byæ opiniowany? Bo nasze ¿ycie – od pocz¹tku – opiera³o siê na ci¹g³ym ocenianiu i opiniowaniu. 

Wiecznie chodzenie na komisje i ocenianie. By³am tak strasznie zmêczona tym wszystkim. To nie tylko kwestie zwi¹zane 

z orzeczeniami o stopniu niepe³nosprawnoœci, ale te¿ o ka¿dy rok walki o jego nauczanie indywidualne, gdy za ka¿dym razem 

dostawa³am opiniê na jeden rok… i zanim siê ten rok skoñczy, to ju¿ myœlisz i ju¿ musisz zbieraæ papiery i chodziæ po 

psychologach, po pedagogach, po oceny i opinie... By³ taki czas, ¿e Janek by³ oceniany ci¹gle tymi samymi testami. 

W konsekwencji zacz¹³ rzucaæ tym wszystkim – wiedzia³, ¿e ju¿ to wszystko wykona³ kolejnych dziesiêæ razy i nie chcia³ 

ponownie tego robiæ. Panie by³y bardzo zdziwione, a ja t³umaczy³am, dlaczego syn rzuca tymi testami. Wyjaœnia³am, ¿e on mia³ 

ten test ju¿ robiony, ¿e pamiêta i dla niego to ju¿ jest nudne. Gdyby zaproponowa³y mu coœ nowego, ciekawego, on by w to 

wszed³. Szczerze, to w³aœnie to mnie przerazi³o. By³am ju¿ zmêczona i wydawa³o mi siê, ¿e on te¿ ju¿ jest zmêczony wiecznym 

testowaniem… ¯adnego dziecka rozwijaj¹cego siê neurotypowo tak siê nie ocenia, jak siê mêczy nasze dzieci. Sama sobie 

uzmys³owi³am, ¿e gdyby mnie tak zamêczano i wrzucano w tabelki i liczby, nie wytrzyma³abym.
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Mam pe³n¹ œwiadomoœæ, w jakim celu te badania siê wykonuje i dlaczego to takie wa¿ne. Ale mimo tego naprawdê to mnie 

przerazi³o… Powiem szczerze, do tej pory ka¿da kolejna komisja to dla mnie doœwiadczenie wielkiego upokorzenia. Za ka¿dym 

razem to ja by³am rozliczona jako matka… Co ja zrobi³am, ¿eby dziecko „uzdrowiæ”. By³am rozpytywana, oceniana – tak, 

rozliczana – chocia¿ to mój syn by³ wzywany przed komisjê. On zaœ by³ traktowany jak przedmiot. Lekarz orzecznik nigdy nie 

zwróci³ siê do niego jak do cz³owieka, tak jakoœ zwyczajnie np. s³owami: „Witam, Panie Janie” – tyle by wystarczy³o. Ani razu nie 

próbowa³ nawi¹zaæ z nim jakiegokolwiek kontaktu, powiedzieæ coœ prostym jêzykiem, zauwa¿yæ go. Nawet siê nie stara³.

Nikt tego nie zrozumie, dopóki nie pójdzie tam i sam nie poczuje, jak to jest. To upokorzenie. W jaki sposób te osoby s¹ 

traktowane przez ludzi, którzy powinni wiedzieæ, jak siê zachowywaæ w stosunku do cz³owieka takiego jak mój syn, powinni 

wiedzieæ, jak okazaæ im szacunek, obroniæ ich godnoœæ. A ja siê czu³am intruzem. Ja siê czu³am intruzem! To ja mia³am siê 

spowiadaæ, co to ja takiego robiê. Wykazywaæ, czy ja przypadkiem nie wymuszam tego stopnia niepe³nosprawnoœci. 

Udowadniaæ, czy ja w ogóle cokolwiek robiê, ¿eby mój syn siê rozwija³. Kiedyœ, na kolejne pytanie komisji odpowiedzia³am 

pytaniem: „A jaka jest oferta?”. Wtedy pan doktor ju¿ przesta³ siê pytaæ o cokolwiek. 

Nasze ¿ycie opiera³o siê na takiej wêdrówce od komisji do komisji… od komisji do komisji. Wszystko po to, ¿eby cokolwiek 

uzyskaæ, ¿eby móc skorzystaæ z jakichkolwiek us³ug, które wed³ug przepisów – Konstytucji, ustawy, rozporz¹dzenia 

– nale¿a³y siê Jankowi. Bo przecie¿ edukacja siê nale¿a³a, tak? A my mieliœmy problemy ju¿ od etapu przedszkola. Mój syn 

uzyska³ indywidualne nauczanie, ale… kazano nam zwróciæ za to nauczanie! Gdy znaleŸliœmy siê w tej sprawie u prezydenta 

miasta – poniewa¿ by³o to przedszkole pañstwowe, a nie prywatne – powiedziano mi, ¿e mój syn zabiera godziny pedagoga 

specjalnego innym dzieciom! Takie paranoje, takie abstrakcje… Mia³am wra¿enie, ¿e oszalejê. Takie wieczne poczucie winy, 

¿e coœ robiê lub czegoœ nie robiê. Postawi³am wszystko na jedn¹ kartê i warto by³o. Wci¹¿ siê stawiam, tylko mnie to du¿o 

zdrowia kosztuje. Gdy musisz udowadniaæ oczywistoœæ, w grê wchodz¹ emocje. Jestem pedagogiem… niestety, inaczej siê 

walczy o obce dziecko, a inaczej o swoje. Chciano na nas zaoszczêdziæ. Mo¿e myœlano, ¿e nie znajdê si³y? Ale powiedzia³am, 

¿e wiem, do czego mamy prawo i jak bêdzie trzeba, uczyniê z tego sprawê publiczn¹. To nie jest ³atwe, gdy ma siê pracê, 

„normalne” ¿ycie, a przy tym ca³y czas trzeba szukaæ drogi dla w³asnego dziecka… i ca³y czas organizowaæ zajêcia, ¿eby je 

uaktywniaæ, rozwijaæ w ró¿nych zakresach. A na koñcu czujesz upokorzenie. 
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„To wszystko nie powinno tak wygl¹daæ. 

    Jako rodzice doros³ych ju¿ osób    

      z ró¿nymi,najró¿niejszymi historiami, 

        niejednokrotnie traumatycznymi, 

           staramy siê ¿yæ w miarê normalnie 

             i ...szczêœliwie. 

                  Kwestia ubezw³asnowolnienia 

                    to nie u³atwienie 

                      dla opiekunów  a kolejna   

                        droga przez mêkê. 

                             Walka... 

                                Ile mo¿na?”
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Nikt nie musia³ mi sugerowaæ koniecznoœci ubezw³asnowolnienia syna. 

Któregoœ dnia sama sobie uzmys³owi³am, ¿e w niektórych zakresach ¿ycia powinnam mieæ nad nim 

kontrolê. Pawe³ w Internecie dzia³a sobie, jak chce. Potrafi. By³ taki moment, ¿e coœ zamówi³, wpisuj¹c 

swoje imiê, nazwisko i adres. Zamówienie zrealizowano i przys³ano jakieœ gry komputerowe. 

Wtedy mnie to otrzeŸwi³o – jeœli to mu siê spodoba, to nie bêdzie mia³ umiaru. Znam go. 

Wiem, ¿e taki w³aœnie jest – jak siê czymœ zacznie cieszyæ, to za chwilê bêdê mia³a lawinê przesy³ek 

z p³ytami muzycznymi i grami. Wtedy uda³o mi siê je oddaæ, argumentuj¹c, ¿e mój syn to taka, a nie 

inna osoba, ale jednoczeœnie zapali³a siê w mojej g³owie czerwona lampka. Zrozumia³am, ¿e muszê 

to za³atwiæ prawnie, ¿ebym mog³a mieæ tak¹ mo¿liwoœæ zawsze, gdyby syn zrobi³ coœ takiego 

w przysz³oœci bez mojej wiedzy. 

Drugi obszar to sytuacje zdrowotne. I to nie tylko kwestia podpisania zgody na ewentualn¹ operacjê 

czy leczenie – gdy na przyk³ad konieczne by³o leczenie zêbów w narkozie. Gdy rozwa¿am kwestiê 

takiego podpisu, zda³am sobie sprawê, ¿e on podpisze wszystko. Jeœli ktoœ mu podsunie dokumenty, 

to podpisze. Tam, gdzie jesteœmy razem, jest bezpieczny, ale ¿yciu mo¿e byæ ró¿nie. Wtedy on poniesie 

konsekwencje czyjejœ nieuczciwoœci. 

Rozwa¿a³am notarialne pe³nomocnictwo, ¿eby móc reprezentowaæ syna w ró¿nych sprawach. Niestety, 

okaza³o siê, ¿e notariusz z tak¹ osob¹ jak mój syn, z któr¹ nie jest w kontakcie, która wed³ug niego nie 

zdaje sobie sprawy z tego, co podpisuje, nie mo¿e ¿adnego aktu notarialnego sporz¹dziæ. Kolejna 

lampka ostrzegawcza… ca³y ³añcuch lampek. 

WCI¥¯ DOJRZEWAM DO DECYZJI
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Do podjêcia decyzji o ubezw³asnowolnieniu wci¹¿ dojrzewamy, poniewa¿ nie widzimy 

alternatywy. Chcia³abym mu pomóc nie tylko w kwestiach prawnych. 

Rozwi¹zaniem móg³by byæ asystent, który przej¹³by moje obowi¹zki, gdy mnie ju¿ zabraknie. 

Wspiera³by i asystowa³ Paw³owi w jego ¿yciu. Nadzorowa³by na przyk³ad jego gospodarowanie 

pieniêdzmi, poniewa¿ jedno wyjœcie do sklepu wystarczy, by wyda³ wszystko, co ma. Taka osoba 

reprezentowa³aby go w urzêdach, to znaczy tam, gdzie trzeba coœ wype³niæ i podpisaæ jakieœ 

dokumenty. Mój syn jest generalnie samodzielny – sam wyje¿d¿a na obozy i daje radê – ale 

potrzebuje wsparcia, poniewa¿ na przyk³ad nie zawsze ubierze siê adekwatnie do temperatury. 

Potrzebuje równie¿ kogoœ, kto pojedzie z nim do lekarza, kogoœ kto zareaguje na jego stan zdrowia 

i bêdzie koordynowaæ zakup oraz podawanie leków. Myœlê, ¿e gdyby dosta³ receptê, wykupi³by 

lekarstwa, ale kupi³by przy okazji jeszcze tony kosmetyków, takich, które s¹ w aptece. 

Pawe³ bêdzie zawsze potrzebowa³ kompleksowego wsparcia i wspierania go w podejmowaniu 

decyzji. Niestety, w Polsce, gdy zabraknie ju¿ rodziny, to nic nie dzia³a. Chyba nie ma innej drogi 

ni¿ ubezw³asnowolnienie, ale jeszcze nie teraz… i nie ca³kowite. 

Aktualnie korzystamy z upowa¿nieñ – to proste i dzia³a. A dlaczego nie rozwa¿am ca³kowitego 

ubezw³asnowolnienia? Poniewa¿ nie chcia³abym go uprzedmiotowiæ. Mój syn to nie jest 

przedmiot. Ubezw³asnowolnienie ca³kowite tak w³aœnie odczuwa³am.  
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W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI

Z tematem ubezw³asnowolnienia mierzymy siê od d³u¿szego czasu. Poznajemy i rozwa¿amy, jakie s¹ aspekty prawne, mo¿liwoœci i tak 

dalej. Na pocz¹tku w³aœciwie nie myœleliœmy o konsekwencjach takiej decyzji, ale ciekawi byliœmy doœwiadczeñ innych rodziców, opinii 

prawnych. Gdy syn mia³ mniej wiêcej 13 lat, przyszed³ taki moment, kiedy zdaliœmy sobie sprawê, ¿e dziecko ma ju¿ jakieœ „prawa”.

Szukaliœmy informacji. Byliœmy na takim spotkaniu w naszym stowarzyszeniu, które by³o zorganizowane z udzia³em prawnika. 

PóŸniej na kolejnym z notariuszem, w innej organizacji. Na jeszcze jednym…. W³aœciwie jeszcze nie byliœmy na etapie koniecznoœci 

podejmowania jakiejkolwiek decyzji, ale wszystkie aspekty przewidywanej przysz³oœci prowadzi³y do konkluzji, ¿e w naszej sytuacji to jest 

jedyne rozwi¹zanie. Nie ma innej opcji. Wiedzieliœmy ju¿, ¿e kiedy nasz syn skoñczy szesnaœcie, mo¿e osiemnaœcie lat, bêdziemy musieli 

zmierzyæ siê z s¹dem i tê decyzjê podj¹æ. Jednak im bli¿ej byliœmy momentu pe³noletnoœci Adama i podejmowania takich konkretnych 

dzia³añ, to jeszcze bardziej wgryzaliœmy siê w te wszystkie aspekty pokazuj¹ce plusy i minusy takiej decyzji. Emocjonalnie stawaliœmy siê 

coraz bardziej nerwowi – z jednej strony wszystko przemawia³o za tym, ¿e i tak nie mamy wyjœcia, ¿e w³aœciwie jedynym rozwi¹zaniem 

bêdzie ubezw³asnowolnienie syna. Z drugiej jednak strony ³apaliœmy siê ka¿dej szansy, ¿eby spróbowaæ rozwi¹zaæ to inaczej. 

Pojawi³a siê na przyk³ad informacja o mo¿liwoœci podpisania pe³nomocnictwa przez syna i prawie automatycznie postanowiliœmy 

skorzystaæ z porady prawnej. Chcieliœmy, ¿eby prawnik pochyli³ siê nad tym konkretnym przypadkiem. 

Byliœmy przecie¿ ju¿ tak blisko granicznej dla nas daty.

Umówiliœmy siê na darmow¹ poradê prawn¹ w miejscu, w którym konsultacje s¹ dostêpne równie¿ dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ 

intelektualn¹. Bo to w³aœnie jest nasz g³ówny problem. Dotyczy on w przypadku naszego dziecka poziomu rozumienia oraz pokazania 

tego, co siê rozumie – przede wszystkim poziomu tego, co mo¿e powiedzieæ, wyartyku³owaæ, poniewa¿ zakres tego, co do niego dociera 

jako komunikat, jest dosyæ rozpiêty. 

Na spotkanie poszliœmy razem – to znaczy oboje rodziców i Adam – poniewa¿ to nie jest decyzja, któr¹ mo¿na tak sobie podj¹æ i coœ 

podpisaæ… ciach, ciach i za³atwione. To powa¿na decyzja i znacz¹ce konsekwencje. Byliœmy tam wszyscy, poniewa¿ mieliœmy podejmowaæ 

decyzjê w stosunku do Adama, osoby ju¿ za chwilê doros³ej w œwietle prawa, wiêc nie mog³o go na tym spotkaniu zabrakn¹æ. 
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Syn musia³ byæ obecny, wiêc by³ obecny i by³ do tego spotkania przygotowany, 

wiedzia³ czego ono dotyczy…, ale oczywiœcie byliœmy œwiadomi, ¿e w trakcie 

rozmowy nie wszystkie kwestie poruszaæ bêdziemy w sposób bezpoœredni.

Zale¿a³o nam na uszanowaniu prawa naszego doros³ego dziecka do obecnoœci przy 

tej rozmowie, ale jednoczeœnie na godnoœci i uczuciach Adama. Ju¿ umawiaj¹c 

termin spotkania, zwróciliœmy uwagê prawnikowi, ¿eby w wielu kwestiach zwraca³ 

siê bezpoœrednio do syna, poniewa¿ my chcielibyœmy byæ takimi osobami, które go 

wspieraj¹. Znamy go i wiemy, ¿e ma problem z podejmowaniem decyzji, jednak 

bardzo nam zale¿a³o, ¿eby wiedzia³, ¿e to wszystko dotyczy w³aœnie jego i on jest 

tutaj najwa¿niejszy. Muszê przyznaæ, ¿e pan prawnik spisa³ siê na medal. 

Gdy weszliœmy, przywita³ nas: „Dzieñ dobry, panie Adamie. Wiem, ¿e czeka Was 

podjêcie wa¿nych decyzji – Pana we wspó³pracy z rodzicami i równie¿ rodziców…” 

i… przedstawialiœmy nasz¹ sytuacjê. 

Prawda jest taka, ¿e te wszystkie kruczki prawne, które mêcz¹ rodziców, gdzieœ 

tam umykaj¹. Na pierwszy rzut oka wszystko jest oczywiste i faktycznie najlepszym 

rozwi¹zaniem w tej sytuacji wydaje siê ubezw³asnowolnienie – raczej nie 

ubezw³asnowolnienie czêœciowe, poniewa¿ zdajemy sobie sprawê, ¿e gdy dojdzie 

do rozprawy, to Adam nie bêdzie w stanie siê wybroniæ. Nawet w najbardziej 

komfortowej sytuacji nic nie pójdzie na tyle dobrze, ¿eby s¹d ograniczy³ siê do 

czêœciowego ubezw³asnowolnienia. Wiêc zdiagnozowaliœmy sytuacjê zero-

jedynkowo: albo ubezw³asnowolnienie ca³kowite, albo ucieczka przed t¹ decyzj¹. 

Rozpatrywaliœmy te¿ wszystkie niuanse i w sumie mia³am takie wra¿enie, ¿e prawnik 

pod¹¿a za nami. Przedstawia³ nam argumenty, jakie s¹ plusy i minusy, omawialiœmy 

ró¿ne mo¿liwe zdarzenia. Na przyk³ad, ¿e nie bêdziemy musieli siê martwiæ, gdy 

konieczne bêdzie wezwanie pogotowia, ani gdy zapytaj¹ Adama o coœ, a on powie 

„nie” albo ¿e boi siê i nie chce z domu wychodziæ. 

RE: PRAWNIK

Najczêœciej jest tak, ¿e rodzice 

umawiaj¹cy spotkanie z prawnikiem 

maj¹ ju¿ pewn¹ wiedzê odnoœnie jak 

wygl¹da ubezw³asnowolnienie 

i licz¹ na to, ¿e prawnik da im takie 

rozwi¹zanie, które nie bêdzie wi¹za³o 

siê z koniecznoœci¹ ubezw³asnowolnienia 

doros³ego dziecka. 

Niestety, najczêœciej jest tak, ¿e kiedy 

przedstawiaj¹ swoje historie to okazuje 

siê, ¿e wszystkie poœrednie rozwi¹zania 

okazuj¹ siê dla nich zbyt „miêkkie”, 

co sprawia, ¿e to ubezw³asnowolnienie 

ci¹gle wraca na pierwszy plan. 

Jeœli nie s¹ oni zdecydowani na ubezw³a-

snowolnienie lub inne proponowane 

rozwi¹zania to czêsto wychodz¹ 

z kancelarii z przeœwiadczeniem, 

¿e nie uzyskali pomocy. 
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Tu wszystko wydawa³o siê takie proste. Ubezw³asnowolnienie. Natomiast z drugiej 

strony, dowiedzieliœmy siê, ¿e w sytuacji, kiedy osoba nie jest ubezw³asnowolniona, 

a istnieje zagro¿enie ¿ycia, to i tak nie ma problemu. W przypadku koniecznoœci 

pilnej, wa¿nej diagnozy czy procedury medycznej, mo¿emy na cito wyst¹piæ do 

s¹du o jednorazowe podjêcie decyzji za pacjenta. Zaskoczenie. 

Jednak i kwestiê zagro¿enia ¿ycia jakoœ byœmy ogarnêli, oczywiœcie ¿yj¹c w jakiejœ 

tam niepewnoœci, ale bez ubezw³asnowolnienia. Byliœmy jeszcze ciekawi, kto bêdzie 

podejmowa³ decyzjê o wyst¹pieniu do s¹du o rozstrzygniêcie, z uwagi na chwilow¹ 

niezdolnoœæ do podejmowania decyzji przez Adama. Tak¹ procedurê zainicjuje 

lekarz i nie bêdzie musia³ konsultowaæ siê z nami, nie bêdzie musia³ nas pytaæ 

o jak¹kolwiek zgodê – po prostu bêdzie leczy³. To te¿ nie³atwa sytuacja dla nas – 

rodziców: w pewnym sensie podejmujemy ryzyko, poniewa¿ zdajemy siê na s³u¿bê 

zdrowia, zak³adaj¹c najlepsze intencje jej przedstawicieli. Kolejna kwestia to praca. 

W moim odczuciu, jest to bardzo wa¿ny aspekt i wiedzieliœmy, ¿e w przypadku 

ubezw³asnowolnienia syn bêdzie mia³ zamkniêt¹ drogê do jakiejkolwiek pracy, 

nawet wspomaganej. Nawet gdyby na naszym osiedlu by³a mo¿liwoœæ zamiatania 

podwórka za przys³owiow¹ z³otówkê, nawet z tat¹, nie bêdzie mia³ prawa tej pracy 

podj¹æ. Prawnik to potwierdzi³. Tym bardziej, ¿e ubezw³asnowolnienie to nie 

decyzja czasowa. Tak sobie myœlê, ¿e gdyby to ubezw³asnowolnienie by³o, jak 

orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, na przyk³ad na dwa lub trzy najbli¿sze 

lata, to wszystko wygl¹da³oby inaczej i mo¿na by by³o rozwa¿yæ ponownie 

wszystkie opcje. Natomiast aktualnie podjêcie decyzji o wkroczeniu na drogê 

s¹dow¹ jest równoznaczne z tym, ¿e wiemy, ¿e do koñca ¿ycia Adam bêdzie mia³ 

opiekuna prawnego i czy to bêdê ja, czy to bêdzie osoba obca, czy osoba z rodziny, 

ktokolwiek…, to jest to proces w³aœciwie nieodwracalny. 

RE: PRAWNIK

>>> patrz POPRAWNIK, rozdzia³: 2.6

Zastêpcza zgoda s¹du pozwala na 

udzielenie zgody na badanie, zabieg lub 

inn¹ czynnoœæ medyczn¹ przez opiekuna 

prawnego, jeœli osoba, której zabieg 

dotyczy, nie mo¿e œwiadomie wyraziæ 

zgody, poniewa¿ jest 

ubezw³asnowolniona lub niepe³noletnia. 
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To uprzedmiotowienie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

W ogóle, jakiejkolwiek osoby…, chocia¿ w sytuacji, nie wiem, na przyk³ad na³ogów, 

to faktycznie jest zawsze szansa na to, ¿e taka osoba po uporaniu siê ze swoimi 

problemami, po prostu stanie przed s¹dem i bêdzie mog³a udowodniæ to, ¿e jest 

ju¿ zdolna zapanowaæ nad swoim ¿yciem. Ludzie tacy jak Adam nie maj¹ takiej 

alternatywy. Adam nie by³by w stanie tego uargumentowaæ. Nie zmieni³by ju¿ 

swojej sytuacji prawnej. Gdyby zaistnia³ ju¿ w takiej strukturze i gdyby siê do tego 

w miarê przyzwyczai³, to by³by koniec. Nie chcia³by zmian. 

Dla mnie te¿, sama ta sytuacja, ¿e osoba, której to dotyczy, musi stan¹æ ponownie 

przed s¹dem, przed obcymi ludŸmi… niezale¿nie od tego, czy on bêdzie potrafi³ 

powiedzieæ, czy nie bêdzie potrafi³ powiedzieæ…, to sam stres mo¿e spowodowaæ 

tak negatywne konsekwencje, ¿e a¿ nie mam si³y sobie tego wyobra¿aæ. 

Tym bardziej, ¿e tam bêd¹ mu zadawaæ bardzo trudne pytania, a on nie odpowie. 

Nie odpowie nie dlatego, ¿e nie potrafi, tylko dla niego to bêdzie tak trudna 

sytuacja, ¿e nie da rady. Nie jest osob¹ wypowiadaj¹c¹ siê swobodnie, ale nie jest 

te¿ osob¹ niewra¿liw¹ na to, co siê dzieje woko³o. Sama sytuacja odpowiadania 

przed s¹dem…, w której ja jako osoba bez zdiagnozowanych obci¹¿eñ by³abym 

w ogromnym stresie i nie mam pewnoœci, czy potrafi³abym zwerbalizowaæ to, 

co mam ochotê powiedzieæ w taki sposób, ¿eby by³o zrozumia³e dla wszystkich. 

Naprawdê nie wiem. Mog³abym siê denerwowaæ, pociæ, zacinaæ. Mog³abym nie 

potrafiæ spokojnie wyartyku³owaæ tego, co chcê w danym momencie powiedzieæ, 

a tak¿e tego, o co mnie pytaj¹ albo o co ja bym chcia³a jeszcze dopytaæ. 

Wiem, ¿e mog³oby byæ mi ciê¿ko, a co dopiero naszemu synowi w analogicznej 

sytuacji. I prawdopodobnie nie by³abym za jego plecami, ¿eby jakoœ go wspieraæ. 

Prawdopodobnie musia³by siê z tym zmierzyæ sam. 

RE: PRAWNIK

>>> patrz POPRAWNIK, rozdzia³ 2.3

Jeœli zmieni¹ siê okolicznoœci, a przede 

wszystkim stan zdrowia osoby 

ubezw³asnowolnionej, s¹d mo¿e w 

ka¿dym czasie zmieniæ lub uchyliæ 

postanowienie o ubezw³asnowolnieniu. 

S¹d uchyla to postanowienie, jeœli usta³y 

przyczyny do jego ustanowienia, 

natomiast zmienia, jeœli stan zdrowia 

ubezw³asnowolnionego poprawi³ siê 

tylko w pewnym stopniu (z 

ubezw³asnowolnienia ca³kowitego na 

czêœciowe) albo przeciwnie – pogorszy³ 

na tyle, ¿e trzeba orzec 

ubezw³asnowolnienie ca³kowite.
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Tak, sama procedura stanowi wyzwanie. Powinna byæ uzale¿niona od tego, jakie 

s¹ indywidualne trudnoœci, jaki jest potencja³, jaka niepe³nosprawnoœæ. Psychiatra 

powinien mieæ prawo opisaæ warunki, w jakich rozprawa powinna siê odbywaæ – 

albo w gabinecie psychologa, za weneckim lustrem, albo bez obecnoœci 

zainteresowanego, ¿eby go nie nara¿aæ na te emocje i stres. Jako rodzic mam 

prawo siê obawiaæ tego, ¿e to nie bêdzie siê odbywa³o tak, jak powinno byæ dla 

Adama najlepiej. Nasz syn pewnych rzeczy nie jest w stanie zrozumieæ, ale jest 

w stanie i to w du¿ym stopniu zrozumieæ proste i dostosowane do jego mo¿liwoœci 

komunikaty. Wtedy jest w stanie siê rozeznaæ i podj¹æ decyzjê. 

Oprócz komunikacji, czyli odpowiedniego rodzaju przekazu, potrzebuje te¿ 

przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeñstwa i czasu, poniewa¿ pod presj¹ nie 

udzieli odpowiedzi nawet wtedy, gdy bêdzie wiedzia³, jakiej odpowiedzi udzieliæ 

chce. Potrzebuje czasu chocia¿by po to, ¿eby móg³ j¹ wyartyku³owaæ.

Wracaj¹c jeszcze do tej wizyty u prawnika… Mieliœmy poczucie, ¿e rozwa¿amy 

wszystkie opcje… i w momencie, gdy doszliœmy do ewentualnej mo¿liwoœci 

podpisania pe³nomocnictwa, po przeanalizowaniu przez prawnika wszystkich 

okolicznoœci… zda³am sobie sprawê, ¿e on jako specjalista odczuwa³ wiêksz¹ 

bezradnoœæ ni¿ mo¿liwoœæ udzielenia nam realnej pomocy. W konsekwencji 

powiedzia³, ¿e bardzo bêdzie nam kibicowa³. Wnioski, jakie wyci¹gnêliœmy wspólnie 

– my rodzice i prawnik – nie s¹ krzepi¹ce i sprowadzaj¹ siê najogólniej do tego, 

¿e obecne przepisy naprawdê s¹ dla osób takich jak Adam totalnie krzywdz¹ce, 

niedostosowane i… najlepsze co mo¿emy zrobiæ, to czekaæ, a¿ wreszcie zostan¹ 

zmienione. Natomiast kiedy to nast¹pi? Nie wiadomo. Wiêc wspaniale by by³o, 

patrz¹c na Adama, ca³okszta³t naszej sytuacji i tego co siê wokó³ dzieje (nie dzieje), 

gdyby uda³o nam siê uzyskaæ notarialne pe³nomocnictwo. 

RE: PRAWNIK

>>> patrz POPRAWNIK, rozdzia³ 2.5

Pe³nomocnictwo ogólne i s¹dowe. 
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PODJÊLIŒMY WYZWANIE

Dowiadywaliœmy siê, do jakiego prawnika najlepiej siê udaæ, aby uzyskaæ 

notarialne pe³nomocnictwo. Rozmawia³am telefonicznie z kilkoma prawnikami.

Nie jest ³atwo znaleŸæ takiego, który ju¿ na wstêpie powie, ¿e podejmie siê 

takiego zadania. Wybraliœmy kancelariê z polecenia. Umówiliœmy siê zupe³nie 

normalnie po telefonicznym przedstawieniu naszej sytuacji. Gdy dosz³o ju¿ do 

spotkania, wszystko wygl¹da³o dobrze. 

Zostaliœmy przedstawieni: „Panie Jakubie… proszê. Pani Ma³gorzata… Pan 

notariusz”. Byliœmy w takim gabinecie, który zrobi³ na Jakubie ogromne 

wra¿enie: by³ bardzo du¿y, stare meble, orze³ na œcianie, okna wychodzi³y tam 

na ulicê. By³ bardzo zainteresowany samym pomieszczeniem, w zwi¹zku z tym 

dopytywa³ siê: dlaczego orze³, dlaczego to, dlaczego tamto. 

W momencie, kiedy dosz³o ju¿ do bezpoœredniej rozmowy pana notariusza

z Jakubem, syn odbiega³ od tematu – notariusz zadawa³ pytanie, a Kuba siê 

pyta³ o god³o. Notariusz coœ tam, a Kuba pyta³ o coœ innego. Gdy zaczê³y padaæ 

ju¿ konkretne pytania: „Co byœ zrobi³, jakbyœ by³ w tej chwili w urzêdzie? 

Co byœ zrobi³, gdyby trzeba by³o podpisaæ jakieœ papiery?” – to Jakub powiedzia³: 

„Nie wiem”. „Czy poprosisz kogoœ o pomoc?” Kuba znów spyta³ o or³a. 

Po kilku chwilach notariusz stwierdzi³, ¿e w³aœciwie to on ju¿ podj¹³ decyzjê 

i ¿e w zaistnia³ej sytuacji, niestety, sumienie nie pozwala mu na to, 

¿eby pe³nomocnictwo sporz¹dziæ. 

RE: PRAWNIK

Trudno mieæ tu pretensjê do notariusza, 

jeœli bowiem bêdzie mia³ w¹tpliwoœæ, 

co do tego, czy osoba przystêpuj¹ca do 

aktu zdaje sobie sprawê z wagi 

podejmowanej czynnoœci, nie powinien 

sporz¹dzaæ aktu notarialnego. Jeœli zatem 

osoba nie potrafi odpowiedzieæ na proste 

pytania dotycz¹ce czynnoœci prawnej 

maj¹cej mieæ miejsce, oczywiste jest, 

¿e ewentualne odebranie oœwiadczenia 

woli od takiej osoby bêdzie wadliwe, 

co prowadziæ bêdzie do niewa¿noœci aktu 

i w konsekwencji odpowiedzialnoœci 

dyscyplinarnej i odszkodowawczej 

notariusza.
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Wydawa³oby siê, ¿e spotkanie przebiega³o w stosunkowo komfortowych 

warunkach, a i tak wszystko wypad³o s³abo. Tym bardziej nie wyobra¿am sobie 

wizyty w s¹dzie. Jakub by³ ostatecznie na tyle zdenerwowany, ¿e pod koniec 

spotkania wychodzi³ z gabinetu, wiêc czêœci komentarzy nie s³ysza³. 

Dopytywa³am wtedy, czy z uwagi na to, ¿e by³a to pierwsza wizyta syna w tym 

pomieszczeniu i pierwsza rozmowa z nowo poznan¹ osob¹, to czy jest szansa, 

¿e powtórzymy to spotkanie. Gdy postaramy siê go jeszcze bardziej 

przygotowaæ? Zrozumieliœmy, ¿e notariusz nie widzi alternatywy dla 

ubezw³asnowolnienia.

RE: PRAWNIK

W opisywanym przypadku rodzice 

powinni podj¹æ próby kolejnych wizyt 

u innych notariuszy. Mo¿liwe bowiem, 

¿e w sytuacji mniejszej iloœci 

zewnêtrznych bodŸców Jakub bêdzie 

móg³ siê skupiæ na tyle, 

¿e notariusz uzna, i¿ zdaje on sobie 

sprawê z wagi i konsekwencji 

udzielanego pe³nomocnictwa 

notarialnego.
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„MA£E” PE£NOMOCNICTWA

Potwornie baliœmy siê procedur. Czeka³y nas ZUS-y, banki, Urz¹d Skarbowy, 

orzeczenia i mnóstwo innych rzeczy, które wydawa³y siê w tym momencie,

 bez pe³nomocnictwa, nie do przejœcia. I co siê okaza³o? Tak naprawdê we 

wszystkich tych momentach mieliœmy szczêœcie. Podejrzewam, ¿e nie zawsze 

tak siê dzieje, ale trafialiœmy na tak empatyczne osoby, widz¹ce ca³¹ sytuacjê 

i potrafi¹ce tak podejœæ do Jakuba, ¿e wszystko w moim odczuciu by³o zgodne 

z prawem. On œwiadomie udzieli³ nam pe³nomocnictwa, bez ¿adnego przymusu, 

na przyk³ad w ZUS-ie przy orzeczeniu. Podpisa³, tak jak potrafi³. Potwierdzi³, 

¿e chce, ¿eby mama podejmowa³a decyzje, a zapytany, czy w urzêdzie chce byæ 

zawsze obecny przy mamie? Odpowiedzia³: „Nie. Mama sama”. I nie by³o 

problemu. Nie by³o te¿ nie wiadomo jak komfortowych warunków, wiêc wydaje 

mi siê, ¿e czasami otwarta i bezpoœrednia relacja miêdzy osob¹ zainteresowan¹ 

a osob¹, która ma podj¹æ decyzjê, te¿ jest bardzo wa¿na. W tej chwili Kuba ma 

20 lat, nie jest ubezw³asnowolniony i jakoœ funkcjonujemy.

Wiele osób funkcjonuje na takich „ma³ych pe³nomocnictwach” dotycz¹cych 

konkretnych sytuacji – wystawionych na drukach urzêdowych, oœwiadczeniach, 

które czasami mo¿na w ogóle za³atwiaæ bez osobistej obecnoœci, m.in. przy 

rejestrowaniu samochodu mo¿na takiego pe³nomocnictwa komuœ udzieliæ, 

kiedy na przyk³ad, nie zawsze jesteœmy w stanie we dwójkê z mê¿em 

byæ obecni i nie ma problemu.
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RE: PRAWNIK

>>> patrz POPRAWNIK, rozdzia³ 2.5

Pe³nomocnictwo ogólne i s¹dowe. 



Czy s³ysza³am kiedyœ od kogoœ, poza notariuszem, ¿e jednak powinniœmy ubezw³asnowolniæ syna?

Tak, i to w³aœnie najczêœciej w kwestiach zwi¹zanych z samodzielnoœci¹. Równie¿ to, ¿e syn powinien byæ 

ubezw³asnowolniony, poniewa¿ nas i jego to chroni przed konsekwencjami wmanipulowania go w niekorzystn¹ 

dla niego sytuacjê finansow¹ – jakiœ kredyt, umowa kupna lub sprzeda¿y. Jest to prawda, ale nie do koñca. 

Ja wiem, ¿e gdyby mój syn podpisa³ coœ, maj¹c opiekuna prawnego, i te pieni¹dze by siê znalaz³y na jego koncie 

i wtedy odda³by bankowi, to wszystko jest jasne. A je¿eliby zosta³ zmanipulowany i te pieni¹dze czy samochód 

zniknê³yby, to i tak jest zobowi¹zany do pokrycia strat. Aktualnie nic nie zabezpiecza stuprocentowo przed 

konsekwencjami w takich sytuacjach.

Natomiast z drugiej strony w tej sytuacji, gdy osoba doros³a ze znaczn¹ niepe³nosprawnoœci¹, niezdolna do 

samodzielnej egzystencji weŸmie jakiœ kredyt lub coœ kupi i oka¿e siê, ¿e przekracza to jej mo¿liwoœci finansowe, 

ale odda, to jest dok³adnie w takiej samej sytuacji, jak osoba ubezw³asnowolniona. Samo orzeczenie ZUS-

owskie, ¿e jest niezdolny do podejmowania decyzji, chroni tak¹ osobê przed konsekwencjami.

Ludzie, sugeruj¹c ubezw³asnowolnienie takiego cz³owieka jak moje dziecko, najczêœciej myœl¹, ¿e ta instytucja 

ochroni go przed wszystkim. My te¿ tak myœleliœmy, ale to tak nie jest. Wystarczy pokazaæ, jakie dodatkowe 

aspekty i konsekwencje ta decyzja za sob¹ niesie, ¿eby rozbroiæ tê bombê i ¿eby ludzie odst¹pili od 

przekonywania, ¿e to jest najlepsze, co mo¿emy zrobiæ dla siebie i dla dziecka. Kolejny przyk³ad to obawa, 

¿e syn mo¿e komuœ nieœwiadomie zrobiæ krzywdê, uszkodziæ przypadkowo jakiœ samochód. 

Wtedy skuteczniej chroni nas ubezpieczenie OC, nie zaœ ubezw³asnowolnienie. 

DOBRE RADY
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POZOSTAWIENI SAMI SOBIE

Mam takie wra¿enie, ¿e tak naprawdê to rodzice i opiekunowie zostaj¹ postawieni przed tymi wszystkimi wyzwaniami sami. 

Musz¹ wchodziæ w te wszystkie niuanse, okolicznoœci. Ja jako opiekun tak naprawdê chcia³abym dostaæ zestaw gotowych narzêdzi do 

podejmowania decyzji lub wrêcz konkretne wsparcie. Ju¿ i tak jesteœmy mocno obci¹¿eni wszystkimi innymi aspektami zwi¹zanymi 

z opiek¹ i wspieraniem na co dzieñ naszych dzieci, a na te kwestie formalno-prawne potrzeba mnóstwa czasu, energii, emocji…. 

Nie musielibyœmy ich traciæ. Osobiœcie potrzebowa³abym pomocy zarówno prawnika, jak i psychologa – wizyty u obu ekspertów.

Najpierw mo¿e u psychologa, który doskonale zna nasz¹ sytuacjê i który póŸniej poszed³by z nami do prawnika. S¹ te¿ nurtuj¹ce mnie 

kwestie zwi¹zane na przyk³ad ze zdrowiem opiekuna prawnego. Oczywiœcie, w tych wszystkich rozwa¿aniach najczêœciej rodzic zak³ada, 

¿e bêdzie opiekunem prawnym swojego dziecka. Natomiast sytuacja jest trudna. Czy opiekun prawny mo¿e mieæ orzeczenie o stopniu 

niepe³nosprawnoœci? W jakim stopniu i w jakim zakresie mo¿e byæ niepe³nosprawny? 

To nie do koñca jest jasne. Nawet prawnicy do koñca nie s¹ w stanie tego okreœliæ ani Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Co mo¿e, a czego 

nie mo¿e opiekun prawny maj¹cy na przyk³ad orzeczenie o niepe³nosprawnoœci? Czy jeœli ktoœ bêdzie chêtny zostaæ opiekunem 

prawnym konkretnej osoby, a s¹d w alternatywie bêdzie mia³ rodzica, który jest niepe³nosprawny, to jak¹ decyzjê podejmie? 

Tutaj chodzi o prawne wsparcie, a nie faktyczn¹ opiekê. Je¿eli ja bêdê nawet niepe³nosprawna, ale fizycznie, to mogê skutecznie 

i dobrze wspieraæ w podejmowaniu decyzji mojego doros³ego syna. Nie jestem pewna, czy wszyscy maj¹ œwiadomoœæ tego rozró¿nienia: 

opiekun prawny i faktyczna opieka. Mam wra¿enie, ¿e nawet prawnicy, nawet osoby w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej nie s¹ w stanie 

daæ jednoznacznej odpowiedzi i rozwiaæ tych ró¿nych w¹tpliwoœci. Tak naprawdê na pytania o to, czy opiekun prawny mo¿e byæ osob¹ 

niepe³nosprawn¹ fizycznie daj¹ odpowiedŸ negatywn¹. Mo¿e teoretycznie wiedz¹, ¿e mo¿e, ale w praktyce pozytywnej odpowiedzi 

i aprobaty dla takiego opiekuna prawnego nie ma. Do momentu, kiedy przepisy siê nie zmieni¹, to sytuacja generuje kolejne 

w¹tpliwoœci… a je¿eli na przyk³ad szko³a zdecyduje, ¿e ktoœ powinien byæ ubezw³asnowolniony? Czy mo¿e? Albo pracownik socjalny, 

który ju¿ jest „zawodowym” opiekunem prawnym innych osób z niepe³nosprawnoœci¹? Same znaki zapytania…
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Komuœ to mo¿e wydawaæ dziwne, ale ja tak mam. 

Z jakichœ bardziej humanistycznych wzglêdów nie chcia³abym, ¿eby mój 

syn sta³ siê przedmiotem. Nie mogê siê pogodziæ z tym, ¿e po prostu nie 

bêdzie mia³ nic do gadania, do decydowania. 

Chocia¿ i tak w wielu sytuacjach teraz decydujê ja, ale mam wra¿enie, 

¿e ubezw³asnowolnienie pozbawi³oby go w ogóle bycia cz³owiekiem.

W ró¿nych sytuacjach ta procedura zawsze generuje mój sprzeciw – 

zdecydowan¹ postawê i komunikat: ja wiem, ¿e nie! Wiem, ¿e patrzê 

na syna trochê przez pryzmat siebie. Jest to bezpoœrednio zwi¹zane 

z etycznym jakby aspektem ¿ycia. Ja sama potrzebujê du¿o wolnoœci 

i nie chcia³abym, ¿eby on mia³ j¹ odebran¹, bo i tak ma to w jakiœ sposób 

ograniczone… Dla mnie jest to nie do przyjêcia. Komuœ ten powód mo¿e 

siê wydawaæ nieistotny, ale dla mnie jest to po prostu nie do przejœcia.

Utwierdzi³am siê w tym mimo wszystkich przeciwnoœci, jakie nas 

spotykaj¹. Nie zrobiê tego. Za ¿adne skarby. Nigdy w ¿yciu! 

Po prostu nie. A jeœli ktoœ mnie zmusi i podejmie tê decyzjê za mnie – 

odwo³am siê do wszystkich instancji, do których bêdê mog³a, 

je¿eli tak by siê wydarzy³o. 

JA TAK MAM – NIGDY W ¯YCIU!
RE: PRAWNIK

Jeœli rodzic jest niepe³nosprawny fizycznie 

lub w podesz³ym wieku, to mo¿e byæ 

opiekunem. Czêsto ludzie s¹ zdziwieni, 

kiedy mówiê im, ¿e to ¿aden problem. 

Jasne jest, ¿e sytuacj¹ po¿¹dan¹ jest, 

aby opiekun by³ osob¹ m³od¹ i sprawn¹ 

psychicznie i fizycznie, niemniej przy jego 

wyborze s¹dy kieruj¹ siê najczêœciej 

wzglêdami rodzinnymi. 

S¹d w pierwszej kolejnoœci zawsze bêdzie 

rozwa¿a³ wybór opiekuna z krêgu 

rodzinnego, spoœród osób, które same 

deklaruj¹ wolê zostania opiekunem, 

niezale¿nie od tego, czy potencjalny 

opiekun jest osob¹ niepe³nosprawn¹ 

fizycznie.

Art. 545 KPC dok³adnie wymienia 

kto mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem 

o ubezw³asnowolnienie. 
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"Je¿eli nie ubezw³asnowolnienie - to co?" 

To pytanie powinno ci¹gle wisieæ w eterze i nie pozostawaæ bez odpowiedzi!
Chcemy wspomagania, a nie wyrêczania osób zale¿nych! 

Chcemy, ¿eby nasze dzieci przesta³y byæ przezroczyste, 
a zyska³y w³asn¹, zas³uguj¹c¹ na szacunek to¿samoœæ. 

Czy w koñcu ktoœ us³yszy ten krzyk?

***
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STRASZLIWIE Z£OŒCI MNIE TA SYTUACJA

Temat ubezw³asnowolnienia powraca co jakiœ czas. Piotrek i ja jesteœmy od wielu lat 

w trakcie sprawy alimentacyjnej. Do pewnego momentu wszystko by³o takie proste. 

Do momentu, kiedy Piotr skoñczy³ 18 lat. Wczeœniej wystarczy³o, ¿e napisa³am 

pe³nomocnictwo dla osoby nieletniej i wszystko sz³o swoim trybem. 

Wszystkie pisma ja przyjmowa³am, ca³¹ sprawê ja prowadzi³am. Jeden dzieñ, nowy 

dzieñ i zaczê³y siê schody. Po raz pierwszy zauwa¿y³am zmianê, kiedy wezwano mnie, 

a w³aœciwie Piotrka, na przes³uchanie na komisariat. Zaczê³am siê zastanawiaæ i zda³am 

sobie sprawê, ¿e mój syn ma skoñczone 18 lat i jest doros³y. W zasadzie tylko od dobrej 

woli tych ludzi, którzy s¹ po drugiej stronie, zale¿y, czy wystarczy, ¿e na tym 

przes³uchaniu bêdê ja, czy nie. Dla Policji to wystarczy³o, ale w s¹dzie ju¿ nie. 

Gdy odbieram w zastêpstwie Piotrka telefony, tylko wyjaœniam, ¿e w zasadzie syn nie 

bêdzie mia³ nic do powiedzenia w tej sprawie, poniewa¿ ja j¹ prowadzê od pocz¹tku 

do koñca, ja odpowiadam na wszystkie pisma i ja odbieram korespondencjê i tak dalej… 

Policjant zaprosi³ mnie na komisariat, wypyta³ o to samo, co w poprzednim roku i jeszcze 

w poprzednim i zapewni³, ¿e dopóki sprawa bêdzie w toku, dopóty Piotr bêdzie pobiera³ 

alimenty z MOPR-u, to bêdzie wzywany co roku. Rozumiem, ¿e przy ka¿dym kolejnym 

razie moje zeznania wystarcz¹, a byæ mo¿e nie. Jednak ca³y czas towarzyszy mi lêk… 

Bojê siê, ¿e w tej walce o prawa Piotra – o alimenty, które zwyczajnie mu siê nale¿¹ 

– ktoœ mo¿e mi zrobiæ na z³oœæ, odegraæ siê… 

Byæ mo¿e generujê scenariusze z kosmosu, ale to mój syn. 
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na niekorzyœæ syna… i w zwi¹zku z tym wnosi o jego ubezw³asnowolnienie. Mo¿e 

tak byæ! Zda³am sobie z tego sprawê, gdy dosta³am wezwanie do s¹du odnoœnie 

alimentów i zobaczy³am, ¿e Piotrek jest wezwany na œwiadka. Dopiero wtedy tak 

naprawdê uderzy³o to we mnie pe³n¹ si³¹. Syn jest w tej sprawie jednoczeœnie 

œwiadkiem i osob¹ pokrzywdzon¹. 

Widzê to oczami wyobraŸni: wchodzi do sali s¹dowej i Wysoki S¹d zadaje mu 

pytania… a on nie wie, gdzie jest. To znaczy wie, gdzie jest, ale by³aby to dla niego 

tak stresuj¹ca sytuacja, ¿e w konsekwencji jego zachowania, reakcje, odpowiedzi… 

sêdzia móg³by uznaæ, ¿e nie jest w stanie decydowaæ o sobie. Sêdzia, tak jak 

prokurator, mo¿e rozpêtaæ tê burzê i ubezw³asnowolniæ mojego syna. To bardzo 

prawdopodobne. Tak. Przeszuka³am Internet i wiem, ¿e w przypadku rozmowy

 z osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ nale¿y siê osobny pokój i ró¿ne inne 

udogodnienia, ale czy bêdzie w stanie odpowiedzieæ na pytania w wiarygodny, 

zadawalaj¹cy sposób? Nie wiem.  

Próbowa³am z nim rozmawiaæ przed t¹ rozpraw¹ i odpowiedzi uzyska³am ró¿ne. 

To taka karuzela: „Czy Tata p³aci alimenty?” – „Tak.” – „A gdzie masz pieni¹dze?” – 

„Nie mam.” – „To, gdzie Tata ci wp³aci³ pieni¹dze?” – „No nie wp³aci³”. I tak dalej. 

Nie wiem, czy bêdê mog³a byæ przy tym przes³uchaniu. Nie wiem, czy bêdê mog³a 

siê odzywaæ? Prawdopodobnie nie. Nie wiem, kto – jaki psycholog, jaki bieg³y – 

bêdzie przy rozmowie. Czy bêdzie potrafi³ odpowiednio zadaæ pytania, dopytaæ, 

sprawdziæ… tak, ¿eby uzyskaæ tê prawdziw¹ odpowiedŸ? 

Strasznie siê bojê, ¿e ktoœ móg³by to zrobiæ Ÿle. 

Z drugiej strony wkurza mnie to. 

Bojê siê, ¿e ktoœ mo¿e pójœæ do prokuratora i powiedzieæ na przyk³ad, ¿e ja dzia³am RE: PRAWNIK

Nie zapominajmy, ¿e zeznania ka¿dego 

œwiadka podlegaj¹ ocenie (na etapie 

postêpowania przygotowawczego przez 

prokuratora a na etapie postêpowania 

s¹dowego przez s¹d), co oznacza, 

¿e ewentualna niepe³nosprawnoœæ 

intelektualna œwiadka musi byæ brana 

pod uwagê. Wskazaæ równie¿ nale¿y, 

¿e w sprawach o nie alimentacjê 

znaczenie bêd¹ mia³y równie¿ zeznania 

matki pokrzywdzonego oraz innych osób 

maj¹cych wiedzê o sprawie. Nie jest 

bowiem tak, ¿e tylko zeznania Kuby bêd¹ 

mia³y znaczenie. Co wiêcej, obawa o to, 

¿e prokurator lub s¹d sami wyst¹pi¹ 

o ubezw³asnowolnienie Piotrka równie¿ 

jest przesadzona. Aby do takiej sytuacji 

dosz³o organy te musia³yby dojœæ do 

przekonania, ¿e egzystencja takiej osoby 

jest zagro¿ona, np. przez brak bliskiej 

osoby, która pomaga w codziennym 

funkcjonowaniu.
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Straszliwie z³oœci mnie ta sytuacja, poniewa¿ abstrahuj¹c od ubezw³asnowolnienia, 

czujê siê jak osoba oskar¿ona, podœwiadome ju¿ siê broniê, zanim pad³ cios. 

A przecie¿ to my – ja i Piotrek jesteœmy pokrzywdzonymi. Pokrzywdzonymi przez 

system, który nie zd¹¿y³ wyjaœniæ sprawy przez tyle lat. Wkurza mnie, poniewa¿ 

nie wyobra¿am sobie, ¿e walcz¹c o coœ dla mojego dziecka, mog³abym spowodowaæ 

sytuacjê, któr¹ zaszkodzi³abym mu jeszcze bardziej. Czyli ¿e skoñczy³oby siê to 

ubezw³asnowolnieniem, a alimentów nie uzyskalibyœmy tak czy owak. Zreszt¹ ¿adne 

alimenty nie równowa¿y³yby tego, co by siê sta³o po ubezw³asnowolnieniu. 

Wola³abym w tym momencie wycofaæ sprawê, aby to siê nigdy nie zadzia³o 

…i ¿eby on nie by³ ubezw³asnowolniony. 

Czy w ten sposób te¿ dzia³am na jego szkodê? Z jednej strony oczywiœcie, mo¿na 

tak na to spojrzeæ. Z drugiej strony mam wra¿enie, ¿e my po prostu przestaniemy 

¿yæ, gdy on bêdzie ubezw³asnowolniony. Tak. Ja po prostu nie zniosê tej presji. 

Piotr mo¿e nie bêdzie sobie z wielu rzeczy zdawa³ sprawy? Tak, dopóki nie bêdzie 

tak, ¿e przestanê byæ jego opiekunem. Bo tak te¿ mo¿e siê wydarzyæ z ró¿nych 

powodów. Nie wiem, co mi siê w ¿yciu przydarzy. Gdy mój syn bêdzie 

ubezw³asnowolniony i przepisy siê nie zmieni¹, albo ja nie bêdê mog³a byæ jego 

opiekunem prawnym? Jakiego opiekuna dostanie? Wtedy poczu³by niekorzystn¹ 

zmianê. Nie jestem perfekcyjna, ale znam go i rozumiem. Przy mnie mo¿e o sobie 

decydowaæ w tych wszystkich sytuacjach, które s¹ dla niego wa¿ne. Decyduje 

w kwestiach, które rozumie. W zasadzie w wielu… to on decyduje. Aby móg³ mieæ 

swoje w³asne pieni¹dze zorganizowaliœmy mu pracê – to on dostaje 

wynagrodzenie i wydaje, na co chce. Nie wtr¹cam siê.

>>> cd. patrz S¥DOWY EPILOG

RE: PRAWNIK

Sam z w³asnej praktyki mogê stwierdziæ, 

¿e prokuratorzy raczej nie wystêpuj¹ 

z wnioskami o ubezw³asnowolnienie, 

a jeœli to robi¹ to bardzo rzadko. 

Jeœli wystêpuj¹ sytuacje skrajne to 

prokuratorzy sk³adaj¹ do s¹dów

rodzinnych wnioski jedynie 

o umieszczenie takiej osoby 

w DPS-ie lub szpitalu psychiatrycznym 

bez zgody pacjenta.
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Mamy ju¿ prawomocny wyrok i dalej ju¿ nie pójdê, przynajmniej do czasu 

a¿ nie zmieni¹ siê przepisy o ubezw³asnowolnieniu.

Bojê siê, ¿e na kolejnym etapie ktoœ jednak bêdzie chcia³ przes³uchaæ Piotra i to siê mo¿e ró¿nie skoñczyæ. 

Radzi³am sobie bez pieniêdzy do tej pory i teraz te¿ sobie poradzê. S¹dzê, ¿e ubezw³asnowolnienie mo¿e 

mieæ gorsze konsekwencje.

Wyrok i rozprawa? Czujê siê bardzo upokorzona. Wyrok to rok pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na trzy 

lata i ca³kowite zwolnienie oskar¿onego z kosztów s¹dowych. Ojciec Piotra nie pojawi³ siê na rozprawie 

mimo wyznaczenia drugiego terminu – ja i pe³nomocnik syna byliœmy na ka¿dej. Podczas mojego 

przes³uchania – pytania o moje dochody (moje wkurzenie siêgnê³o sufitu) oraz czy jestem z kimœ zwi¹zana 

(wkurzenia nie okaza³am) – by³am grzeczna i merytoryczna. To ocena pani adwokat. W uzasadnieniu 

wyroku us³yszeliœmy, 

¿e: moje zeznania by³y spójne (i tak dalej) oraz to zdanie i tu cytat: "Pomimo, ¿e przes³uchana nie kry³a 

niechêci ¿ywionej do by³ego partnera, nie wykazywa³a tendencji do pomawiania go o dokonanie 

przestêpstwa…" Nie wiem na jakiej podstawie pani sêdzia wyci¹gnê³a takie wnioski i czy to jej rola, 

w ka¿dym razie to ja poczu³am siê po tej rozprawie i pytaniach Ÿle. S¹dzi³am, ¿e fakty i dokumenty 

mówi¹ same za siebie i nie trzeba zadawaæ zbêdnych pytañ ani oceniaæ. 

To czy ja jestem chêtna czy niechêtna – co to ma do rzeczy?

Pozostajê… mega wkurzona.

S¥DOWY EPILOG
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TO NIE MOJA BAJKA

Po raz pierwszy zderzy³am siê z tematem ubezw³asnowolnienia, kiedy Staœ by³ jeszcze ma³y. Mia³ wtedy piêæ, mo¿e szeœæ lat. Bra³am 

wtedy udzia³ w wielu spotkaniach z rodzicami w ramach Krajowego Towarzystwa Autyzmu i ten temat co jakiœ czas wyp³ywa³. Mój synek 

by³ wtedy jeszcze ma³y, a ja – powiem prawdê – od samego pocz¹tku, od kiedy us³ysza³am o takiej instytucji jak ubezw³asnowolnienie – 

by³am na nie. Oczywiœcie, kiedy masz dziecko z diagnoz¹ autyzmu, to najpierw siê z ni¹ oswajasz, póŸniej uczysz siê, jak sobie radziæ, 

jak dalej je prowadziæ, ¿eby wszystko by³o dobrze, a potem pojawiaj¹ siê takie rzeczy jak ubezw³asnowolnienie. Wtedy jeszcze nic nie 

wiedzia³am…, nie wiedzia³am, w jak¹ stronê Staœ pójdzie w rozwoju, czy bêdzie tego wymaga³, czy nie, ale zak³ada³am, ¿e jakoœ damy 

radê tak to ogarn¹æ, ¿ebym nie musia³a tego kroku zrobiæ. Moje nastawienie do tego zjawiska by³o absolutnie negatywne. By³am temu 

przeciwna. Wiêcej, ja w ogóle nie rozwa¿a³am takiego rozwi¹zania, jednak wci¹¿ o nim s³ysza³am od innych osób, innych rodziców.

Od samego pocz¹tku to nie by³a moja bajka, poniewa¿ nie potrafi³am siê pogodziæ z tym, ¿e przychodzi taki moment, w którym 

„ja przestajê byæ rodzicem”. Wiem, ¿e biologicznie nim jestem. Wiem, ¿e nigdy nikt mi tego macierzyñstwa nie odbierze. Mam na myœli 

tak¹ prawn¹ sytuacjê, w której mój syn – na jakiœ moment – przestaje byæ moim synem i dopiero S¹d zdecyduje, kto bêdzie jego 

opiekunem. Nie chcia³am przejœæ z roli rodzica do roli opiekuna. Przera¿a³ mnie równie¿ sam ten moment, w którym S¹d odbierze mi 

prawa rodzicielskie. Jestem fatalistk¹ – ba³am siê, ¿e w tym momencie mo¿e wydarzyæ siê coœ, co uniemo¿liwi mi stanie siê prawnym 

opiekunem. Jak ja siê z tym bêdê czu³a, ju¿ „nie bêd¹c rodzicem”, tylko bêd¹c „prawnym opiekunem”? I jeszcze coœ wa¿niejszego: takie 

nieprzewidziane fatum – bo w ¿yciu dziej¹ siê ró¿ne sytuacje – ba³am siê, ¿e ktoœ mo¿e uznaæ, ¿e nie spe³niam warunków opiekuna 

prawnego. I wtedy kto bêdzie nastêpny na liœcie? To takie silne odczucie, kiedy jesteœ z dzieckiem tak bardzo zwi¹zana i myœlisz o tym, 

¿e tracisz je. Nie mo¿esz ju¿ z nim byæ, wspieraæ go, opiekowaæ siê nim. To by³o dla mnie nie do przeskoczenia. Tego siê najbardziej 

ba³am. Nawet nie myœla³am o tym z jego perspektywy, tylko z mojej. Paniczny lêk. 

>>> patrz CZARNE MYŒLI
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To mo¿e brzmieæ, jak paranoja, ale ni¹ nie jest. Moje obawy wynika³y z ró¿nych doœwiadczeñ. 

Epizod pierwszy.

Kiedyœ obserwowa³am tak¹ sytuacjê w naszej dalszej rodzinie, która zmusi³a mnie do myœlenia. Siostrzeniec mê¿a 

(lekarz specjalista po doktoracie) i jego ¿ona (pracownik naukowy te¿ z doktoratem na politechnice) postanowili 

wynaj¹æ opiekuna dla swoich dwóch synków. Ch³opcy byli mali, mieli chyba 3 i 5 lat. ZnaleŸli odpowiedni¹ osobê. 

To by³ paŸdziernik, ale by³o tak ciep³o, ¿e posz³am ze Stasiem na spacer po pla¿y. Opiekun ch³opców te¿ wzi¹³ ich na 

pla¿ê. Zadzwoni³ wczeœniej do ich matki i spyta³, czy mo¿e pozwoliæ dzieciom na zdjêcie skarpetek i zabawê na brzegu. 

By³o tak ciep³o – zgodzi³a siê. Ch³opcy zdjêli tylko skarpetki i podwinêli spodnie. Ludzie podali ich do opieki spo³ecznej 

– gdzieœ zadzwonili i do wieczora ch³opcy byli w pogotowiu opiekuñczym. Rodzice musieli interweniowaæ, 

przedstawiaæ argumenty, ¿eby odebraæ ch³opców. Dostali na jakiœ czas kuratora… za skarpetki i za to, ¿e ch³opcy weszli 

do wody. Wszyscy byliœmy wtedy wstrz¹œniêci sytuacj¹. Zupe³nie nie rozumieliœmy, jak pañstwo mo¿e tak dzia³aæ? 

Jak Przemkowi i Magdzie mo¿na by³o zabraæ dzieci? Dzieci, które dla nich by³y oczkiem w g³owie – najwa¿niejsze na 

œwiecie. Wykszta³ceni, m¹drzy i zamo¿ni rodzice, a jednak zderzyli siê z systemem. Opiekun zadzwoni³ do rodziców, 

uzyska³ zgodê matki i razem z ch³opcami robi³ to samo, co ja robi³am z moim synkiem – bawi³am siê na brzegu morza, 

poniewa¿ temperatura przekracza³a dwadzieœcia stopni. I nagle oni dostali kuratora. Maluchy zabrane na ca³y dzieñ 

do póŸnego wieczora – zanim oni wszystkie formalnoœci za³atwili – dzieciaki d³ugo mia³y traumê.

CZARNE MYŒLI
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Epizod drugi.

Po przeciwnej stronie naszej ulicy, mieszka³a absolutnie patologiczna rodzina – alkohol, przemoc, siostry mia³y dzieci 

z braæmi. Kiedyœ otworzy³am drzwi domu, a oni stali w swoich drzwiach po drugiej stronie ulicy i ktoœ powiedzia³, 

¿e zg³osz¹ nas do opieki spo³ecznej, poniewa¿ u nas jakieœ dziecko bez przerwy strasznie wrzeszczy. Zdenerwowa³am 

siê, ¿e mi mog¹ odebraæ syna, poniewa¿ Staszek naprawdê potwornie wrzeszcza³. Krzycza³ bez widocznego powodu. 

Musia³am zamykaæ siê z nim w ³azience, przytulaæ bardzo mocno i wtedy siê uspokaja³. 

Ba³am siê te¿, poniewa¿ mieliœmy trudn¹ sytuacjê finansow¹ i gdyby siê okaza³o, ¿e ja nie pracujê, a mamy d³ugi 

i zaleg³oœci w op³atach, to S¹d, badaj¹c sprawê, bêdzie móg³ oceniæ, ¿e jestem rodzicem, który nie jest w stanie 

zapewniæ dziecku takich warunków, jakie s¹ oczekiwane. Chocia¿ obiektywnie on warunki mia³ dobre, ba³am siê, 

¿e na poziomie formalnym mog³abym przepaœæ. Po prostu. By³am w takim lêku, ¿e gdy kiedyœ przyszed³ list z S¹du 

Rodzinnego, w sprawie spadku… nie mog³am otworzyæ tego listu, bo myœla³am w³aœnie, ¿e komuœ mogliœmy 

przeszkadzaæ.

Po³¹czy³am w g³owie te wszystkie w¹tki… i pomyœla³am sobie, ¿e je¿eli takim ludziom jak Magda z Przemkiem 

zabieraj¹ dzieci, to ja – niepracuj¹ca matka z wrzeszcz¹cym dzieckiem z autyzmem – mogê nie mieæ szans na 

uzyskanie nad nim prawnej opieki. System mo¿e nie zadzia³aæ, pozostaæ œlepy na to, jak nam razem jest dobrze 

i dostrzec tylko jakieœ inne przes³anki, wys³uchaæ „¿yczliwych” s¹siadów… i nas rozdzieliæ, dla „dobra dziecka”.

CZARNE MYŒLI
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CHODZI£AM I S£UCHA£AM
RE: PRAWNIK

Praca adwokata to swego rodzaju s³u¿ba. 

Zdecydowana wiêkszoœæ moich kole¿anek 

i kolegów nie traktuje swoich klientów 

jak „kolejnego petenta do za³atwienia”, 

lecz cz³owieka, któremu trzeba pomóc. 

Wielokrotnie zdarza siê tak, ¿e kontakt 

z klientami nie koñczy siê na udzielonej 

poradzie czy wydaniu postanowienia 

w sprawie, lecz trwa nadal i opiera siê na 

dalszej pomocy przy kolejnych problemach 

codziennego ¿ycia. Ja sam wielokrotnie 

odbieram telefony od klientów, których 

sprawy ju¿ siê pokoñczy³y, aby doradziæ 

im co w danym momencie powinni zrobiæ 

lub jak¹ decyzjê podj¹æ.

W¹tki zwi¹zane z ubezw³asnowolnieniem pozna³am bli¿ej podczas 

szkolenia dla rodziców. Wspó³prowadzi³a je wtedy prawniczka, 

prywatnie matka niepe³nosprawnego intelektualnie ch³opaka. 

Podczas zajêæ bardzo uwa¿nie s³ucha³am tego, co mówi³a, 

a podkreœla³a doœæ wyraŸnie, ¿e to nie jest dobre rozwi¹zanie i wcale 

nie zwalnia z odpowiedzialnoœci. Sugerowa³a nam te¿, ¿e równie 

skutecznie w wielu sytuacjach ochroni i nas, i dziecko orzeczenie 

o niepe³nosprawnoœci. Oczywiœcie, pada³y takie g³osy, ¿e koniecznie 

trzeba dziecko ubezw³asnowolniæ, poniewa¿ tylko wtedy zawierane 

przez nie umowy bêd¹ niewa¿ne z natury rzeczy. Ale to mnie nie 

przekonywa³o. Natomiast to, co ona mówi³a, by³o dla mnie wa¿ne 

– po prostu by³a dla mnie bardzo wiarygodna jako prawniczka, 

adwokat. 

Czasami obrazowa³a ró¿ne sytuacje przyk³adami z ¿ycia swojego

syna… i czerpa³am z tego. Pomimo ¿e opowiada³a o realiach z prawnej 

perspektywy, gdzieœ tam czu³o siê, ¿e nie potrafi wy³¹czyæ serca. 

Chodzi³am i s³ucha³am.
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TO NIC? A PRZECIE¯ TO WSZYSTKO

By³am ju¿ trochê uzbrojona w wiedzê o tym, jak naprawdê dzia³a ubezw³asnowolnienie…, gdy po raz pierwszy us³ysza³am, 

¿e „nale¿y to zrobiæ”… od mojego starszego dziecka. Wtedy, gdy sobie o tym teraz myœlê, uderzy³o mnie pytanie: co trzeba mieæ 

w g³owie, ¿e wpaœæ na taki pomys³? Gdzie trzeba mieæ serce, ¿eby rzuciæ tak¹ sugestiê matce w sytuacji, gdy samemu nie wspiera siê 

ani brata, ani rodziców w opiece nad nim? Teraz lepiej to rozumiem. To proste. S¹ ludzie, którzy traktuj¹ sprawê absolutnie 

instrumentalnie: jest niepe³nosprawnoœæ – jest ubezw³asnowolnienie – ³¹czymy dwie zmienne w jedn¹ ca³oœæ i mamy problem 

pozamiatany. Ostateczne rozwi¹zanie kwestii problematycznej.

Od tej rozmowy z synem minê³o kilka lat. Nigdy ju¿ nie rozmawialiœmy na ten temat. Ju¿ to œwiadczy o tym, jak trudnym zagadnieniem 

jest ubezw³asnowolnienie. Dzisiaj byæ mo¿e starszy syn, poznawszy trochê lepiej mo¿liwoœci, umiejêtnoœci i potrzeby doros³ego ju¿ brata 

z autyzmem, nie by³by taki sk³onny do automatycznego ferowania wyroków o ubezw³asnowolnieniu. Mo¿e fakt, ¿e ma ju¿ w³asne dzieci 

zmieni³ jego optykê patrzenia na ten problem. Pewnie kiedyœ wrócimy do tej rozmowy: z koniecznoœci, z potrzeby... ale kiedy? Jest to, 

moim zdaniem, postawa wcale nierzadka i dotyczy chyba ludzi, którzy nie do koñca chc¹…, bo to jest trudna sprawa pod¹¿anie 

za takim cz³owiekiem jak mój syn. To trzeba sobie w g³owie i w sercu pouk³adaæ. To jest taka wewnêtrzna koniecznoœæ nad¹¿ania za 

dzieckiem oraz wiecznej uwa¿noœci i odpowiadania sobie na pytania, równie¿ te zwi¹zane z podejmowaniem decyzji, samostanowieniem, 

wolnoœci¹… ubezw³asnowolnieniem. Czy on tego potrzebuje, czy nie potrzebuje? Jak on by siê poczu³ w takiej roli… no w³aœciwie 

przedmiotowej? Umówmy siê, nie podmiotowej. Taki cz³owiek, o którym ja wiem, ¿e ma œwiadomoœæ wiêksz¹, ni¿ jest to w stanie 

przedstawiæ przypadkowemu odbiorcy. A taki jego brat – cz³owiek, który na co dzieñ nie mierzy siê z problemami tego typu. Pewnie 

jest to poza zasiêgiem jego mo¿liwoœci, wiêc myœli sobie, ¿e ubezw³asnowolnieniem u³atwi³by ¿ycie sobie i temu niepe³nosprawnemu. 

Po prostu jeden taki papier o ubezw³asnowolnieniu za³atwia wszystko. Prawdopodobnie rozwa¿a te¿, ¿e ten brat z autyzmem,

który wymaga dziœ takiej atencji, nie przystanie nagle jej potrzebowaæ. Bêdzie papier o ubezw³asnowolnieniu i to my – zdrowi, 

m¹drzy, pe³nosprawni – zdecydujemy o tym, czego on potrzebuje. 

My wiemy lepiej, co jest dla niego dobre. 

 

st
ro

n
a

 3
1



My jesteœmy ci sprawni, ci intelektualnie rozgarniêci, a on to przecie¿ taki dzieciak – doros³y, ale dzieciak. Niech ma zabrane to prawo 

g³osu… to nic wa¿nego. A przecie¿ „to wszystko!”

Julek to jest „taki” dzieciak – a „taki” oznacza ca³y worek ró¿nych klocków, do którego wrzucamy niepe³nosprawnoœæ intelektualn¹, 

nieumiejêtnoœæ podejmowania ¿yciowych decyzji i nieumiejêtnoœæ decydowania o sobie, odebranie prawa do w³asnego zdania na jakiœ 

temat, do sprzeciwu, do decydowania o tym, czego chce, a czego nie chce, do wyra¿ania pogl¹dów… No bo on jest niepe³nosprawny

i intelektualnie… Hmm… I jeszcze ten kontekst – z jednej strony to przecie¿ jego rodzina, ale z drugiej strony jest to osoba, któr¹ on siê

nie opiekujê, wiêc tak naprawdê do koñca jej nie zna. Pokrewieñstwo niewiele ma w tym przypadku do rzeczy. Niestety. 

Przez wiele lat problem by³ zamiatany pod dywan, bo nikt nie chcia³, nie by³ w stanie siê z nim zmierzyæ. PóŸniej rozmy³ siê i pozosta³o 

po prostu takie poklepywanie po ramionku… „Co tam m³ody…?” – a odpowiedŸ by³a bez znaczenia.

Takie za³o¿enie – ex cathedra – ¿e Julek jest niezdolny do bardzo wielu rzeczy i wymaga wrêcz tego, ¿eby go ubezw³asnowolniæ, pozwala 

chyba poczuæ siê bezpiecznie i przestaæ myœleæ. Wybieramy najprostsz¹ drogê i nie ma ju¿ ryzyka, ¿e wyobra¿enie o bracie mo¿e zostanie 

zmienione. Je¿eli postawimy w g³owie przeciwn¹ tezê – ¿e jest to osoba zdolna do wielu rzeczy – to z automatu musimy poœwiêciæ jej 

czas, energiê, zaanga¿owanie, uruchomiæ empatiê…, a on przecie¿ nadal nie pójdzie na medycynê. Powtórzê: poœwiêciæ czas…, poniewa¿ 

trzeba temu trochê ¿ycia poœwiêciæ, kawa³ek czasu, kawa³ek zainteresowania… znowu czas. To w³aœnie jest tak, ¿e w tym „czasie” 

dajemy temu cz³owiekowi mo¿liwoœæ zaistnienia. Je¿eli mu skrócimy „czas” do minimum, to nic z tego nie bêdzie. 

Musimy mieæ w sobie tê gotowoœæ, mo¿liwoœæ, zdolnoœæ, potrzebê…, ¿eby to zaobserwowaæ, ¿eby to zanalizowaæ, ¿eby zadzia³aæ 

lub siê wycofaæ i pozwoliæ dzia³aæ jemu.

Z drugiej strony w przypadku osoby takiej jak mój syn nie spotkamy siê te¿ z wielkim sprzeciwem z jego strony. Mo¿na go po prostu 

skreœliæ i on taki skreœlony zostanie… ale co tam siê bêdzie dzia³o w jego g³owie, to wiem ja lub ktoœ, kto zna go bardzo dobrze. 

A inni, obcy? No w³aœnie. Mnóstwo ludzi pomyœli sobie: „No i co wielkiego? Jemu jest i tak wszystko jedno”.

A tak nie jest. 
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MAM NAS ZDRADZIÆ?

Czym dla mojego syna by³oby ubezw³asnowolnienie? Myœlê, ¿e osobiœcie bardzo by to odczu³. Poczu³by siê skrzywdzony, nawet je¿eli 

tak do koñca nie zdawa³by sobie sprawy z tego, co go spotka³o. Ca³y ten proces, by³by dla niego…, czu³by siê zdradzony przeze mnie. 

Bardzo. Bo przecie¿ tyle razy mu mówi³am: „Dasz radê. Poradzisz sobie. Mo¿esz to – mo¿esz tamto. Potrafisz. Wybieraj. Rób, jak 

uwa¿asz…” I nagle co siê zmieni³o?Nawet dzisiaj widzia³am jego reakcjê, gdy – odpowiadaj¹c na jego pytanie „co bêdê robi³a?” – 

powiedzia³am, ¿e bêdê rozmawia³a o ubezw³asnowolnieniu. Wielkie oczy. Uspokoi³am go, ¿e „to tylko wywiad, tak teoretycznie, 

dla innych rodziców”. Nie do uwierzenia! On rozumie, ¿e to nie jest fajne. I myœlê sobie, ¿e poczu³by siê, jakby te wszystkie lata zosta³y 

nagle przekreœlone takim dzia³aniem. To po co to by³o? Jestem pewna, ¿e mój syn jest zdolny do takiego przemyœlenia. Jestem pewna, 

¿e czu³by i wiedzia³by, ¿e go zdradzi³am. Ja te¿ tak bym siê czu³a…, ¿e sprzeniewierzy³am siê temu, w co siê razem zaanga¿owaliœmy. 

A przecie¿ tak d³ugo uczy³am siê wierzyæ, ¿e on mo¿e. Oboje nas to bardzo du¿o kosztowa³o, ¿eby tak by³o, jak jest teraz…, ¿ebym potrafi³a 

daæ mu maksimum niezale¿noœci. To znaczy tyle, na ile mnie by³o do tej pory staæ. Mam nadziejê, ¿e bêdzie mnie staæ na wiêcej 

i ¿e jeszcze wiele przed nami.  Ale gdy myœlê o konsekwencjach ubezw³asnowolnienia, to spodziewam siê, ¿e móg³by siê wycofaæ albo 

zamkn¹æ. Móg³by nie chcieæ. S³yszê go w mojej g³owie: „Po co to wszystko, kiedy teraz nic nie mogê?”. A przecie¿ mamy na koncie ma³e 

wielkie sukcesy. Gdy przyjechaliœmy do nowego miasta i posz³am sk³adaæ jakieœ dokumenty o zameldowaniu, on sobie wzi¹³ swój kwitek

i sam odebra³ dowód osobisty. Jeszcze to widzê, jak tak sta³ przy okienku, podpisa³ siê, odebra³ dowód, a ja nawet nie widzia³am, kiedy 

zauwa¿y³ wyœwietlony numer, kiedy podszed³ do stanowiska. On to zrobi³. Cztery lata temu. Lubi byæ samodzielny, gdzieœ samemu pójœæ. 

Mówi: „Nie musisz iœæ ze mn¹. Ja to odbiorê”. Podobnie by³o na poczcie, kiedy przyszed³ list z ZUS-u o zmianie wysokoœci renty – wszystko 

sobie odebra³ sam. I nagle mam mu powiedzieæ: „Ty nie mo¿esz tego podpisaæ. Ja muszê”. Jak to wyt³umaczyæ!? Przecie¿ umie pisaæ. 

To by³aby dla niego trauma. Ubezw³asnowolnienie przekreœli³oby wszystko to, co do tej pory zrobiliœmy. Nie wiem, na ile rzeczy by to 

rozci¹gn¹³ – mo¿e na wszystko? Mo¿e nie chcia³by ju¿ jeŸdziæ sam? Mo¿e nie chcia³by siê poruszaæ po mieœcie? Nie umiem powiedzieæ, 

ale widzia³am te wielkie oczy, kiedy us³ysza³ to ubezw³asnowolnienie… ¿e bêdziemy rozmawiaæ o ubezw³asnowolnieniu. 
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„Czytaj¹c opowieœci „na rozdro¿u” 

szczególnie dotkn¹³ mnie w¹tek dotycz¹cy 

rodzeñstwa, na które tak bardzo licz¹ rodzice. 

Przyznam, ¿e sami zastanawialiœmy siê 

nad powiêkszeniem rodziny. 

Chcielibyœmy mieæ jeszcze jedno dziecko. 

Z automatu pojawi³a siê myœl, ¿e nasz syn 

w przysz³oœci nie by³by sam i mia³by opiekê. 

Jednak ta wypowiedŸ da³a mi do myœlenia. 

Czasami œlepo pod¹¿amy za swoimi 

wyobra¿eniami. Idealizujemy œwiat, 

widz¹c go takim jakim chcielibyœmy, ¿eby by³. 

Zdaje sobie sprawê, ¿e jest to egoistyczne 

podejœcie i nie powinnam obarczaæ jednego 

dziecka opiek¹ nad drugim, 

mimo ¿e sprawa wydaje siê naturalna. 

To ogromnie przykre, ¿e rodzice osób 

z niepe³nosprawnoœci¹ musz¹ 

analizowaæ wszystkie scenariusze 

zanim wykonaj¹ jakiœ krok.”
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POKREWIEÑSTWO TO NIE WSZYSTKO

Czy bojê siê, co siê stanie, gdy mnie ju¿ zabraknie? Chocia¿ mam jednego 

sprzymierzeñca, to jednak tak. Bojê siê. 

Rozmawia³am z bratem Mateusza, ale bojê siê. Krzysiek – starszy brat – on zawsze 

mi mówi: „A te twoje wymys³y filologiczne. Te egzaltacje”. Dla Krzyœka wszystko 

musi byæ proste. Dlatego plan jest ju¿ inny – nie on. Nie chcia³abym, ¿eby Mateusz 

zosta³ z bratem, bo Krzysiek go zgubi, w nat³oku w³asnych spraw. 

Na szczêœcie s¹ inne scenariusze. S¹ ludzie, dla których Mateusz nie jest ciê¿arem

– ludzie, którzy go lubi¹ takim, jakim jest. Na przyk³ad jego szwagier. To jest tylko 

mój ziêæ. „Mati ma przyjechaæ! To ja muszê jakieœ menu wymyœleæ! Co ja mu muszê 

nagotowaæ pysznego?” Gdy kiedyœ pracowa³ w innym mieœcie, to sam z siebie 

poszed³ na spacer po £odzi, ¿eby zrobiæ zdjêcia tramwajów, które Mateusz wtedy 

uwielbia³. Zrobi³ zdjêcia i wys³a³ mu – wys³a³ mu tramwaje z £odzi! Jego brat tak 

nie robi. Rozumiem, ¿e on ma swoje dzieci, ¿e jest zajêty. Mateusz nie jest czêœci¹ 

jego ¿ycia. Pokrewieñstwo nie ma ¿adnego znaczenia, gdy nie ma relacji. 

S¹ tacy ludzie, dla których ju¿ samo to, ¿e to jest osoba z autyzmem i jeszcze 

z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wystarczy, ¿eby nie traktowaæ jej jak równej 

sobie. Ju¿ wiele lat temu zda³am sobie sprawê, ¿e Mateusz „nie zas³uguje” 

na tak¹ uwagê, jak¹ dosta³by, gdyby by³ „w normie”. Nawet nie musia³by byæ 

sympatyczny, ale umia³by powiedzieæ: „Nie potrafisz nawet do mnie zadzwoniæ?”.   
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„Moja m³odsza siostra jest kobiet¹ autystyczn¹. Ja te¿. 

Osoby autystyczne bardzo ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ – podobnie jak te neurotypowe. 

Autyzm w naszym spo³eczeñstwie z regu³y jest niepe³nosprawnoœci¹. W przypadku jednych 

osób wiêksz¹, a innych mniejsz¹. 

Moja siostra jest jedn¹ z tych osób autystycznych, u których kumuluje siê na tyle du¿o 

trudnoœci, ¿e uniemo¿liwia im to w pe³ni samodzielne funkcjonowanie. Poza autyzmem moja 

siostra ma dysleksjê, a do tego du¿e trudnoœci wykonawcze i problemy komunikacyjne. 

W jej przypadku oznacza to, ¿e potrzebuje wsparcia na co dzieñ: przypominania o wa¿nych 

zadaniach, za³atwiania za ni¹ spraw urzêdowych i finansowych. Organizowania codziennoœci. 

Umawiania wizyt u lekarza. 

Teraz w tych kwestiach wspieraj¹ j¹ nasi rodzice. Chcia³abym, ¿eby istnia³o jakieœ sensowne 

wsparcie ze strony struktur pañstwowych, ale nie istnieje. 

Jaka bêdzie nasza przysz³oœæ? Co stanie siê, kiedy rodzice nie bêd¹ ju¿ mogli zajmowaæ siê    

                moj¹ siostr¹, z powodu podesz³ego wieku czy choroby? Ta odpowiedzialnoœæ spadnie

                      na mnie. Nawet nie wiem, czy formalnie bêdê mieæ taki obowi¹zek. Pewnie nie.             

                         ...ale przecie¿ nie zostawiê mojej siostry bez pomocy. 

                      A przecie¿ mnie samej organizacja codziennego ¿ycia nie przychodzi ³atwo. 

                  Ja równie¿ mam orzeczony stopieñ niepe³nosprawnoœci. 

                           Podobnie jest w przypadku rodzeñstwa wiêkszoœci osób autystycznych, 

                                    poniewa¿ autyzm to wysoce dziedziczna neuroodmiennoœæ.”
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PRAWNA OPIEKA W SPADKU

Wiem, ¿e doœwiadczenie przejêcia po rodzicach opieki prawnej nad niepe³nosprawnym rodzeñstwem 

jest udzia³em wielu sióstr i braci. Po prostu taka jest kolej rzeczy. W³aœciwie nie pamiêtam mementu, 

kiedy moi rodzice wyst¹pili do s¹du z wnioskiem o ubezw³asnowolnienie mojej siostry. Pamiêtam 

okolicznoœci – koniecznoœæ przeprowadzenia planowanego zabiegu operacyjnego. Nie bra³am jednak 

udzia³u ani w przygotowaniach, ani w samej rozprawie. To sta³o siê jakoœ tak w tle. Marysia jest osob¹ 

znacznie niepe³nosprawn¹ intelektualnie. Nie ma œwiadomoœci, ¿e w przestrzeni podejmowania decyzji 

istnieje coœ wiêcej ni¿ wybór ulubionego przysmaku, koloru koszulki czy skarpet. Dla niej „zdolnoœæ do 

czynnoœci prawnych” to zdanie w obcym jêzyku. Pamiêtam jednak, jak nasza mama ju¿ po fakcie 

wspomina³a sam¹ rozprawê. Opowiada³a o tym, jak Pani Sêdzina próbowa³a zadawaæ pytania Marii, 

a siostra – zagubiona w przestrzeni sadowej sali – nie rozumia³a nawet, ¿e pytania kierowane s¹ do 

niej. Nasza mama – nie pytana, odruchowo wyrêczaj¹c siostrê – próbowa³a coœ powiedzieæ, wyjaœniæ. 

S¹d zagrozi³ mamie usuniêciem z sali. Takie postawienie sprawy tylko podnios³o poziom napiêcia, 

wiêc ju¿ chwilê póŸniej mamê wyproszono i zamkniêto za ni¹ drzwi. Marysia, widz¹c co siê sta³o – 

mama wychodzi, a ona zostaje sama z obcymi – podbieg³a do drzwi i zaczê³a waliæ w nie piêœciami 

z krzykiem i p³aczem. Sêdzina wyrazi³a zgodê na powrót niezdyscyplinowanej matki… Tragikomedia. 

Opiekê przyznano tylko mamie – tata zosta³ pominiêty.

Mija³y lata. Mama dba³a o terminowe pisanie sprawozdañ – wiem, ¿e poza tym nie odczuwa³a 

uci¹¿liwoœci prawnej opieki. W³aœciwie nic siê w tej przestrzeni nie dzia³o – by³o tak jak wczeœniej. 

Jeden dokument i poza nim zero zainteresowania kogokolwiek czymkolwiek. Kiedyœ chcia³am pomóc 

i zabraæ siostrê na wakacje. Zaczê³am siê zastanawiaæ, co siê stanie, gdyby podczas wyjazdu by³a 

potrzebna obecnoœæ mamy, jakaœ formalna decyzja opiekuna prawnego. 
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W tym czasie czyta³am artyku³ o rodzicach zastêpczych i doœwiadczeniach, jakimi siê dzielili – 

porównywali opiekê nad dzieciakami biologicznymi i tymi powierzonymi ich opiece. 

Wiêc g³ówkowa³am, szuka³am analogii, chcia³am unikn¹æ pu³apek. Mo¿e to trochê nadgorliwe, 

ale po d³u¿szej rozmowie mama zdecydowa³a siê zadaæ pytanie w sekretariacie s¹du rodzinnego. 

Interesowa³o nas przede wszystkim, czy istnieje jakieœ oœwiadczenie lub upowa¿nienie, które pozwoli 

zabezpieczyæ siê na ka¿d¹ sytuacjê i nie narazi opiekuna prawnego na zarzut pozostawienia bez opieki 

osoby ubezw³asnowolnionej. O œwiêta naiwnoœci! Odebra³am telefon od rozhisteryzowanej matki, 

która us³ysza³a, ¿e jeœli chce siê zrzec opieki prawnej, to wystarczy, ¿e z³o¿y do s¹du taki wniosek. 

Gdy ju¿ och³onê³yœmy, zapad³a decyzja, ¿e nie robimy nic. Odpuszczamy i nie wyprzedzamy faktów. 

Przyjdzie czas – bêdzie rada.

Lata mija³y, rodzice byli coraz starsi i mama uzna³a, ¿e z uwagi na jej stan zdrowia chyba przyszed³ 

ju¿ czas, ¿eby Marysia zamieszka³a ze mn¹. W sumie ucieszy³am siê, ¿e stanie siê to w zaplanowany 

i kontrolowany sposób, „na naszych warunkach”. Mama z³o¿y³a wniosek do s¹du, uzasadni³a rezygnacjê 

z opieki prawnej oraz poprosi³a o przekazanie swojej córki pod prawn¹ opiekê siostry – czyli moj¹. 

Sta³o siê. Zawsze wiedzia³am, ¿e kiedyœ zamieszkamy razem, nie wyobra¿a³am sobie jednak, 

¿e wszystko rozstrzygnie s¹d.

Sprawê w s¹dzie wspominam jak smutn¹ farsê. Dla mnie osobiœcie by³o to wielkie prze¿ycie – napiêcie, 

przygotowania, obawy, czy wypadnê dobrze, a mo¿e nie. Jak powtórna matura. Niby wiedzia³am, 

¿e racjonalnie rzecz bior¹c, nie ma siê czego baæ. Przecie¿ jeœli nie ja, to kto? Jednak dreszczyk emocji 

i niepokoju by³. Wszystko – zrzeczenie i powierzenie – trwa³o mniej ni¿ pó³ godziny. By³am prawnym 

opiekunem oczekuj¹cym na uprawomocnienie siê wyroku. Ju¿ poza sal¹ s¹dow¹ ostatnie s³owa Pani 

Sêdzina skierowa³a do mnie i mê¿a: „Mam nadziejê, ¿e dobrze Pañstwo przemyœleli sprawê. 

Nie chcia³bym za miesi¹c odkrêcaæ tej sprawy.” Niby ¿art – dla mnie dramat.
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Teraz ja jestem prawnym i faktycznym opiekunem osoby ca³kowicie 

zale¿nej ju¿ od blisko dziesiêciu lat. Piszê kolejne sprawozdania. 

Tylko raz podjê³am próbê dopytania siê w s¹dzie o jak¹œ sprawê 

zwi¹zan¹ z uprawnieniami opiekuna prawnego. Pani w sekretariacie 

poinformowa³a mnie, ¿e s¹d nie jest od doradzania i ¿e jeœli mam 

pytania, to mogê je sformu³owaæ wy³¹cznie pisemnie, a s¹d odpowie 

na nie w trakcie rozprawy. Wyjaœni³a mi równie¿, ¿e mam dok³adnie 

przemyœleæ, o co i w jaki sposób pytam, poniewa¿ s¹d udzieli mi 

odpowiedzi wy³¹cznie na pytania skierowane do s¹du we wniosku

i nie bêdê mia³a mo¿liwoœci dopytaæ o nic wiêcej, nic spoza listy. 

Odpuœci³am. 

Jakiœ rok temu zadzwoni³ ktoœ z s¹du, aby umówiæ wizytê kuratora. 

Taka rutynowa kontrola. By³o mi³o, spokojnie. By³am trochê 

zdziwiona, jak ma³o Pani o nas wie i ¿e nie zapozna³a siê z ¿adnymi 

sprawozdaniami, dokumentami. Po prostu odwiedza³a kolejne rodziny 

z listy – pó³ godziny prostych pytañ i to wszystko. Powaga ca³ej sytuacji 

dotar³a do mnie dopiero póŸniej, gdy ju¿ siê ¿egna³yœmy przy drzwiach

i do³¹czy³a do nas Marysia. Uœwiadomi³am sobie, ¿e mog³abym 

przedstawiæ podczas wizyty ka¿d¹ inn¹ osobê, a siostrê trzymaæ 

w piwnicy… i nikt by siê nie zorientowa³. 

Groza.

RE: PRAWNIK

>>> patrz POPRAWNIK, rozdzia³ 2.3

Obowi¹zki wynikaj¹ce z opieki prawnej

nad osob¹ ubezw³asnowolnion¹.
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SYSTEMOWA PSYCHOZA
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Od zawsze wiedzia³em, ¿e kobieta, z któr¹ chce razem przejœæ przez ¿ycie nie jest sama. Rozumia³em, 
¿e moja ¿ona jest siostr¹ dziewczyny, która nigdy nie bêdzie samodzielna. Zdawa³em sobie sprawê, 
¿e kiedyœ… w dalekiej, enigmatycznej przysz³oœci konieczne bêdzie nasze wsparcie i pomoc. 

Akt 1. Decyzja. 

Podjêliœmy j¹ razem. Po przesz³o dwudziestu latach przyszed³ dzieñ, by rozwa¿yæ wszystkie opcje 
i zastanowiæ siê co dalej. To nie by³a decyzja ¿ony, lecz nasza wspólna. Dojrza³a. Zaprosiliœmy Zosiê nie tylko 
do naszego domu. Zaprosiliœmy j¹ do naszego ¿ycia, którego sta³a siê wa¿n¹ i wa¿¹c¹, nierozerwaln¹ czêœci¹. 
Zdecydowaliœmy siê na przejêciem prawnej opieki nad moj¹ szwagierk¹. Zosia zosta³a ubezw³asnowolniona 
wiele lat temu i jako osoba przesz³o trzydziestoletnia nadal pozostawa³a ca³kowicie zale¿na od pomocy innych.

Akt 2. S¹d. 

To ja biega³em z papierami. Potrafiê odczytywaæ formalne pisma i nie odczuwam dreszczu przekraczaj¹c 
podwoje urzêdów. Nie przera¿aj¹ mnie procedury. Wiêc pomaga³em wype³niæ co trzeba, uzupe³nia³em 
i zanosi³em podpisane dokumenty do s¹du. By³em nie tylko aktywnym uczestnikiem wszystkich formalnych 
przygotowañ – by³em równie¿ wspó³gospodarzem domu, w którym mia³a zamieszkaæ Zosi a mia³em staæ siê 
równie¿ wspó³opiekunem jej ka¿dego dnia. I nagle szok. Rozprawa o przejêciu prawnej opieki i nikt nawet nie 
chcia³ mnie poznaæ. Nikt nie by³ zainteresowany moj¹ opini¹ na temat tak znacz¹cej dla nas wszystkich zmiany. 
A przecie¿ mog³em byæ przemocowym despot¹… Mnie – z³ego czy dobrego – w tym równaniu po prostu nie 
by³o.  A przecie¿ by³em w s¹dzie podczas trwania rozprawy. Siedzia³em pod drzwiami z Zosi¹ i razem z ni¹ 
czeka³em na koniec posiedzenia, na decyzjê, na wyrok. Gdy ¿ona wysz³a z sali – Wysoki S¹d uda³ siê 
na naradê – powiedzia³a mi tylko, ¿e sêdzina zapyta³a siê, czy m¹¿ siê zgadza. 
Pad³a odpowiedŸ: tak… i koniec tematu. 

Rozumiem, ¿e opiekunem prawnym zosta³a moja ¿ona – ona i tylko ona. 

Tak to w naszym kraju jest pouk³adane. Rozumiem równie¿, ¿e bycie opiekunem prawnym nie musi oznaczaæ 
stania siê równoczeœnie opiekunem faktycznym – przecie¿ opiekun prawny móg³by umieœciæ podopiecznego w 
jakimœ oœrodku i nic by to nie musia³o obchodziæ wspó³ma³¿onka. Ale z nami by³o przecie¿ inaczej. S¹d wiedzia³, 
¿e zamieszkamy razem, ale bezs³ownie przekaza³ mi komunikat: Pan tu nie ma nic do powiedzenia. Pana nie ma.

Akt 3. System opieki.
Ja, niewidzialny dla s¹du, nie by³em jednak tak do koñca nie istotny dla systemu opieki spo³ecznej. Nikogo nie 
interesowa³o ani jaki jestem, ani jaki mam stosunek do mojej szwagierki – ale moje dochody i stan mojego k¹ta 
by³y ju¿ niezwykle istotne przy okazji ka¿dego cokwartalnego wywiadu. Dziêki wysokoœci moich zarobków, moja 
¿ona – opiekun prawny – otrzyma³a do zap³acenia najwy¿sz¹ mo¿liw¹ stawkê za uczêszczanie Zosi do oœrodka 
dziennego pobytu. Ja nieistotny teraz sta³em siê znacz¹cy, wa¿ny i dla systemu „cenny”. Nikt nigdy nie spyta³: 
jak sobie radzimy, jak ja radzê sobie z doros³¹ osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹, jak jej jest ze mn¹… 

Akt 4. Faktyczna opieka.
¯ona nie zosta³a sama z opiek¹ nad Zosi¹. Nie skorzysta³em z pretekstu s¹dowego i nie odci¹³em siê, jako 
niewidzialny, nieistotny. Nie tylko wspieram ¿onê. Sam spêdzam z Zosi¹ bardzo du¿o czasu. Razem jeŸdzimy to 
tu – to tam, robimy zakupy, chodzimy na spacery, wyje¿d¿amy na wakacje, zostajemy w domu, gdy ¿ona pracuje 
lub wyje¿d¿a. I tu rodzi siê problem. Jestem faktycznym opiekunem Zosi, ale mam œwiadomoœæ, ¿e gdyby trzeba 
by³o podj¹æ natychmiast jak¹kolwiek decyzjê jej dotycz¹c¹, to nie mam takiego prawa. W sytuacji kryzysowej 
mnie nie ma. Formalnie mogê nic. Gdyby – nie daj Bo¿e – ¿onie coœ siê sta³o i trafi³aby do szpitala… to œlepo 
czytaj¹c literê prawa, jestem nieuprawniony do sprawowania nawet czasowej opieki nad Zosi¹. Jest to moment, 
kiedy mo¿e wpaœæ w tryby systemu, który nic nie wie ani o niej, o jej potrzebach, naszej codziennoœci, nic o 
naszych relacjach. To jest po prostu chore. 
Nie ma takiego elementu, narzêdzia prawnego, które pozwoli³oby wyjœæ z tej pu³apki. Nie ma takiego 
pe³nomocnictwa, które wype³ni³oby lukê i uczyni³o mnie widzialnym i istotnym dla wsparcia Zosi. 
Nie mogliœmy jej adoptowaæ, poniewa¿ by³a ju¿ doros³a. W przypadku adopcji wspó³dzielilibyœmy wszystkie 
obowi¹zki, ale i wszystkie prawa. Kodeks rodzinny „dobro dziecka” podkreœla zawsze jako najwa¿niejsz¹ 
wartoœæ, ale doros³ej Zosi – wiecznego dziecka – nie widzi w tych kategoriach.
W praktyce mam mniejsze prawa ni¿ opiekunka w oœrodku, która zabiera Agnieszkê na wycieczkê.
W moim telefonie mam wgrane wszystkie zwi¹zane z Zosi¹ dokumenty. Zdajê sobie sprawê, 
¿e gdyby gdzieœ, kiedyœ zwróci³a na siebie uwagê policjanta – a potrafi na przyk³ad spektakularnie pokrzyczeæ, 
gdy czegoœ bardzo chce lub nie chce – to taki zaniepokojony funkcjonariusz móg³by mi j¹ po prostu zabraæ, 
poniewa¿ formalnie jestem osob¹ nieuprawnion¹ do sprawowania opieki. 
Nie jestem ojcem, nie jestem opiekunem prawnym, nie jestem pracownikiem systemu… 
Zdroworozs¹dkowo nie zak³adam czyjejœ nadgorliwoœci. Minê³o ju¿ blisko dziesiêæ lat naszych opiekuñczych 
doœwiadczeñ i wiem, jak bardzo system nie jest zainteresowany przejêciem odpowiedzialnoœci za teraŸniejszoœæ 
i przysz³oœæ Zosi. Nikt nam jej nie odbierze, poniewa¿ musia³by mieæ pomys³, co zrobiæ dalej. Po co komu ten 
problem.
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Rozumiem, ¿e opiekunem prawnym zosta³a moja ¿ona – ona i tylko ona. Tak to w naszym kraju jest 
pouk³adane. Rozumiem równie¿, ¿e bycie opiekunem prawnym nie musi oznaczaæ stania siê równoczeœnie 
opiekunem faktycznym – przecie¿ opiekun prawny móg³by umieœciæ podopiecznego w jakimœ oœrodku i nic by to 
nie musia³o obchodziæ wspó³ma³¿onka. Ale z nami by³o przecie¿ inaczej. S¹d wiedzia³, ¿e zamieszkamy razem, 
ale bezs³ownie przekaza³ mi komunikat: Pan tu nie ma nic do powiedzenia. Pana nie ma.

Akt 3. System opieki.

Ja, niewidzialny dla s¹du, nie by³em jednak tak do koñca nie istotny dla systemu opieki spo³ecznej. Nikogo nie 
interesowa³o ani jaki jestem, ani jaki mam stosunek do mojej szwagierki – ale moje dochody i stan mojego k¹ta 
by³y ju¿ niezwykle istotne przy okazji ka¿dego cokwartalnego wywiadu. Dziêki wysokoœci moich zarobków, moja 
¿ona – opiekun prawny – otrzyma³a do zap³acenia najwy¿sz¹ mo¿liw¹ stawkê za uczêszczanie Zosi do oœrodka 
dziennego pobytu. Ja nieistotny teraz sta³em siê znacz¹cy, wa¿ny i dla systemu „cenny”. Nikt nigdy nie spyta³: 
jak sobie radzimy, jak ja radzê sobie z doros³¹ osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹, jak jej jest ze mn¹… 

Akt 4. Faktyczna opieka.

¯ona nie zosta³a sama z opiek¹ nad Zosi¹. Nie skorzysta³em z pretekstu s¹dowego i nie odci¹³em siê, jako 
niewidzialny, nieistotny. Nie tylko wspieram ¿onê. Sam spêdzam z Zosi¹ bardzo du¿o czasu. Razem jeŸdzimy to 
tu – to tam, robimy zakupy, chodzimy na spacery, wyje¿d¿amy na wakacje, zostajemy w domu, gdy ¿ona pracuje 
lub wyje¿d¿a. I tu rodzi siê problem. Jestem faktycznym opiekunem Zosi, ale mam œwiadomoœæ, ¿e gdyby trzeba 
by³o podj¹æ natychmiast jak¹kolwiek decyzjê jej dotycz¹c¹, to nie mam takiego prawa. W sytuacji kryzysowej 
mnie nie ma. Formalnie mogê nic. Gdyby – nie daj Bo¿e – ¿onie coœ siê sta³o i trafi³aby do szpitala… to œlepo 
czytaj¹c literê prawa, jestem nieuprawniony do sprawowania nawet czasowej opieki nad Zosi¹. Jest to moment, 
kiedy mo¿e wpaœæ w tryby systemu, który nic nie wie ani o niej, o jej potrzebach, naszej codziennoœci, nic 
o naszych relacjach. To jest po prostu chore. Nie ma takiego elementu, narzêdzia prawnego, które pozwoli³oby 
wyjœæ z tej pu³apki. Nie ma takiego pe³nomocnictwa, które wype³ni³oby lukê i uczyni³o mnie widzialnym i 
istotnym dla wsparcia Zosi. Nie mogliœmy jej adoptowaæ, poniewa¿ by³a ju¿ doros³a. W przypadku adopcji 
wspó³dzielilibyœmy wszystkie obowi¹zki, ale i wszystkie prawa. Kodeks rodzinny „dobro dziecka” podkreœla 
zawsze jako najwa¿niejsz¹ wartoœæ, ale doros³ej Zosi – wiecznego dziecka – nie widzi w tych kategoriach.
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W praktyce mam mniejsze prawa ni¿ opiekunka w oœrodku, która zabiera Agnieszkê na wycieczkê.
W moim telefonie mam wgrane wszystkie zwi¹zane z Zosi¹ dokumenty. Zdajê sobie sprawê, ¿e gdyby gdzieœ, 
kiedyœ zwróci³a na siebie uwagê policjanta – a potrafi na przyk³ad spektakularnie pokrzyczeæ, gdy czegoœ bardzo 
chce lub nie chce – to taki zaniepokojony funkcjonariusz móg³by mi j¹ po prostu zabraæ, poniewa¿ formalnie 
jestem osob¹ nieuprawnion¹ do sprawowania opieki. 
Nie jestem ojcem, nie jestem opiekunem prawnym, nie jestem pracownikiem systemu… 
Zdroworozs¹dkowo nie zak³adam czyjejœ nadgorliwoœci. Minê³o ju¿ blisko dziesiêæ lat naszych opiekuñczych 
doœwiadczeñ i wiem, jak bardzo system nie jest zainteresowany przejêciem odpowiedzialnoœci za teraŸniejszoœæ 
i przysz³oœæ Zosi. Nikt nam jej nie odbierze, poniewa¿ musia³by mieæ pomys³, co zrobiæ dalej. Po co komu ten 
problem.

Akt 5. Ma³¿onek opiekuna prawnego.

Cz³owiek siê – niestety – przywi¹zuje. Zosia jest dla mnie jak córka. Wiele razem przeszliœmy by ostatecznie 
u³o¿yæ sobie nasze relacje, nauczyæ siê siebie, dotrzeæ co mo¿na i zaakceptowaæ ca³¹ resztê. Bojê siê, ¿e gdyby 
mojej ¿onie coœ siê sta³o i system to zauwa¿y³, to przyjdzie pani z opieki spo³ecznej nas rozdzieli. Nie myœlê 
teraz o jakiejœ odleg³ej, dalekiej staroœci. To mo¿e staæ siê nawet dziœ czy jutro. Ró¿nie siê w ¿yciu uk³ada. 
Teraz rozmawiamy i za chwilê ju¿ nas nie ma. I co siê wtedy z nami stanie. Co ja zrobiê bez nich… 
Gdy nie ma opiekuna prawnego, opiekê przejmuje kurator. I nie ma ju¿ naszych wspólnych aktywnoœci, 
codziennych rytua³ów …nie ma ju¿ niczego. 

Oczywiœcie, ¿e w takiej sytuacji wyst¹piê o prawn¹ opiekê i bêdê o Zosiê walczy³, ale jestem tylko zwyk³ym, 
szarym obywatelem. Ka¿dy – tak jak ja – mo¿e o t¹ opiekê siê staraæ. Nie jestem jej bratem, by mieæ jakieœ 
rodzinne fory. Jestem tylko szwagrem. Jestem obcy. S¹d mo¿e moj¹ proœbê i moje argumenty uwzglêdniæ 
albo nie. Oczywiœcie, ¿e bêdzie za mn¹ sta³ ka¿dy dzieñ, jaki mieszkamy razem, jej pokój, jej spokój… 
Jednak ona sama nie powie za mn¹ ani s³owa. Nie mówi. Nie opowie jak o ni¹ dba³em, przewija³em,
 uczy³em, zabawia³em. Smutne. 



DRUGA STRONA MEDALU

Pozna³am pewnego dnia Pani¹ Mariê... osobê w starszym wieku, mieszkaj¹c¹ z doros³ym 

synem. To mê¿czyzna uzale¿niony od alkoholu, z którym by³a ju¿ ¿ona nie utrzymuje 

kontaktu, a doros³y wnuk Pani Marii kontaktuje siê z ojcem tylko sporadycznie. 

Pani Maria przyjê³a syna pod swój dach po jego rozwodzie, poniewa¿ nie mia³ gdzie siê 

podziaæ, nie mia³ œrodków na wynajem mieszkania. Od chwili zamieszkania z matk¹ 

mê¿czyzna notorycznie niszczy jej mieszkanie (np. zabiera rury, sprzêt AGD, cokolwiek, 

co mo¿e sprzedaæ w skupie z³omu i uzyskaæ gotówkê, kupiæ alkohol), zastawia 

w lombardzie jej rzeczy osobiste (laptop, telefon, nierozpakowane artyku³y spo¿ywcze, 

bi¿uteria), zjada ca³¹ zawartoœæ lodówki i zamra¿arki, wypija wszelkie napoje, w tym 

perfumy czy œrodki czyszcz¹ce na bazie alkoholu. Wpada w „ci¹gi alkoholowe”, 

które trwaj¹ po kilka dni. Z powodu d³ugotrwa³ego za¿ywania alkoholu ma objawy 

zaburzeñ emocjonalnych oraz poznawczych, np. omamy s³uchowe i wzrokowe. Jest 

wybuchowy, agresywny, stosuje przemoc psychiczn¹, emocjonaln¹ i czasami fizyczn¹ 

wobec swojej matki. Z tego powodu Pani Maria kilkakrotnie w ci¹gu ostatnich trzech 

lat wzywa³a policjê. W konsekwencji wszczêta zosta³a procedura „Niebieskie Karty”, 

któr¹ niedawno zakoñczono, poniewa¿ zdaniem pracowników socjalnych przemoc 

fizyczna ju¿ siê nie zdarza³a, a Pani Maria „nie wspó³pracowa³a”, to znaczy odmawia³a 

wyrzucenia syna z mieszkania. 

Kilka lat temu Pani Maria szukaj¹c wsparcia i pomocy w ró¿nych instytucjach, us³ysza³a 

o mo¿liwoœci czêœciowego ubezw³asnowolnienia syna i przyjêcia roli jego prawnego 

opiekuna. 
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Tak w³aœnie zrobi³a. Gdy dziœ opowiada o swojej sytuacji podkreœla, ¿e od tamtej 

pory czuje siê jeszcze bardziej bezradna, opuszczona i niezrozumiana. 

Czêœciowe ubezw³asnowolnienie nie umo¿liwi³o jej skierowania syna na przymusowe 

leczenie odwykowe w zak³adzie zamkniêtym. Nie u³atwi³o te¿ kontaktu z instytucjami. 

Wiêcej… 

Pani Maria odczu³a wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za poczynania syna oraz dodatkow¹ 

presjê, aby podj¹æ zdecydowane kroki i usun¹æ syna z mieszkania. Nikt nie podj¹³ siê 

np. leczenia œrodowiskowego mê¿czyzny czy pracy systemowej z rodzin¹. Co roku 

musia³a zdawaæ szczegó³owe sprawozdanie, poniewa¿ by³a rozliczana ze wszystkich 

swoich dzia³añ na rzecz syna. Gdy w zesz³ym roku ca³kowicie ju¿ bezsilna zdecydowa³a, 

¿e ta sytuacja nie ma sensu, wypowiedzia³a na piœmie kuratelê i zg³osi³a proœbê, 

aby inna kompetentna osoba przejê³a formaln¹ opiekê nad synem. Do chwili obecnej 

nie otrzyma³a ¿adnej odpowiedzi – jak twierdzi, nie wie nawet, czy jej pismo dotar³o

do odpowiednich osób.

Dziœ Pani Maria odczuwa przede wszystkim wstyd.... Ogromny wstyd, ¿e sobie nie radzi 

i nie umie rozwi¹zaæ swojego problemu. Od momentu zamieszkania z synem kobieta 

zmaga siê z depresj¹, napadami lêku, poczuciem braku bezpieczeñstwa i stabilizacji. 

Doœwiadcza ogromnego poczucia winy, wyrzutów sumienia, poczucia braku 

kompetencji, aby pomóc swojemu synowi i zmieniæ jego oraz swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹.

Ubezw³asnowolnienie nie jest rozwi¹zaniem idealnym. 

Trzeba o tym pamiêtaæ.

st
ro

n
a

 4
4



MYŒLA£AM, ¯E MAM JESZCZE CZAS

Œwiat pêdzi nieub³aganie i nie daje ani chwili wytchnienia. Funduje nam szalony roller-coaster w postaci kolejnych metod, oszustów

…i dostêpnoœci przez Internet do produktów, us³ug, kredytów itp. Nawet osoby potencjalnie zdrowe nie potrafi¹ uchroniæ siê przed 

niebezpieczeñstwami dzisiejszej rzeczywistoœci. Zatem pytanie brzmi: „Jak uchroniæ osoby w spektrum przed tym zagro¿eniami?”

Jeszcze przed chwil¹ myœla³am, ¿e temat ubezw³asnowolnienia mnie nie dotyczy, tzn. mam jeszcze czas. 

Tymczasem nie wiadomo, kiedy mój syn skoñczy³ 15 lat. Jest osob¹ z autyzmem. Jako osoba w spektrum wymaga wsparcia w ró¿nych 

dziedzinach ¿ycia. Na przyk³ad odpowiedniego, prostego przekazu informacji i czasu, ¿eby móg³ je przetworzyæ zanim odpowie na pytanie. 

Wymaga równie¿ wsparcia w planowaniu wydatków i gospodarowaniu pieniêdzmi. Potrzebuje pomocy w rozumieniu niektórych treœci, 

ale absolutnie nie jest osob¹, która nie ma zdania na dany temat. Jeœli zostanie zapewniona mu odpowiednia przestrzeñ, odpowiednie 

warunki, on jest wstanie dokonaæ wyboru, zdecydowaæ, wypowiedzieæ siê. Niestety jest tak¿e podatny na manipulacje – mo¿e zostaæ 

wykorzystany przez kogoœ chc¹cego wzbogaciæ siê na jego naiwnoœci. Aktualnie nie s¹ to sytuacje zagra¿aj¹ce – co najwy¿ej straci nowy 

d³ugopis. Kolega powie mu, ¿e siê z im zamieni zapewniaj¹c, ¿e jego d³ugopis jest super, mimo ¿e jest wypisany …i on na to przystanie. 

Jestem bardzo zaniepokojona, ¿e gdy bêdzie starszy, ktoœ mo¿e oszukaæ go w sposób, który bêdzie mia³ zdecydowanie powa¿niejsze 

konsekwencje. Czy ubezw³asnowolnienie jest w³aœciwym i jedynym rozwi¹zaniem w przypadku osób takich jak mój syn? 

Uwa¿am, ¿e odebranie mu mo¿liwoœci decydowania o sobie by³oby nie w porz¹dku. Jednak jak chroniæ go przed nietrafionymi decyzjami, 

kiedy on nie potrafi tego zrobiæ, a konsekwencje mog¹ byæ powa¿ne? Jak zapewniæ mu bezpieczeñstwo w doros³ym ¿yciu, kiedy nas 

rodziców zabraknie? Brak alternatyw sprawia, ¿e mo¿e w którymœ momencie bêdziemy musieli rozwa¿yæ kwestiê ubezw³asnowolnienia. 

Jednak pragnê odsun¹æ to w czasie maksymalnie, ile siê da. Marzê by unikn¹æ takiego rozwi¹zania z uwagi na ca³y proces i konsekwencje 

jakie siê z nim wi¹¿¹. 

Kiedyœ us³ysza³am stwierdzenie, ¿e mojemu dziecku to przecie¿ jest wszystko jedno i on z niczego nie zdaje sobie sprawy. 

Dla mnie oznacza to, ¿e mo¿na z nim robiæ wszystko co siê chce i nie trzeba liczyæ siê z jego uczuciami. 

Najbardziej za³amuj¹cy jest dla mnie fakt, ¿e te s³owa wybrzmia³y z ust psychologa.
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JEJ NIC NIE JEST POTRZEBNE

Gdy by³o ju¿ wiadomo, ¿e mam córkê w spektrum autyzmu, mój 

ojciec powiedzia³ mi wprost: „Musisz j¹ gdzieœ oddaæ, bo przecie¿ 

to nie mo¿e tak byæ. Jak uroœnie to jeszcze ci wpieprzy i zobaczysz 

co to bêdzie.” 

Mój w³asny ojciec uwa¿a³, ¿e jak jego wnuczka uroœnie to zrobi mi 

krzywdê …z uwagi na to, ¿e ma autyzm i niepe³nosprawnoœæ 

intelektualn¹. 

Ca³y czas s³ysza³am: „Schowa³aœ siê za dzieckiem i nie bierzesz siê 

za ¿ycie. A powinnaœ j¹ zapakowaæ, jechaæ do Niemiec i zaj¹æ siê 

jak¹œ starsz¹ osob¹, ¿eby pieni¹dze zarabiaæ.” Wtedy mia³am 

w g³owie tylko to, ¿e z tak wielkim trudem nauczy³am mówiæ 

Gabrysiê po polsku… Nauczy³am j¹ mówiæ! A teraz mam j¹ zabraæ 

do innego kraju? Do kraju z obcym jêzykiem? Nie by³o dyskusji 

– jakbym mówi³a do œciany. 

„Schowa³aœ siê za dzieckiem i nie masz ¿ycia.” 

Czyli, poœwiêci³aœ siê dziecku a powinnaœ pracowaæ i zarabiaæ… 

a ona gdzieœ powinna siê przy mnie pa³êtaæ, grzecznie kiwaæ 

na krzeœle i tyle… 

Jej i tak nic nie jest potrzebne. 
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„Chcia³abym, 

aby coœ siê zmieni³o. 

Marzê o systemie wsparcia dla osób 

takich jak mój syn. 

Marzê o spokoju serca, ducha i sumienia, 

¿e kiedy bêdê ju¿ nie domagaæ lub 

przyjdzie pora zwolniæ miejsce w tym 

œwiecie komuœ innemu, to bêdê mog³a 

zrobiæ to w spokoju. 

...bêdê wiedzieæ, ¿e moje dziecko 

otrzyma pomoc tak¹ 

jak¹ potrzebuje.”
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POTRAFI POZYTYWNIE ZASKOCZYÆ

A gdy mnie zabraknie? To nie jest dla mnie argument za ubezw³asnowolnieniem… Bêdê szuka³a ró¿nych 

sposobów, ¿eby go zabezpieczyæ. Mam te¿ nadziejê, ¿e w miêdzyczasie coœ po prostu zmieni siê w naszym

kraju. Projekty zmian obserwujê od lat. Ca³a ustawa – to co w niej i o niej czyta³am – jest archaiczne. 

Marzê o umocowanej w prawie osobie, która bêdzie wspiera³a moje dziecko. O cz³owieku, który bêdzie 

przygotowany i bêdzie potrafi³ wesprzeæ moje dziecko w podejmowaniu decyzji, w wyra¿eniu woli. 

Marzê o osobie, która bêdzie umia³a mu przekazaæ odpowiednie – zasadne z punktu widzenia jego dobra 

– argumenty. Mój syn jest w stanie to zrozumieæ, przyj¹æ jakie s¹ za i przeciw i podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê. 

Ja tak z nim rozmawiam. Potrzeb¹ mojego syna jest odpowiednio dostosowana komunikacja... tak naprawdê 

translacja – przet³umaczenie na taki jêzyk, który zrozumie. Ma mo¿liwoœci, taki potencja³, który pozwoli mu 

przetworzyæ te informacje i podj¹æ decyzjê, która bêdzie decyzj¹ s³uszn¹ w takim zakresie, w jakim ka¿dy 

z nas podejmuje s³uszne czy nies³uszne decyzje. 

Ka¿dy z nas ma prawo równie¿ do b³êdów. W takim „poprawionym systemie prawnym” nie bojê siê, ¿e ktoœ 

mo¿e uznaæ, ¿e s¹ okolicznoœci, które mimo, ¿e s¹ w jego dobrze pojêtym interesie. Przychodzi mi w tym 

momencie do g³owy koniecznoœæ podjêcia decyzji na przyk³ad w zagro¿eniu ¿ycia – gdy bêdzie siê ba³ lub 

bêdzie zagubiony i niezdolny do rozeznania sytuacji, wys³uchania argumentów – ona jest i tak podejmowana 

ad-hoc przez specjalistê. Gdy w grê wchodzi zagro¿enie ¿ycia, nikt nie pyta pacjenta, czy siê zgadza, czy siê 

nie zgadza. Jestem przekonana, ¿e w bardziej zwyczajnych okolicznoœciach wystarczy odpowiednie 

wyt³umaczenie, zobrazowanie konsekwencji. Da radê. Kamil jest m³odym mê¿czyzn¹ w spektrum autyzmu, 

z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹… Bardzo du¿o rozumie. Czasami sprawia wra¿enie, jakby nie potrafi³, 

ale przy bli¿szym poznaniu zyskuje i zaskakuje pozytywnie. 
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Najwiêkszy problem jest na poziomie przyjêcia informacji i jej przetworzenia we w³asnym umyœle 

i zwrotnego ich wyartyku³owania. Powierzchownie mo¿e siê wydawaæ, ¿e on nie wie, czego chce, 

ale on wie. Dok³adnie wie. Potrzebuje tylko poczucia bezpieczeñstwa, otwartoœci, cierpliwoœci i czasu. 

Zaufanie i komunikacja to bariery, które mo¿na i trzeba przebiæ, ¿eby Kamil chcia³ us³yszeæ i odpowiedzieæ.

W kontakcie z osob¹, któr¹ zna i której ufa, gdy siê otworzy, to jest to tylko kwestia jêzyka i takiego 

przygotowania komunikatu, ¿eby on go dobrze zrozumia³. Prosty, klarowny przekaz, ale te¿ taki normalnie 

uczciwy oraz czas, ¿eby to sobie przemyœla³ i – albo od razu, albo za jakiœ czas – odpowiedzia³. Do tego ma 

potencja³. Chodzimy do psychologa. Jestem obecna przy tych rozmowach i sama widzê, jak to siê dzieje. 

Po up³ywie pó³tora miesi¹ca, pani psycholog coraz czêœciej potrafi zadawaæ pytania. Sama siê nauczy³a, 

¿e trzeba prosto, klarownie. Na pocz¹tku prosi³a mnie o pomoc, oczywiœcie za zgod¹ Kamila, i ja stara³am siê 

pytania formu³owaæ tak, ¿eby on mia³ szansê na nie odpowiedzieæ. Wiele odpowiedzi my z pani¹ psycholog 

razem uzyska³yœmy. A¿ mnie sam¹ to zaskoczy³o, bo s¹ takie subtelne, refleksyjne a czasami abstrakcyjne 

kwestie. Na przyk³ad to, ¿e czuje siê samotny. Wydawa³o mi siê, ¿e nigdy w ¿yciu nie bêdê w stanie od niego 

takich rzeczy us³yszeæ. A jednak tak. Komunikacja – ta bariera jest tutaj. Oczywiœcie, dochodz¹ do tego wszystkie 

jego lêki, poniewa¿ na przyk³ad boi siê nowych sytuacji. Ale myœlê, ¿e da³by radê w odpowiednich warunkach, 

œrodowisku. To prawda, ¿e kiedy pytanie zada mu ktoœ, do kogo nie ma zaufania, kogo nie zna i ponad to zadaje 

je w sposób ma³o klarowny – mo¿e odpowiedzieæ „od czapy”. Wtedy naprawdê mo¿e sprawiaæ wra¿enie osoby, 

która po prostu nie jest w stanie w ogóle o niczym zdecydowaæ i wrêcz nie zdaje sobie sprawy z tego, co s³yszy… 

To tylko pozorne. 

Wielokrotnie siê ju¿ spotka³am z sytuacj¹, w której ktoœ mi opowiedzia³ o swoim zaskoczeniu. O tym, jak Kamil 

bardzo kogoœ zaskoczy³. „Ja myœla³em, ¿e on do trzech nie potrafi zliczyæ…” Mój syn zyskuje przy bli¿szym 

poznaniu i potrafi tak zaskoczyæ bardzo pozytywnie. 
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ON POTRZEBUJE MENAGERA

Jakiego wsparcia w moim przekonaniu potrzebowa³by Olek do tego, ¿eby sobie dawaæ radê? 

Nawet gdyby mnie zabrak³o? Jakiego wsparcia by potrzebowa³, by ubezw³asnowolnienie nikomu 

nie musia³o przyjœæ na myœl? Co musia³oby siê znaleŸæ w systemie?

Myœlê, ¿e nie jestem bardzo oryginalna – najwiêkszym wyzwaniem jest p³acenie rachunków. 

To prawda, ¿e gdy jego pensja wp³ywa na konto, to on siada i p³aci za swój telefon. Robi to sam, 

ale to ja muszê zainicjowaæ tak¹ sytuacjê. To, ¿e technicznie opanowa³ przelewy to jeszcze nic nie 

znaczy. Nie pamiêta o terminach. Potrafi samodzielnie otworzyæ elektroniczn¹ fakturê, sprawdziæ 

jaka jest nale¿noœæ, przepisaæ kwotê – technicznie jest w stanie to wszystko zrobiæ, ale potrzebuje 

kogoœ, kto by to koordynowa³. Teraz jestem ja. Raz w miesi¹cu siadamy i robimy to ju¿ tyle miesiêcy

…ale ca³y czas muszê to inicjowaæ. Sprawdzanie pieniêdzy na koncie, robienia op³at nie tylko za 

telefon, rozliczenia z fiskusem… Potrzebowa³by te¿ kogoœ, kto od czasu do czasu by mu przypomnia³ 

na przyk³ad, ¿e sprz¹tamy. To oczywiœcie nie jest do ¿ycia niezbêdne. Nie bojê siê lekarzy i kwestii 

medycznych. Je¿eli jest wszystko wyjaœnione – dobrze opowiedziane „co jest” i „czego potrzebujemy, 

¿eby to naprawiæ” – to absolutnie w to wchodzi i rozumie sytuacjê.Je¿eli sposobem na naprawienie 

sytuacji jest operacja, to idziemy na operacjê. Je¿eli trzeba usun¹æ z¹b, to usuwamy. To dla mojego 

syna nie jest problem, poniewa¿ rozumie takie rzeczy.

Oczywiœcie, jest autystyczny, wiêc potrzebuje dopytaæ, upewniæ siê – „Jak d³ugo bêdê ten plaster 

nosi³? Kiedy go mogê zdj¹æ?” – ale to przecie¿ normalne. Ka¿dy z nas potrzebuje siê dowiedzieæ… 

Chocia¿ nie. Nie dopytujemy, bo wiemy, ¿e nie dostaniemy odpowiedzi.

Potrzebowa³by asystenta, menad¿era. Tak jak my. 
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Manager to jest ktoœ, kto dba o twój interes. Skoro gwiazda filmowa mo¿e mieæ menad¿era 

i nie musi ogarniaæ swoich kwestii finansowych, to mój syn te¿ mo¿e mieæ takiego menad¿era. 

Asystenta, ¿eby czasami mu potowarzyszy³ w niektórych czynnoœciach. Cz³owieka, który zadba 

o to, ¿eby wszystko przebieg³o tak jak nale¿y, w odpowiednim czasie i we w³aœciwej formie. 

Potrzebowa³by te¿ t³umacza – takiej osoby, która wyt³umaczy wszystkie bardziej skomplikowane 

kwestie. Takiej osoby, która bêdzie rozumia³a jego sposób komunikacji oraz jakiego przekazu 

potrzebuje, ¿eby zrozumia³. Takiego cz³owieka, który bêdzie wiedzia³ lub zaufa, ¿e on zrozumie, 

jeœli zadba siê o jakoœæ i formê komunikatu – poniewa¿ trzeba siê postaraæ i u¿yæ jêzyka 

prawdziwego, prostego, pragmatycznego, spokojnego. I najwa¿niejsze. 

Potrzebowa³by takiej osoby, która da mu czas na to, ¿eby móg³ to sobie przetrawiæ, zadaæ 

kolejne pytania… i podj¹æ decyzjê. Bez poœpiechu, bez presji. 

Czy to wygórowane oczekiwania? Mnóstwo ludzi nie potrafi wype³niæ sobie pita. S¹ osoby, 

które nie potrafi¹ zrobiæ przelewu, nie ogarniaj¹ rachunków. Nie wiedz¹, gdzie ubezpieczony 

jest dom – maj¹ od tego partnerów ¿ony, mê¿ów. Nie potrafi¹ dobrze posprz¹taæ, nie potrafi¹ 

praæ lub naprawiæ kranu, wymieniæ ¿arówki. M¹¿ zrobi przelew… albo ¿ona. 

To nie jest ¿adna przes³anka do ubezw³asnowolnienia.
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A MY NIE POPE£NIAMY B£ÊDÓW?

Czy nie ma obawy, ¿e moje dziecko podejmie niew³aœciwe decyzje? Czy bojê siê, 

¿e podpisze niekorzystn¹ dla siebie umowê? Czy jest ryzyko, ¿e padnie ofiar¹ oszusta, 

da siê na coœ naci¹gn¹æ? Takie ryzyko jest zawsze. Czego potrzebowa³by, ¿eby go 

ochroniæ? ¯eby zbiæ tê przes³ankê do ubezw³asnowolnienia? Z jednej strony faktycznie, 

to silny argument. 

Jednak, jak siê nad tym chwile zastanowiæ… bardzo wiele osób zanim weŸmie kredyt, 

zanim podpisze wa¿n¹ umowê, konsultuje siê ze znajomymi, przyjació³mi, rodzin¹.

Tak na sto procentach nikogo nie uchronisz przed b³êdami. Ludzie dokonuj¹ 

nieracjonalnych zakupów, staj¹ siê ofiarami domokr¹¿ców, nie potrafi¹ siê wypl¹taæ 

z b³êdnie podjêtych decyzji. Media a¿ hucz¹ od wiadomoœci o kolejnym oszustwie 

na wnuczka, na policjanta. Jednak wiele musi siê wydarzyæ, ¿eby wobec pe³nosprawnej, 

a jednak niezaradnej lub nierozs¹dnej osoby wyci¹gaæ tak¹ armatê, 

jak ubezw³asnowolnienie. 

Mój syn potrzebowa³aby konsultanta i wczeœniejszego uzgodnienia z nim pewnych 

zasad, dotycz¹cych podejmowania decyzji w wa¿nych sprawach. Wydaje mi siê realne, 

¿e zgodzi³by siê na omawianie pewnych przedsiêwziêæ z tak¹ zaufan¹ osob¹, zanim 

dojdzie do jakiejœ deklaracji czy z³o¿enia ostatecznego podpisu. 

My ca³y czas omawiamy ró¿ne zagro¿enia oraz strategie, jak siê przed nim ochroniæ 

lub jak post¹piæ by nie naraziæ siê na przykre konsekwencje. 
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Trenowaliœmy, czasami pod wp³ywem doœwiadczeñ innych osób z autyzmem, 

gdy na przyk³ad jego kolega zap³aci³ kominiarzowi 100 z³otych za kartkê z kalendarzem. 

Robiliœmy próby: „Puk, puk!” – „Kto tam?” – „Kominiarz.” – „A w jakiej sprawie?” – 

„Kalendarz.” – „Nie dziêkujê. Nie jestem zainteresowany.” 

Przerobiliœmy to kilka razy, ¿eby oswoiæ sytuacjê, daæ mo¿liwoœæ us³yszenia, doœwiadczenia. 

Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce, ale gdy tak du¿o rzeczy ju¿ siê uda³o zrobiæ, to nie 

tracisz nadziei, ¿e mo¿na go przygotowaæ na korzystanie z m¹drego wsparcia. 

To prawdziwa alternatywa dla odebrania mu mo¿liwoœci podejmowania decyzji. 

Wierzê, ale te¿ bojê siê. Ju¿ parê razy, tak w ciemno powiedzia³am, ¿e mój syn jakiegoœ 

b³êdu nie pope³ni… a póŸniej okaza³o siê, ¿e nie wiedzia³, ¿e to b³¹d. Jednak teraz, 

od jakiegoœ czasu mamy tak¹ lepsz¹ relacjê, potrafimy porozmawiaæ i zaskakuje mnie 

niesamowicie takimi stwierdzeniami, których bym siê po nim nie spodziewa³a. To znaczy, 

zdumiewa mnie, ¿e to zosta³o ju¿ przez niego przemyœlane, ¿e on ma na ten temat swój 

pogl¹d. To takie krzepi¹ce – wrzucasz ziarenko i jak o to dbasz, to ono musi zakie³kowaæ. 

O to siê nie martwiê… tylko o to, ¿e to wszystko siê dzieje wolniej. 

Czas to bardzo wa¿ny aspekt naszego ¿ycia i jego dojrzewania, dorastania, 

usamodzielniania siê, ale te¿ czas – konieczny dla m¹drego jego wsparcia. 
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PO/S£OWIE...
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Jeœli czuj¹ Pañstwo niedosyt lub uwa¿acie, ¿e sami znacie jeszcze inne, powi¹zane z zaprezentowanymi w „Dylematach…” historie, 

winna jestem wyjaœnienie. Pierwszych piêæ przeprowadzonych przeze mnie wywiadów – z rodzicami doros³ych osób w spektrum autyzmu 

– okaza³o siê bardzo silnym impulsem do poszukiwania kolejnych w¹tków. Ponadto, specyfika procesu powstawania innowacji – od 

diagnozy sytuacji i badanie potrzeb, przez tworzenie prototypów rozwi¹zañ, a¿ po ich ka¿dorazowe poddawanie ocenie grupy testuj¹cej 

efekty naszej pracy – tworzy³a sposobnoœæ do prowadzenia kolejnych rozmów, poznawania nowych pespektyw i zbierania kolejnych g³osów 

w dyskusji (osobistych lub merytorycznych). Wszystkie one w naturalny sposób uzupe³nia³y pierwotny materia³. Obrazowo – zadzia³a³ efekt 

œniegowej kuli, która tocz¹c siê nabiera objêtoœci, mocy i wagi. Dziœ jestem pewna, ¿e jest to praca bez koñca. Wci¹¿ chce siê wiêcej 

i nieustannie czegoœ brakuje, a ka¿da kolejna œcie¿ka to w finale kolejne rozdro¿e. Tylko ramy projektu by³y na tyle silne by mog³o 

wybrzmieæ zdecydowane „stop!”.

Dawno, dawno temu… wziê³am udzia³ w spotkaniu z przedstawicielem grupy prawników, ówczeœnie dzia³aj¹cych w polskim parlamencie 

na rzecz zmiany przepisów dotycz¹cych instytucji ubezw³asnowolnienia oraz aktywowania rozwi¹zañ bazuj¹cych na Konwekcji Praw Osób 

Niepe³nosprawnych. Spotkanie pamiêtam jako optymistyczn¹ dyskusjê. Jej celem mia³o byæ zaprezentowanie za³o¿eñ planowanych zmian 

w prawie oraz równoczesne zbadanie potrzeb œrodowiska wokó³ osób z niepe³nosprawnoœciami. Nie wiele jeszcze wiedzia³am na temat 

œwie¿o ratyfikowanej przez Polskê Konwencji (2012) a „spo³eczny model niepe³nosprawnoœci”, czy „wsparcie w podejmowaniu decyzji 

formalno-prawnych”, by³y dla mnie pojêciami wype³nionymi wyobra¿eniami, zdecydowanie dalekimi od prawdy czy rzeczywistoœci. 

Mija³y lata. Zmiany w prawie nie nastêpowa³y a temat do mnie powraca³, w ró¿nych ods³onach i w przeró¿nych barwach. 

Ubezw³asnowolnienie jako dobre, z³e, konieczne, niedopuszczalne, chroni¹ce, uprzedmiatawiaj¹ce, archaiczne, przemocowe,  

obwarowane, enigmatyczne… wci¹¿ mnie dogania³o. Podczas rozmów z rodzicami doros³ych osób z niepe³nosprawnoœciami (szczególnie 

osób uwa¿anych za „ca³kowicie niezdolne do samodzielnoœci”) termin „ubezw³asnowolnienie” zawsze wisia³ nad naszymi g³owami i mia³am 

okazjê dostrzegaæ kolejne wyzwania z nim zwi¹zane. Co jednak wa¿niejsze, widzia³am i odczuwa³am bezradnoœæ i zagubienie rodziców 

przera¿aj¹ce,
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oraz bezskuteczne próby poszukiwania wsparcia w jakiejkolwiek formie, by rozgryŸæ problematykê samostanowienia.

Przez blisko dekadê formalnie praktycznie nic nie zmieni³o siê w tej przestrzeni. Model wspomagania w podejmowaniu decyzji oraz 

wynikaj¹ce z takiego podejœcia rozwi¹zania czy narzêdzia nadal nie s¹ w naszym kraju dostêpne. Ubezw³asnowolnienie jest doœwiadczeniem 

zarówno osób ca³kowicie zale¿nych i nieœwiadomych jego konsekwencji, jak i niestety tych, którym brakuje jedynie kompetentnego 

wsparcia by staæ siê sprawczymi. Nie mieœci³o mi siê w g³owie, ¿e rodzice mog¹ byæ tak bardzo pozostawieni sami sobie. Mia³am poczucie, 

¿e my wszyscy „o czymœ nie wiemy” i walimy g³ow¹ w mur poszukuj¹c drzwi do rozwi¹zañ, które gdzieœ ju¿ na pewno s¹ otwarte. 

Nie potrafi³am jednak sama ich odnaleŸæ. Obserwuj¹c kolejne projekty zmian w prawie – opracowywane i niewdra¿ane – dociera³a do mnie 

œwiadomoœæ, ¿e czekaj¹c na legislacyjny fina³, nie mo¿na zapominaæ o ludziach, którzy ju¿ dziœ stoj¹ na rozdro¿u. O rodzicach, którzy bez 

wsparcia mierz¹c siê z problemem, pozostaj¹ w poczuciu, ¿e „tylko oni sobie nie radz¹”. 

Tak powsta³ pomys³ projektu „Na rozdro¿u. Rodzina wobec ubezw³asnowolnienia”. Wci¹¿ porusza mnie, jakiej otwartoœci, wra¿liwoœci 

i wsparcia doœwiadcza³am prezentuj¹c koncepcjê, gdy ju¿ razem z zespo³em aplikowaliœmy do Inkubator Innowacji Spo³ecznych Generator 

Dostêpnoœci. I sta³o siê. 

Dziêkuj¹c za Pañstwa cierpliwoœæ i towarzyszenie nam a¿ do tej linijki tekstu, zapraszam do lektury pozosta³ych dwóch broszur z cyklu 

„Na rozdro¿u…”. Zachêcam równie¿ do chwili refleksji. Spróbujcie – mentalnie, w domowym zaciszu, bezpiecznie i bez konsekwencji, 

tak tylko na próbê – „wejœcia w buty” osób, które opowiada³y nam o swoim ¿yciu. Mo¿e póŸniej przyjdzie czas, ¿e zechcecie o tym z kimœ 

porozmawiaæ …i to bêdzie impuls, który przerwie ciszê. Dziœ ubezw³asnowolnienie oraz samostanowienie osób wymagaj¹cych wsparcia 

to tematy jedynie szeptane. Czasami s¹ omawiane i analizowane, ale tylko w hermetycznych „bañkach” grup osób bezpoœrednio 

zainteresowanych. 

W powszechnej spo³ecznej œwiadomoœci ich wagê skutecznie obni¿aj¹ „niszowoœæ”, brak wiedzy oraz stereotypy – szczególnie te dotycz¹ce 

mo¿liwoœci i potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ czy autyzmem. Nie tracê nadziei, ¿e razem uda nam siê otworzyæ 

merytoryczn¹, ale i asertywn¹ dyskusjê, która – jak ta œniegowa kula – przetoczy siê przez nasze lokalne spo³ecznoœci a w konsekwencji 

zwróci uwagê na pal¹ca potrzebê zmian i rozwi¹zañ, na które czeka tak wiele osób.

Anna Janiak



W Polsce istnieje instytucja bezp³atnych porad prawnych.

Co do zasady w Poznaniu za pomoc osobom niepe³nosprawnym 

odpowiada Wydzia³ Zdrowia i Spraw Spo³ecznych. Podobnie 

jest w innych miastach naszego kraju (szukaj: 

i Spraw Spo³ecznych w danym mieœcie). 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie zawsze rodzic znajdzie tam pomoc, której szuka 

lub jako klient nie zawsze spe³nia warunki, aby z niej skorzystaæ. 

Z biegiem czasu ulegaj¹ dezaktualizacji adresy i kontakty lub koñcz¹ siê 

projekty, w ramach których wsparcie by³o realizowane.

Podjêliœmy siê pojedynczej weryfikacji i w wymienionych 

miejscach uzyskaliœmy odpowiedŸ dotycz¹c¹ warunków 

i zakresu wsparcia (stan na grudniu 2021 roku).

Fundacja "Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

Wydzia³ Zdrowia 

ul. M³yñska 3/13, 61-729 Poznañ

tel. 661 750 356, biuro@centrum-mediacji.org

?  telefoniczne dy¿ury odbywaj¹ siê cyklicznie raz na 2-3 miesi¹ce;

?  informacje o terminach mo¿na uzyskaæ na stronie Fundacji 

    oraz na stronie Miasta Poznañ.
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Fundacja Togatus Pro Bono

Biuro doradcze „Gestor”

ul. Warmiñska 7/1, 10-544 Olsztyn

tel. 884 938 188, fundacja@togatus.pl 

?  porady dla rodziców/opiekunów, jak i osób  z niepe³nosprawnoœciami; 

?  dostêpna jest zarówno forma on-line, jak i off-line

?  konieczne jest zapisanie siê z wyprzedzeniem – podczas pandemii COVID-19   

    porady s¹ œwiadczone tak¿e mailowo lub przez wideoporadê;

?  prawnik mo¿e pomóc sporz¹dziæ pismo lub doradziæ w kwestii 

    ubezw³asnowolnienia lub innej formy wspieranego podejmowania decyzji, 

    ale nie reprezentuje w s¹dzie.

Obecnie na terenie kraju dzia³a 25 punktów porady prawnej. 

W 2022 roku ta liczba wzroœnie do 38 i bêd¹ wœród nich punkty 

na terenie Wielkopolski (niestety nie w Poznaniu). 

Godziny udzielania porad: przez 4 godziny dziennie, w zale¿noœci 

od godzin otwarcia danego punktu.

ul. S³owackiego 25/5, 60-822 Poznañ

lex@grupagestor.com

?  bezp³atne porady prawne s¹ œwiadczone tylko osobiœcie we wtorki 

    na godziny 15:30 i 16:30;

?  porady dla rodziców, jak i osób  z niepe³nosprawnoœciami; 

?  równie¿ wsparcie zwi¹zane ze wspomaganym podejmowaniem decyzji. 

GDZIE SZUKAÆ POMOCY PRAWNEJ?

BEZP£ATNE PORADY PRAWNE:



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹

ul. G³ogowa 2B, 02-639 Warszawa
https://new.psoni.org.pl 

Radca prawny Micha³ Orzechowski

tel. 516 187 212, michal.orzechowski@psoni.org.pl

?

?  godziny udzielania porad: od 8:00 do 15:00 (forma on-line, jak i off-line).

  porady dla osób z niepe³nosprawnoœciami oraz rodziców i opiekunów;

Ksi¹¿kiewicz Muchowicz 

Kancelaria Radców Prawnych s. p.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Gulik

ul. 3 Maja 47/9, 61-728 Poznañ

tel. 793 667 775, kancelaria@ksiazkiewicz-muchowicz.pl

ul. S³owackiego 44, 62-065 Grodzisk Wlkp.

filia: ul. M³yñska 3/13, 61-729 Poznañ

tel. 661 750 356, andrzej.gulik@gw-adwokaci.pl

Kancelaria Adwokacka Jerzy Wysoczañski

ul. M³yñska 3/13, 61-729 Poznañ

tel. 600 398 272, jerzy.wysoczanski@gw-adwokaci.pl
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REKOMENDOWANE ODP£ATNE PORADY PRAWNE:

§

§

§

§


