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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. 

1.

2.

3.

DYLEMATYNAROZDRO¯U
RODZINA W OBLICZU UBEZW£ASNOWOLNIENIA

ZBIÓR OPOWIEŒCI, REFLEKSJI, SPOSTRZE¯EÑ
RODZICÓW OSÓB Z NIEPE£NOPRAWNOŒCI¥ i W SPEKTRUM AUTYZMU

POPRAWNIKNAROZDRO¯U
RODZINA W OBLICZU UBEZW£ASNOWOLNIENIA

BLOK WIEDZY FORMALNO-PRAWNEJ
DLA RODZICÓW i SPECJALISTÓW ORAZ OSÓB WSPIERAJ¥CYCH RODZINY

RODZINANAROZDRO¯U
RODZINA W OBLICZU UBEZW£ASNOWOLNIENIA

BLOK WIEDZY i INSPIRACJI
DLA SPECJALISTÓW ORAZ OSÓB WSPIERAJ¥CYCH RODZINY



WPROWADZENIE

Temat ubezw³asnowolnienia nale¿y do bardzo trudnych, wiêc jako taki jest rzadko podejmowany 

w przestrzeni publicznej. Brak rozmów i otwartej wymiany pogl¹dów oraz doœwiadczeñ powoduje narastanie 

szeregu mitów na temat ubezw³asnowolnienia i jego skutków. 

Najczêstszym impulsem do sk³adania przez rodziców wniosku o ubezw³asnowolnienie swojego doros³ego ju¿ 

dziecka jest chêæ ochrony jego interesów. Towarzyszy temu presja ze strony otoczenia – rodziny, znajomych, 

lekarzy, nauczycieli, terapeutów, urzêdników – szczególnie mocno odczuwana, gdy towarzyszy zdarzeniu o 

charakterze formalno-prawnym. W takiej sytuacji rodzice nie maj¹ czasu na rozwa¿anie istniej¹cych 

alternatyw, namys³ nad innymi rozwi¹zaniami, na racjonalny wybór. Ci, którzy poszukuj¹c rozwi¹zañ, 

zaczynaj¹ od rozmowy z prawnikiem, czêsto s³ysz¹ o ubezw³asnowolnieniu jako jedynym i najrozs¹dniejszym 

wyjœciu. Tymczasem ubezw³asnowolnienie – chocia¿ pomo¿e w jakiœ sposób uniewa¿niæ jedn¹ czy drug¹ 

umowê – nie jest remedium na wszystko. Nie stanowi uniwersalnej ochrony, nie ustrze¿e przed 

zaci¹gniêciem zobowi¹zañ ani przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹ za pope³niony czyn. Jako takie nie ma te¿ 

nikomu „u³atwiaæ ¿ycia”. Niesie konsekwencje, najczêœciej w praktyce nieodwracalne – zabiera mo¿liwoœci 

decydowania o sobie w sprawach kluczowych: przy zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego, przy wyborze miejsca 

zamieszkania, przy rozporz¹dzaniu swoim maj¹tkiem. 

Czêsto przed uruchomieniem procedur zwi¹zanych z procesem ubezw³asnowolnienia nie rozwa¿a siê 

przyczyn innych ni¿ niepe³nosprawnoœæ, niezaradnoœæ, niewiarygodnoœæ osoby oraz nie analizuje siê 

wszystkich ¿yciowych konsekwencji, które stan¹ siê udzia³em ca³ej rodziny. To na nich spada ciê¿ar radzenia 

sobie z formalnymi nastêpstwami ubezw³asnowolnienia: sprawozdawczoœci¹, kuratel¹, wystêpowaniem do 

s¹du o zgodê we wszystkich kwestiach przekraczaj¹cych tzw. „zwyk³y zarz¹d”. 



Dlatego w ramach innowacji „Na rozdro¿u – rodzina w obliczu ubezw³asnowolnienia” autorzy, we wspó³pracy

z rodzicami i specjalistami,podjêli siê wyjaœnienia tego trudnego tematu i ukazania wszystkich okolicznoœci, 

które siê z ubezw³asnowolnieniem i samostanowieniem wi¹¿¹.

G³ównymi adresatami rozwi¹zañ tej innowacji s¹ rodzice, którzy rozwa¿¹ kwestiê aktualnych kompetencji 

w³asnego dziecka – w zakresie ochrony w³asnych interesów, umiejêtnoœci dokonywania wyborów oraz jego 

pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Niniejsza broszura jest blokiem wiedzy formalno-prawnej, 

opisuj¹cym szeroki obszar zwi¹zany z problematyk¹ ubezw³asnowolnienia i samostanowienia. 

Aktualnie coraz silniej wybrzmiewa pogl¹d, ¿e ubezw³asnowolnienie to rozwi¹zanie, które ogranicza prawa 

i wolnoœci osobiste cz³owieka. Wielokrotnie zwraca³ na to uwagê w swoich orzeczeniach zarówno S¹d 

Najwy¿szy, jak i Trybuna³ Konstytucyjny. 

W tej broszurze nie rozstrzygamy, jak¹ œcie¿kê wybraæ, które rozwi¹zanie jest s³uszne. Jesteœmy jednak 

przekonani, ¿e gdy rodzina znajdzie siê ju¿ na rozdro¿u – w obliczu koniecznoœci podjêcia decyzji – rodzice maj¹ 

prawo posiadaæ ca³¹ niezbêdn¹ wiedzê, aby podj¹æ œwiadom¹ decyzjê o wyborze i skorzystaniu z którego-

kolwiek instrumentu prawnego. Przedstawiamy dwa modele: ten obowi¹zuj¹cy w Polsce (i wielu innych 

krajach) oraz postulowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich model wspieranego podejmowania decyzji, 

który zwi¹zany jest ze spo³ecznym modelem niepe³nosprawnoœci opisanym w Konwencji Praw Osób 

Niepe³nosprawnych ONZ. Naszkicujemy równie¿ rozwi¹zania, jakie obowi¹zuj¹ na œwiecie, kierunki zmian 

planowanych w polskim prawie oraz fakty i mity dotycz¹ce ubezw³asnowolnienia. Do broszury do³¹czymy 

suplement w postaci wyci¹gu przepisów z polskiego prawa, który pozwoli lepiej odnaleŸæ siê w g¹szczu 

istniej¹cych rozwi¹zañ.

¯yczymy owocnej i pe³nej refleksji lektury!

Autorzy
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PRAWO DO SAMOSTANOWIENIA

Najwa¿niejszymi pojêciami pojawiaj¹cymi siê w tej broszurze s¹ ubezw³asnowolnienie oraz 

samostanowienie. Temat samostanowienia oraz warunków niezbêdnych do jego wsparcia jest szeroko 

opisywany w artyku³ach 12 oraz 19 Konwencji Praw Osób Niepe³nosprawnych ONZ. 

Konwencji mówi miêdzy innymi o prawie osób z niepe³nosprawnoœciami (w skrócie OzN) do 

uznania ich podmiotowoœci wobec prawa oraz o tym, ¿e posiadaj¹ one zdolnoœæ do czynnoœci prawnych 

we wszystkich aspektach ¿ycia na równi z innymi ludŸmi. OzN maj¹ prawo do wsparcia, jakiego mog¹ 

wymagaæ w korzystaniu ze swojej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz do ochrony przed nadu¿yciami, 

których ofiarami mog¹ siê staæ. Maj¹ one mieæ tak¿e zagwarantowane prawo do swojej w³asnoœci, 

której nie mog¹ byæ bezprawnie pozbawiane.

daje prawo osobom z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami do prowadzenia swojego ¿ycia 

w spo³ecznoœci lokalnej, razem z szans¹ podejmowania decyzji na równi z innymi ludŸmi oraz zobowi¹zuje 

pañstwa-strony do u³atwienia wszystkimi mo¿liwymi sposobami korzystania przez OzN z tego prawa 

oraz ich pe³nego w³¹czenia i udzia³u w spo³ecznoœciach lokalnych.

W praktyce w Polsce nie istniej¹ narzêdzia do pe³nego korzystania ze zdolnoœci do czynnoœci prawnych. 

Obecnie obowi¹zuj¹ce formy oœwiadczeñ woli czy pe³nomocnictw nie wspieraj¹ w pe³ni OzN. 

Z ró¿nych powodów najczêœciej pojawiaj¹c¹ siê w takiej sytuacji propozycj¹ jest z³o¿enie wniosku 

o ubezw³asnowolnienie. Jednak ubezw³asnowolnienie zabiera mo¿liwoœæ samostanowienia 

i jest sprzeczne z Konwencj¹ Praw Osób Niepe³nosprawnych.

Artyku³ 12 

Artyku³ 19 

1. 
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INSTRUMENTY PRAWNE W PRAWIE POLSKIM

Zdolnoœæ prawna

Zdolnoœæ do czynnoœci prawnych

 to bycie podmiotem praw i obowi¹zków. Powstaje i wygasa z mocy prawa (Kodeks 

cywilny), powstaje z chwil¹ narodzin, a wygasa z chwil¹ œmierci cz³owieka. Nie jest stopniowalna, nie mo¿na 

siê jej zrzec ani przenieœæ na inn¹ osobê w drodze czynnoœci prawnej. 

W pewnych sytuacjach prawo polskie przyznaje zdolnoœæ prawn¹ dziecku nienarodzonemu (nasciturusowi). 

Taka norma prawna ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie uprawnieñ poczêtego dziecka, które 

powstaj¹ wskutek zdarzeñ maj¹cych miejsce przed dat¹ jego urodzenia. Zrozumia³e jest, ¿e takie dziecko nie 

podejmuje samodzielnych decyzji i nie dokonuje ¿adnych prawnych czynnoœci, ale mo¿e np. zostaæ ujête 

w testamencie osoby zmar³ej przed jego urodzeniem.

 to mo¿liwoœæ samodzielnego dokonywania czynnoœci prawnych 

w swoim imieniu i na swój rachunek, jak np. zawieranie umów, zarz¹dzanie pieniêdzmi, zaci¹ganie 

zobowi¹zañ czy sk³adanie oœwiadczeñ woli. Kodeks cywilny mówi, ¿e pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci 

prawnych nabywa siê z chwil¹ uzyskania pe³noletnoœci. Zdolnoœci do czynnoœci prawnych nie maj¹ 

dzieci poni¿ej 13. roku ¿ycia oraz osoby ubezw³asnowolnione ca³kowicie. 

Jeœli osoba ma zdolnoœæ prawn¹, ale nie ma zdolnoœci do czynnoœci prawnych – to mo¿e byæ 

co prawda w³aœcicielem nieruchomoœci (zdolnoœæ prawna), ale nie mo¿e jej samodzielnie sprzedaæ

(niezdolnoœæ do czynnoœci prawnych).  

2.1. Zdolnoœæ prawna i zdolnoœæ do czynnoœci prawnych

2. 
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To wyra¿enie swojej woli zmierzaj¹ce do wywo³ania skutku prawnego 

w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Jest jednym 

z elementów czynnoœci prawnej. Mo¿na j¹ wyraziæ przez ka¿de zachowanie, 

które dostatecznie ujawnia wolê danej osoby. 

•   pisemna,

•   elektroniczna (podpis elektroniczny),

•   dokumentowa (SMS, MMS, email),

•   pisemna z podpisami notarialnie/urzêdowo poœwiadczonymi,

•   pisemna z dat¹ pewn¹ – czyli np. poœwiadczon¹ przez urz¹d lub notariusza,

•   akt notarialny – zawierany w obecnoœci notariusza, 

     który poœwiadcza zgodnoœæ tego aktu z prawem.

S¹ sytuacje, kiedy oœwiadczenie woli jest wadliwe, co powoduje jego 

niewa¿noœæ. Nale¿¹ do nich: wyst¹pienie pozornoœci, b³êdu, podstêpu 

lub groŸby.

Przyk³adowe formy oœwiadczenia woli: 

2.2. Oœwiadczenie woli 

* Wyjaœnienie tych i innych

terminów znajduje siê 

na koñcu broszury

>> patrz rozdz. 7. S£OWNICZEK

* 
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Ubezw³asnowolnienie ca³kowite

Ubezw³asnowolnienie czêœciowe

Wniosek o ubezw³asnowolnienie mo¿e zg³osiæ:

Uwaga:

 to zupe³ne pozbawienie zdolnoœci do czynnoœci prawnych przez s¹d. 

Tak¹ osobê reprezentuje opiekun prawny ustanowiony przez s¹d rodzinny i opiekuñczy. Czynnoœci prawne 

podjête przez osobê ubezw³asnowolnion¹, z wyj¹tkiem umów zawieranych w drobnych bie¿¹cych sprawach 

¿ycia codziennego, s¹ niewa¿ne.

 to s¹downe ograniczenie zdolnoœci do czynnoœci prawnych. 

Osoba ubezw³asnowolniona czêœciowo mo¿e wykazaæ inicjatywê w wielu dzia³aniach prawnych, ale wiêkszoœæ 

podejmowanych przez ni¹ czynnoœci prawnych musi zatwierdziæ kurator ustanowiony przez s¹d rodzinny 

i opiekuñczy. Osoba ubezw³asnowolniona czêœciowo mo¿e podj¹æ zatrudnienie, dysponowaæ swoim zarobkiem 

lub przedmiotami oddanymi jej do osobistego u¿ytku. Jednak¿e, s¹d przy wnioskowaniu o ubezw³asnowolnie-

nie czêœciowe mo¿e zadecydowaæ o ubezw³asnowolnieniu ca³kowitym.

•   ma³¿onek osoby, której dotyczy wniosek o ubezw³asnowolnienie;

•   krewni w linii prostej (np. rodzice, dziadkowie, dzieci), jeœli osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego,

•   rodzeñstwo, jeœli osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego,

•   przedstawiciel ustawowy,

•   prokurator,

•   Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 

  Zg³oszenie wniosku o ubezw³asnowolnienie w z³ej wierze lub w sposób lekkomyœlny 

        podlega karze grzywny. 

2.3. Ubezw³asnowolnienie ca³kowite i czêœciowe
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Uczestnikami postêpowania o ubezw³asnowolnienie s¹:

•   wnioskodawca,

•   osoba, której dotyczy wniosek,

•   przedstawiciel ustawowy,

•   ma³¿onek osoby, której dotyczy wniosek o ubezw³asnowolnienie.

Postêpowanie toczy siê z udzia³em prokuratora. 

Dodatkowo organizacje pozarz¹dowe, które wœród swoich zadañ statutowych maj¹ obowi¹zek ochrony praw 

osób niepe³nosprawnych, udzielania pomocy takim osobom lub ochrony praw cz³owieka, mog¹ wzi¹æ udzia³ 

w postêpowaniu na ka¿dym jego etapie. 

Uczestnikami postêpowania mog¹ byæ ci, którzy odczuj¹ konsekwencje decyzji s¹du – np. rodzice, 

rodzeñstwo. W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ te¿ np. partnerzy tych osób lub wspólnicy w biznesie, 

kontrahenci, darczyñcy lub obdarowani. 

Je¿eli wniosek o ubezw³asnowolnienie dotyczy osoby pe³noletniej, s¹d mo¿e sam lub na wniosek wyznaczyæ 

doradcê tymczasowego. Mo¿e nim byæ ma³¿onek, krewny lub inna osoba bliska, o ile to jest w interesie tej 

osoby. Doradc¹ tymczasowym mo¿e byæ tak¿e osoba wskazana przez organizacjê pozarz¹dow¹, która jest 

stron¹ w postêpowaniu. Osoba, dla której ustanowiono doradcê tymczasowego, ma ograniczon¹ zdolnoœæ 

do czynnoœci prawnych na równi z osob¹ ubezw³asnowolnion¹ czêœciowo.

W sprawach o ubezw³asnowolnienie, o uchylenie oraz zmianê ubezw³asnowolnienia s¹d mo¿e ustanowiæ 

dla osoby, której dotyczy wniosek, adwokata albo radcê prawnego z urzêdu, jeœli uzna, 

¿e ta osoba go potrzebuje do sprawy s¹dowej.
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Gdzie sk³ada siê wniosek o ubezw³asnowolnienie?

Ile trwa wydanie orzeczenia o ubezw³asnowolnieniu?

Wniosek o ubezw³asnowolnienie sk³ada siê do s¹du okrêgowego zgodnego z miejscem zamieszkania 

osoby, której dotyczy wniosek o ubezw³asnowolnienie. Jeœli nie ma takiego miejsca zamieszkania, 

to wniosek sk³ada siê do s¹du okrêgowego w miejscu pobytu tej osoby. 

Mo¿e to byæ proces trwaj¹cy do kilku miesiêcy. 

Zdarza siê, ¿e s¹dy jako bieg³ych powo³uj¹ lekarzy, do których uczêszcza osoba maj¹ca byæ 

ubezw³asnowolniona, co niezwykle przyspiesza czas wydania opinii. Osoba, której dotyczy wniosek 

o ubezw³asnowolnienie, musi byæ bowiem zbadana przez bieg³ego lekarza psychiatrê lub neurologa, 

a tak¿e psychologa. Jeœli dwóch bieg³ych lekarzy nie mo¿e rozstrzygn¹æ, jaki jest stan tej osoby, taka osoba 

jest kierowana na maksymalnie 6-tygodniow¹ obserwacjê. S¹d mo¿e ten czas przed³u¿yæ do 3 miesiêcy 

w wyj¹tkowych sytuacjach.
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Koszty zwi¹zane z ubezw³asnowolnieniem to przede wszystkim koszty s¹dowe: 

•   op³ata s¹dowa (100 z³),

•   zaliczka na opiniê bieg³ego psychologa lub psychiatry (wysokoœæ ustala s¹d, ok. 500–600 z³).  

W przypadku trudnej sytuacji finansowej mo¿na wnioskowaæ o zwolnienie od kosztów s¹dowych 

– w tym celu nale¿y – najlepiej od razu we wniosku o ubezw³asnowolnienie – wskazaæ, ¿e rodziny nie staæ 

na poniesienie takiego kosztu. Dodatkowo trzeba wype³niæ i za³¹czyæ oœwiadczenie o stanie rodzinnym, 

maj¹tku, dochodach i Ÿród³ach utrzymania. 

Osoba ubezw³asnowolniona, która chcia³aby z³o¿yæ wniosek o uchylenie lub zmianê ubezw³asnowolnienia, 

nie ponosi kosztów s¹dowych.

Je¿eli wnioskodawca chcia³by skorzystaæ z pomocy profesjonalnego pe³nomocnika (radcy prawnego lub 

adwokata), wówczas nale¿y doliczyæ do kosztów prowadzenia sprawy ustalone z takim pe³nomocnikiem 

wynagrodzenie. Mo¿na równie¿ wnioskowaæ o ustanowienie przez s¹d pe³nomocnika z urzêdu, o ile 

wyka¿emy, ¿e nie mo¿emy pozwoliæ sobie na ten koszt. Nie ma znaczenia, czy s¹d zwolni³ nas z kosztów, 

czy nie.
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Jakie przes³anki s¹d bierze pod uwagê przy podejmowaniu decyzji 

o ubezw³asnowolnieniu?

Ubezw³asnowolnienie ca³kowite 

Ubezw³asnowolnienie czêœciowe 

mo¿e byæ orzeczone, gdy spe³nione s¹ jednoczeœnie trzy warunki:

•   dana osoba jest dotkniêta chorob¹ psychiczn¹, niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ 

     albo innego rodzaju zaburzeniem psychicznym, w szczególnoœci pijañstwem lub narkomani¹, 

•   osoba nie jest w stanie kierowaæ swym postêpowaniem (chodzi o brak œwiadomego kontaktu 

     z otoczeniem oraz brak mo¿liwoœci intelektualnej oceny swojej sytuacji, swojego zachowania 

     i wywo³anych nim nastêpstw),

•   ubezw³asnowolnienie jest celowe jako œrodek nadzwyczajny i nieunikniony ze wzglêdu

     na interes tej osoby.

mo¿e byæ orzeczone, gdy: 

•   dana osoba jest dotkniêta chorob¹ psychiczn¹, niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ 

     albo innego rodzaju zaburzeniem psychicznym, w szczególnoœci pijañstwem lub narkomani¹, 

•   stan danej osoby nie uzasadnia ubezw³asnowolnienia ca³kowitego,

•   ubezw³asnowolnienie czêœciowe jest wskazane jako œrodek wsparcia w prowadzeniu spraw osoby, 

     której dotyczy wniosek. 

W postanowieniu o ubezw³asnowolnieniu s¹d orzeka ubezw³asnowolnienie ca³kowite lub czêœciowe 

i tê decyzjê uzasadnia. W dniu wydania wyroku ta osoba musi nadal spe³niaæ trzy wy¿ej wymienione 

warunki. Czasami zdarza siê, ¿e ubezw³asnowolnienie jest orzekane w trakcie krótkotrwa³ej poprawy 

stanu psychicznego.
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Jakie konsekwencje prawne niesie ze sob¹ ubezw³asnowolnienie ca³kowite?

nie mo¿e

Zasada bezwzglêdnej niewa¿noœci

mo¿e jedynie

 nadal ma zdolnoœæ prawn¹

Ubezw³asnowolnienie ca³kowite powoduje pe³ne pozbawienie zdolnoœci do czynnoœci prawnych. 

Ka¿da czynnoœæ prawna dokonana przez osobê ca³kowicie ubezw³asnowolnion¹ bêdzie niewa¿na. 

Niewa¿ne bêd¹ zarówno umowy, jak i jednostronne czynnoœci prawne (np. sporz¹dzenie testamentu). 

Osoba ubezw³asnowolniona ca³kowicie :

?   pracowaæ,

?   podpisywaæ umów,

?   z³o¿yæ wniosku o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci,

?   podpisaæ zgody na zabieg medyczny,

?   zawrzeæ zwi¹zku ma³¿eñskiego, 

?   traci te¿ w³adzê rodzicielsk¹ nad swoimi dzieæmi. 

, która polega na tym, ¿e czynnoœæ od pocz¹tku nie wywo³uje ¿adnych 

skutków prawnych, mo¿e czêœciowo chroniæ takie osoby, ale bardziej ogranicza ich udzia³ w ¿yciu 

i poziom samostanowienia.

Osoba ubezw³asnowolniona ca³kowicie  dokonywaæ czynnoœci w drobnych, bie¿¹cych 

sprawach ¿ycia codziennego, np. zrobiæ drobne zakupy, kupiæ bilet na przejazd publicznym œrodkiem 

transportu czy te¿ op³aciæ rachunki na poczcie. 

Dopiero gdy ten towar zostanie jej sprzedany za o wiele wy¿sz¹ cenê, mo¿na uznaæ taki zakup za niewa¿ny.

Osoba ubezw³asnowolniona ca³kowicie , dlatego mo¿e byæ np. w³aœcicielem 

nale¿¹cego do niej maj¹tku. Osoba ubezw³asnowolniona ca³kowicie mo¿e te¿ ¿¹daæ ochrony swoich 

dóbr osobistych. Robi to jednak za poœrednictwem ustanowionego przez s¹d opiekuna prawnego.
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Jakie konsekwencje prawne niesie ze sob¹ ubezw³asnowolnienie ca³kowite?

S¹d, który orzek³ ubezw³asnowolnienie ca³kowite, przesy³a s¹dowi opiekuñczemu prawomocne 

postanowienie o ubezw³asnowolnieniu. S¹d opiekuñczy ustanawia dla osoby ubezw³asnowolnionej 

ca³kowicie opiekuna, chyba ¿e ubezw³asnowolnienie ca³kowite dotyczy osoby, która pozostaje pod w³adz¹ 

rodzicielsk¹. Obowi¹zki opiekuna w przypadku osoby pomiêdzy 13. a 18. rokiem ¿ycia sprawuj¹ rodzice, 

którzy maj¹ w³adzê rodzicielsk¹. 

Opiekunem osoby ubezw³asnowolnionej ca³kowicie powinien byæ wyznaczony przede wszystkim jej 

ma³¿onek lub ewentualnie ojciec albo matka, chyba ¿e nie by³oby to dobre dla osoby ubezw³asnowolnionej. 

W dalszej kolejnoœci opiekunem ustanawia siê krewnych lub inne osoby bliskie, a ostatecznie osobê 

wskazan¹ np. przez organizacjê spo³eczn¹.

Nie mo¿e byæ ustanowiona opiekunem inna osoba ubezw³asnowolniona albo pozbawiona praw publicznych. 

Samo posiadanie przez dan¹ osobê orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci nie dyskwalifikuje 

mo¿liwoœci bycia opiekunem osoby ubezw³asnowolnionej ca³kowicie.

Do opieki nad ubezw³asnowolnionym ca³kowicie stosuje siê odpowiednio przepisy o opiece nad ma³oletnim. 

Opieka nad ma³oletnim i opieka nad osob¹ ubezw³asnowolnion¹ ca³kowicie to dwie ró¿ne sprawy. 

O ile g³ównym celem opiekuna ma³oletniego jest troska o wychowanie, o tyle dla opieki nad 

ubezw³asnowolnionym najwa¿niejsze s¹ starania o jego powrót do zdrowia i zarz¹dzanie jego maj¹tkiem. 

Zadaniem opiekuna jest realizowanie obowi¹zków przewidzianych prawem, w tym sprawowanie pieczy nad 

osob¹ ubezw³asnowolnion¹ ca³kowicie i nad jej maj¹tkiem. Opiekun ponosi przy tym odpowiedzialnoœæ za 

niewykonanie tych obowi¹zków. Nadzór nad sprawowaniem opieki nale¿y do s¹du, który ustanawia opiekê, 

powo³uje opiekuna, udziela opiekunowi zezwoleñ w wa¿niejszych sprawach, nadzoruje sprawowanie opieki 

(w tym analizuje i zatwierdza sprawozdania roczne i rachunki sk³adane przez opiekuna). 
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Opiekun ma obowi¹zek niezw³ocznie po objêciu opieki sporz¹dziæ inwentarz maj¹tku osoby pozostaj¹cej 

pod opiek¹ i przedstawiæ go s¹dowi opiekuñczemu. Taki sam obowi¹zek ma opiekun w razie póŸniejszego 

nabycia maj¹tku przez osobê pozostaj¹c¹ pod opiek¹. Je¿eli maj¹tek jest nieznaczny, s¹d opiekuñczy mo¿e 

zwolniæ opiekuna od obowi¹zku sporz¹dzenia inwentarza. 

S¹d opiekuñczy mo¿e ¿¹daæ od opiekuna wyjaœnieñ we wszelkich sprawach nale¿¹cych do zakresu opieki 

oraz przedstawiania dokumentów zwi¹zanych z jej sprawowaniem.

Opiekun obowi¹zany jest w terminach oznaczonych przez s¹d opiekuñczy, lecz nie rzadziej ni¿ co roku, 

sk³adaæ temu s¹dowi sprawozdania dotycz¹ce osoby pozostaj¹cej pod jego opiek¹ oraz rachunki 

z zarz¹du jego maj¹tkiem. Opiekun musi wiêc zbieraæ i zachowywaæ rachunki, które wi¹¿¹ siê ze 

sprawowaniem opieki. Wyj¹tkowo s¹d mo¿e zwolniæ opiekuna od przedstawienia szczegó³owych rachunków 

z zarz¹du (je¿eli dochody z maj¹tku nie przekraczaj¹ prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania 

pozostaj¹cego pod opiek¹). W takim wypadku opiekun sk³ada tylko ogólne sprawozdanie o zarz¹dzie 

maj¹tkiem. Decyzja w zakresie zwolnienia nale¿y jednak wy³¹cznie do s¹du. 

S¹d decyduje tak¿e, czy i w jakim zakresie zatwierdziæ rachunki przygotowane przez opiekuna. W tym celu 

sprawozdania i rachunki podlegaj¹ badaniu pod wzglêdem rzeczowym i rachunkowym. S¹d mo¿e zarz¹dziæ 

w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupe³nienie. Opiekun powinien wiêc skrupulatnie podchodziæ do 

kwestii zwi¹zanych z zarz¹dem maj¹tkiem podopiecznego. Za nienale¿yte sprawowanie zarz¹du maj¹tkiem 

opiekun ponosi bowiem odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹. 

Opiekun osoby ca³kowicie ubezw³asnowolnionej jest przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego. 

Opiekun powinien uzyskiwaæ zezwolenie s¹du opiekuñczego we wszelkich wa¿niejszych sprawach, 

które dotycz¹ osoby lub maj¹tku ma³oletniego. Ustalenie, jakie czynnoœci nale¿¹ do kategorii czynnoœci 

wa¿niejszych, nie zawsze bêdzie proste. 
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Nale¿y wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria: 

•   donios³oœæ skutków czynnoœci, 

•   wartoœæ maj¹tkow¹ czynnoœci,

•   przewidywalnoœæ czynnoœci,

•   odstêpstwa od standardów, 

•   typ czynnoœci, 

•   spornoœæ danej czynnoœci. 

W przypadku trudnoœci ze sprawowaniem opieki s¹d opiekuñczy mo¿e ustanowiæ 

kuratora.

Opiekun nie mo¿e reprezentowaæ osób pozostaj¹cych pod jego opiek¹:

•   przy czynnoœciach prawnych miêdzy tymi osobami; 

•   przy czynnoœciach prawnych miêdzy jedn¹ z tych osób a opiekunem albo jego 

     ma³¿onkiem, zstêpnymi, wstêpnymi lub rodzeñstwem, chyba ¿e czynnoœæ prawna 

     polega na    na rzecz osoby pozostaj¹cej pod opiek¹.

W powy¿szych sytuacjach podopiecznego reprezentuje kurator ustanowiony przez s¹d 

opiekuñczy. S¹d opiekuñczy i inne organy w³adzy publicznej s¹ obowi¹zane udzielaæ 

pomocy opiekunowi, je¿eli jest ona potrzebna do nale¿ytego wykonywania opieki. 

Jako przyk³ad mo¿na podaæ sytuacjê, w której opiekun mo¿e zwróciæ siê do s¹du 

opiekuñczego o odebranie podopiecznego od osoby nieuprawnionej.

Opieka nad ubezw³asnowolnionym ca³kowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia 

ubezw³asnowolnienia lub zmiany ubezw³asnowolnienia ca³kowitego na czêœciowe. 

bezp³atnym przysporzeniu 

    Bezp³atne przysporzenie 
to otrzymanie jakiejœ 

korzyœci, œwiadczenia, us³ugi, 
itp. bez koniecznoœci 

przekazywania czegoœ 
w zamian. 

Przyk³adowo darowizna 
polega na bezp³atnym 

przysporzeniu, albowiem 
obdarowany nie musi nic 

przekazywaæ darczyñcy. 
Spadek równie¿ jest 

bezp³atnym przysporzeniem.

* 

* 
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Jakie konsekwencje prawne niesie ze sob¹ ubezw³asnowolnienie czêœciowe? 

Ubezw³asnowolniæ czêœciowo mo¿na tylko osobê pe³noletni¹. Osoba ubezw³asnowolniona czêœciowo ma 

ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, mimo ¿e jest pe³noletnia. Czyli: albo nie bêdzie mog³a zrobiæ 

pewnych rzeczy pod ¿adnym pozorem, albo zrobienie czegoœ bêdzie wymaga³o zgody kuratora 

wyznaczonego przez s¹d lub zgody samego s¹du. W czêœci spraw bêdzie mog³a decydowaæ zupe³nie 

samodzielnie.

Kurator powinien udzieliæ zgody na dokonanie przez ubezw³asnowolnionego czêœciowo jednostronnej 

czynnoœci prawnej najpóŸniej w chwili dokonania tej czynnoœci. Natomiast w przypadku umowy kurator 

mo¿e udzieliæ tej zgody tak¿e po zawarciu tej umowy przez osobê ubezw³asnowolnion¹ czêœciowo – chodzi 

wiêc o potwierdzenie. Potwierdzenie umowy powoduje, ¿e umowa staje siê wa¿na, a odmowa 

potwierdzenia powoduje jej niewa¿noœæ. 

Zgodnie z ogóln¹ zasad¹ zaci¹gniêcie zobowi¹zania lub rozporz¹dzenie swoim prawem przez osobê 

ubezw³asnowolnion¹ czêœciowo wymaga zgody kuratora. Chodzi tutaj o to, ¿e te czynnoœci prawne 

bezpoœrednio ograniczaj¹ aktywa lub powiêkszaj¹ pasywa maj¹tku osoby ubezw³asnowolnionej czêœciowo. 

Wymagaj¹ wiêc kontroli, aby ustrzec osobê ubezw³asnowolnion¹ czêœciowo przed nieracjonalnym 

uszczerbkiem maj¹tkowym.

Osoba ubezw³asnowolniona czêœciowo mo¿e samodzielnie dokonaæ czynnoœci niemaj¹cych charakteru 

czynnoœci zobowi¹zuj¹cych lub rozporz¹dzaj¹cych. Mo¿e np. samodzielnie przyj¹æ darowiznê, 

z któr¹ nie s¹ zwi¹zane ¿adne zobowi¹zania. 
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Ponadto na mocy przepisów osoba ubezw³asnowolniona czêœciowo mo¿e:

•   zawieraæ umowy powszechnie zawierane w drobnych bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego, 

     nawet jeœli s¹ dla niej krzywdz¹ce,

•   wydawaæ swoje pieni¹dze, chyba ¿e to prawo ograniczy jej s¹d,

•   dokonywaæ wszelkich czynnoœci, dotycz¹cych przedmiotów maj¹tkowych, które kurator odda³ osobie 

     ubezw³asnowolnionej czêœciowo do swobodnego u¿ytku, wyj¹wszy jednak te czynnoœci, do dokonania 

     których nie wystarcza zgoda kuratora (osoba ubezw³asnowolniona czêœciowo mo¿e swobodnie 

     dysponowaæ kieszonkowym; nie mo¿e natomiast wyzbyæ siê swojej nieruchomoœci, nawet oddanej 

     do swobodnego u¿ytku, poniewa¿ konieczne jest tutaj zezwolenie s¹du),

•   zawrzeæ umowê o pracê i pracowaæ (z tym zastrze¿eniem, ¿e kurator mo¿e za zezwoleniem s¹du 

     rozwi¹zaæ stosunek pracy, je¿eli sprzeciwia siê on dobru tej osoby). 

Osoby ubezw³asnowolnione czêœciowo maj¹ wiêc dosyæ szeroki zakres kompetencji do samodzielnego 

wykonywania czynnoœci prawnych. 

Zakres mo¿liwych do podejmowania czynnoœci przez osoby ubezw³asnowolnione czêœciowo wynika wiêc 

z przepisów, decyzji s¹du oraz kuratora. 
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Jakie s¹ prawa i obowi¹zki kuratora?

 brak kompetencji

system kontroli 

pe³na kompetencja

Kuratora ustanawia siê dla osoby ubezw³asnowolnionej czêœciowo. Ustanowienie kurateli i powo³anie 

kuratora to zadania s¹du opiekuñczego. Celem kurateli nad ubezw³asnowolnionym czêœciowo jest 

udzielanie mu pomocy potrzebnej do prowadzenia jego spraw.

Kuratorem ubezw³asnowolnionego czêœciowo powinien byæ wyznaczony przede wszystkim jego ma³¿onek, 

a je¿eli ma³¿onka nie ma – ojciec lub matka osoby ubezw³asnowolnionej, chyba ¿e nie by³oby to dla tej 

osoby dobre. W dalszej kolejnoœci kuratorem ustanawia siê krewnych lub inne osoby bliskie, a ostatecznie 

osobê wskazan¹ np. przez organizacjê spo³eczn¹. 

W przypadku ubezw³asnowolnienia czêœciowego, dochodzi do ograniczenia zdolnoœci do czynnoœci 

prawnych. 

Ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych charakteryzuj¹ trzy cechy: 

1)  do dokonywania pewnych rodzajów czynnoœci prawnych (np. sporz¹dzenie testamentu), 

2) nad dokonywaniem okreœlonych postaci czynnoœci prawnych oraz 

3)  do dokonywania pozosta³ych czynnoœci prawnych. 

System kontroli jest tu najbardziej charakterystyczn¹ cech¹. Polega on na tym, ¿e do pewnych czynnoœci 

prawnych dokonywanych przez osoby ograniczone w zdolnoœci do czynnoœci prawnych jest konieczne 

uzyskanie zgody kuratora. Ponadto dla pewnych szczególnie wa¿nych czynnoœci prawnych, których sam 

przedstawiciel ustawowy nie móg³by dokonaæ w imieniu ubezw³asnowolnionego czêœciowo, 

konieczne jest tak¿e zezwolenie s¹du.
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Rodzaj i zakres obowi¹zków i praw kuratora osoby ubezw³asnowolnionej czêœciowo zale¿y od okreœlenia 

dokonanego w tym wzglêdzie przez s¹d opiekuñczy. Kurator osoby ubezw³asnowolnionej czêœciowo jest 

powo³any do jej reprezentowania i do zarz¹du jej maj¹tkiem tylko wtedy, gdy s¹d opiekuñczy tak postanowi. 

W zaœwiadczeniu dla kuratora s¹d okreœla zakres jego uprawnieñ. Gdy s¹d opiekuñczy postanowi³, ¿e kurator 

osoby ubezw³asnowolnionej czêœciowo jest powo³any do jej reprezentowania i do zarz¹du jej maj¹tkiem, 

sytuacja prawna tego kuratora jest bardzo zbli¿ona do sytuacji opiekuna. W takim wypadku do kuratora 

nale¿¹: piecza nad osob¹ ubezw³asnowolnion¹ czêœciowo, zarz¹d jej maj¹tkiem oraz jej reprezentacja.

Je¿eli s¹d opiekuñczy nie skorzysta z tej mo¿liwoœci i nie powo³a kuratora do reprezentowania osoby 

ubezw³asnowolnionej czêœciowo i do zarz¹du jej maj¹tkiem, kurator osoby ubezw³asnowolnionej czêœciowo 

jest przede wszystkim doradc¹. 

Ponadto kurator, którego s¹d opiekuñczy nie upowa¿ni³ do reprezentowania ubezw³asnowolnionego 

czêœciowo, jest jednak jego przedstawicielem ustawowym, jest bowiem powo³any do wyra¿ania zgody 

na czynnoœci prawne dokonywane przez ubezw³asnowolnionego czêœciowo. W sprawach wa¿niejszych 

potrzebne jest ponadto zezwolenie s¹du opiekuñczego. 

Je¿eli s¹d postanowi, ¿e kurator dla osoby ubezw³asnowolnionej zostaje powo³any do jej reprezentowania, 

wówczas odpowiednie zastosowanie znajd¹ przepisy o opiece dotycz¹ce pieczy nad osob¹ i maj¹tkiem 

podopiecznego. Kurator osoby ubezw³asnowolnionej bêdzie musia³ uzyskaæ zezwolenie s¹du opiekuñczego 

we wszelkich wa¿niejszych sprawach dotycz¹cych osoby lub maj¹tku ubezw³asnowolnionego czêœciowo. 

Zastosowanie znajdzie tak¿e przepis wprowadzaj¹cy zakaz czynnoœci prawnych „z samym sob¹”. 

Kurator, który reprezentuje i zarz¹dza maj¹tkiem podopiecznego, ma tak¿e obowi¹zek sporz¹dzenia 

inwentarza oraz sk³adania sprawozdañ na takich zasadach jak opiekun. 
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Czy s¹d mo¿e odmówiæ ubezw³asnowolnienia?

Czy mo¿na cofn¹æ wniosek o ubezw³asnowolnienie?

Wszystko zale¿y od bieg³ego oraz od s¹du. Przewodnicz¹cy mo¿e bowiem oddaliæ wniosek 

o ubezw³asnowolnienie na podstawie wys³uchania osoby objêtej wnioskiem przy udziale bieg³ych

i to nawet bez zlecania im sporz¹dzenia pisemnej opinii. Jeœli bieg³y psychiatra stwierdzi, ¿e badany nie jest 

chory psychicznie ani nie ma niepe³nosprawnoœci intelektualnej, to s¹d nie mo¿e ubezw³asnowolniæ 

ca³kowicie takiej osoby. Jeœli s¹d nadal ma w¹tpliwoœci co do poczytalnoœci badanego, mo¿e poprosiæ 

o opiniê innego bieg³ego.

Nie ka¿da choroba psychiczna oznacza ubezw³asnowolnienie. Wszystko zale¿y od rodzaju i stopnia nasilenia 

choroby oraz objawów. Dlatego opinia bieg³ego psychiatry, poza diagnoz¹, powinna oceniæ zdolnoœci osoby 

do kierowania swoim postêpowaniem, na podstawie jego zachowania siê, dzia³ania, relacji w rodzinie, 

w pracy.

Cofniêcie wniosku o ubezw³asnowolnienie mo¿e nast¹piæ na wniosek danej osoby, która go z³o¿y³a, 

do momentu wydania postanowienia. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w niektórych przypadkach wycofanie 

nie bêdzie ju¿ mo¿liwe.

Jeœli wniosek o cofniêcie wp³ynie przed rozpoczêciem rozprawy, o jego losie decyduje s¹d. Jeœli jest to 

sprzeczne z prawem, zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmierza do obejœcia prawa, s¹d mo¿e nie 

wyraziæ zgody na cofniêcie takiego wniosku. 

Je¿eli cofniêcie wniosku nast¹pi ju¿ po rozpoczêciu rozprawy albo po z³o¿eniu przez któregoœ 

z uczestników oœwiadczenia na piœmie, cofniêcie wniosku bêdzie mo¿liwe tylko wtedy, gdy inni uczestnicy, 

którzy mogliby z³o¿yæ wniosek o ubezw³asnowolnienie, nie wnios¹ sprzeciwu 

w okreœlonym przepisami terminie.
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Czy mo¿na uchyliæ ubezw³asnowolnienie?

Kto mo¿e domagaæ siê uchylenia ubezw³asnowolnienia?

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. 

Co warte podkreœlenia, orzeczenie s¹du o uchyleniu ubezw³asnowolnienia mo¿e zapaœæ dopiero po 

przeprowadzeniu rozprawy, na której zostanie wys³uchana osoba ubezw³asnowolniona. 

Ciekawostk¹ jest, ¿e przy uchyleniu ubezw³asnowolnienia dowód z opinii bieg³ych nie jest wcale konieczny, 

choæ niew¹tpliwie wskazany. Ustalenia o stanie psychicznym ubezw³asnowolnionego s¹d mo¿e bowiem 

poczyniæ na podstawie innych dowodów. W odró¿nieniu od wniosku o ubezw³asnowolnienie, wniosek 

o uchylenie ubezw³asnowolnienia nie podlega op³acie.

Uprawnienie do z³o¿enia wniosku o uchylenie albo zmianê ubezw³asnowolnienia ustawa przyznaje 

ka¿demu zainteresowanemu, w tym tak¿e osobie ubezw³asnowolnionej. 

S¹d mo¿e wszcz¹æ postêpowanie tak¿e z urzêdu, m.in. na podstawie wniosku osoby obcej, jak równie¿ 

w razie powziêcia wiarygodnej informacji, ¿e stan zdrowia ubezw³asnowolnionego poprawi³ siê na tyle, 

i¿ uzasadnia to wszczêcie postêpowania o uchylenie ubezw³asnowolnienia.
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Osobn¹ instytucj¹ jest kurator ustanawiany dla osoby wymagaj¹cej wsparcia na podstawie Kodeksu 

rodzinnego i opiekuñczego. Mo¿na go powo³aæ, je¿eli dana osoba potrzebuje pomocy do prowadzenia 

wszystkich spraw, spraw okreœlonego rodzaju lub do za³atwienia poszczególnej sprawy. 

Niepe³nosprawnoœæ nie musi byæ stwierdzona orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoœci, diagnoz¹ 

ani decyzj¹ ZUS-u.

Celem ustanowienia kuratora dla osoby z niepe³nosprawnoœci¹ jest pomoc danej osobie 

w podejmowaniu decyzji maj¹tkowych i niemaj¹tkowych. O tym, czy jest to konieczne, decyduje s¹d. 

Zazwyczaj s¹d przychyla siê do wniosku samej osoby z niepe³nosprawnoœci¹. Zakres obowi¹zków 

i uprawnieñ kuratora okreœla s¹d opiekuñczy.

Kurator dla osoby z niepe³nosprawnoœci¹ nie jest i nie staje siê przedstawicielem ustawowym tej osoby 

(kimœ na równi z opiekunem prawnym). Taka osoba zachowuje pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. 

O takie wsparcie mo¿e siê staraæ osoba pe³noletnia, która nie jest ubezw³asnowolniona ca³kowicie 

lub czêœciowo. Kuratelê uchyla siê na wniosek osoby objêtej kuratel¹. 

Dopuszczalne s¹ ró¿ne modele kurateli dla niepe³nosprawnego, w których powierza siê kuratorowi:

•   dokonania konkretnej czynnoœci (faktycznej),

•   prowadzenia okreœlonego rodzaju spraw dotycz¹cych osoby lub maj¹tku osoby niepe³nosprawnej 

     (pieczy nad osob¹ lub maj¹tkiem, a wiêc dzia³añ o charakterze zachowawczym),

•   prowadzenia wszelkich spraw osoby niepe³nosprawnej.  

2.4. Kurator dla osoby z niepe³nosprawnoœci¹
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Innym rozwi¹zaniem dla osoby, która nie jest w stanie dzia³aæ samodzielnie, jest ustanowienie 

pe³nomocnika. Pe³nomocnik mo¿e byæ ustanowiony do okreœlonych czynnoœci s¹dowych

lub pozas¹dowych.

Pe³nomocnictwo do czynnoœci pozas¹dowych mo¿e byæ:

•   ogólne, 

•   do czynnoœci prawnych okreœlonego rodzaju, 

•   do konkretnej czynnoœci prawnej.

Pe³nomocnictwo ogólne powinno byæ udzielone na piœmie. Je¿eli natomiast do dokonania okreœlonej 

czynnoœci prawnej wymagana jest szczególna forma (np. aktu notarialnego), to trzeba siê tej formy trzymaæ. 

Dlatego niektóre pe³nomocnictwa wymagaj¹ ich udzielenia przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Pe³nomocnika mo¿na powo³aæ tak¿e do dzia³ania w postêpowaniu s¹dowym. 

W przypadku powo³ania pe³nomocnika w postêpowaniu s¹dowym osobê tak¹ mo¿e powo³aæ osoba 

maj¹ca zdolnoœæ procesow¹. Zdolnoœæ procesow¹ maj¹ m.in. osoby fizyczne posiadaj¹ce pe³n¹ zdolnoœæ 

do czynnoœci prawnych (a wiêc osoby pe³noletnie, które nie zosta³y ubezw³asnowolnione). Osoby maj¹ce 

ograniczone zdolnoœci do czynnoœci prawnych maj¹ jednak zdolnoœæ procesow¹ w sprawach, które dotycz¹ 

tych czynnoœci prawnych, których mog¹ dokonywaæ samodzielnie. Osoba z zaburzeniami psychicznymi, 

maj¹ca zdolnoœæ procesow¹, mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa procesowego, gdy¿ zdolnoœæ procesow¹ 

ma tak¿e osoba, która jest dotkniêta zaburzeniami psychicznymi, nawet w stopniu trwale wy³¹czaj¹cym 

œwiadome i swobodne powziêcie decyzji i wyra¿enie woli, je¿eli osi¹gnê³a pe³noletnioœæ i nie zosta³a 

ubezw³asnowolniona. 

2.5. Pe³nomocnictwo
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Równie¿ s¹d mo¿e przydzieliæ tzw. pe³nomocnika z urzêdu, który pomo¿e danej osobie w prowadzeniu 

sprawy przed s¹dem. Konieczny jest jednak wniosek osoby zainteresowanej w tym zakresie i z³o¿enie 

oœwiadczenia, i¿ dana osoba nie jest w stanie ponieœæ kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego 

bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. S¹d uwzglêdni wniosek, je¿eli udzia³ adwokata 

lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny (w szczególnoœci, gdy sprawa jest skomplikowana). 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez s¹d jest równoznaczne z udzieleniem pe³nomocnictwa 

procesowego. 

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.

Jeœli pacjent ma ukoñczone 18 lat i nie jest ubezw³asnowolniony, s¹d nie mo¿e udzieliæ takiej zgody.

Jeœli pacjent choruje psychicznie lub jest niepe³nosprawny intelektualnie, lecz orientuje siê w sytuacji 

i nie zgadza siê na czynnoœci medyczne, to w takiej sprawie ostateczn¹ decyzjê podejmuje s¹d opiekuñczy. 

S¹dem opiekuñczym w tym przypadku jest s¹d, na którego terenie znajduje siê miejsce wykonania 

czynnoœci medycznych.

2.6. Zastêpcza zgoda s¹du na dokonanie czynnoœci prawnej  
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MODELE WSPIERANEGO 
PODEJMOWANIA DECYZJI
    

Podstaw¹ zagranicznych rozwi¹zañ jest model wspieranego 

podejmowania decyzji.

Modelowa sytuacja: osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ 

w stopniu umiarkowanym zosta³a oszukana i podpisa³a umowê 

na po¿yczkê w wysokoœci 10 tys. z³otych. Rodzice zastanawiaj¹ siê, 

jak uchroniæ j¹ od takich sytuacji w przysz³oœci.

W kolejnych podrozdzia³ach zaprezentowane zostan¹ dwa modele 

zagraniczne, ró¿ni¹ce siê miedzy sob¹, jednak oba znacznie 

wyprzedzaj¹ce prawne rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce w naszym kraju, 

jeœli kryterium porównania uczynimy urzeczywistnianie za³o¿eñ 

Konwencji Praw Osób Niepe³noprawnych oraz spo³ecznego modelu 

niepe³nosprawnoœci.

na przyk³adach rozwi¹zañ zagranicznych

3. 

„Przes³ank¹ ubezw³asnowolnienia nie mo¿e byæ wygoda 
urzêdników, sprawy ekonomiczne, czy nieumiejêtnoœæ 
porozumienia siê z dan¹ osob¹, szczególnie jeœli istniej¹ inne,
³agodniejsze prawne formy wsparcia.”

dr Monika Zima-Parjaszewska
Polskie Towarzystwo

Prawa Antydyskryminacyjnego
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W pierwszym modelu znajduj¹ siê rozwi¹zania najbardziej nowatorskie, które odbiegaj¹ od rozwi¹zania 

polskiego. Takie przepisy stosuje siê na przyk³ad w Wielkiej Brytanii oraz stanie Manitoba w Kanadzie.

W Wielkiej Brytanii kwestiê wspieranego podejmowania decyzji reguluje Ustawa o mentalnej kompetencji

– Mental Capacity Act.

Jej najwa¿niejsze za³o¿enia to:

?   brak kompetencji to brak faktycznej zdolnoœci do samodzielnego podjêcia konkretnej decyzji 

     lub konkretnego dzia³ania w chwili, gdy decyzja ta lub dzia³anie powinny byæ podjête, nawet jednorazowo,

?   osoba podejmuj¹ca decyzjê musi j¹ rozumieæ, wiêc wed³ug modelu wspomagania decyzji kontekst 

     do decyzji musi byæ przedstawiony w taki sposób, aby by³ zrozumiany, waga decyzji te¿ i aby by³o 

     mo¿liwe jej podjêcie. Jeœli dana osoba nie jest w stanie wykonaæ choæby jednego z tych trzech aspektów 

     procesu decyzyjnego, jest do niego niezdolna,

?   za niezdoln¹ uznaje siê osobê ca³kowicie niezdoln¹ do komunikacji 

     – uwaga: nawet mrugniêcie okiem jest tu zdolnoœci¹!!!

?   du¿y nacisk po³o¿ony na skuteczn¹ komunikacjê z osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹ 

     – informacja prosta, niemyl¹ca, podawana wolno, zawieraj¹ca konsekwencje danej decyzji,

?   jeœli trzeba – wykorzystaæ œrodki techniczne, dostosowaæ porê dnia, wybraæ odpowiednie miejsce,

?   poœrednikiem powinna byæ osoba bliska osobie z niepe³nosprawnoœci¹,

?   w prawie angielskim istnieje prawne domniemanie kompetencji osoby doros³ej do podejmowania 

     decyzji we w³asnych sprawach,

?   ocena zdolnoœci do podejmowania decyzji dotyczy tylko osób cierpi¹cych na niepe³nosprawnoœæ 

     ograniczaj¹c¹ funkcjonowanie intelektualne lub psychiczne (trwa³¹ lub przejœciow¹), 

3.1. Wielka Brytania
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?

     zw³aszcza specjalistów (pracowników instytucji opiekuñczych, lekarzy, pracowników socjalnych, 

     notariuszy, adwokatów itp.),

?   w prawie angielskim istnieje instytucja agenta – zastêpcy w okreœlonym przez s¹d zakresie spraw,

?   w sytuacji konfliktu miêdzy dan¹ osob¹ a jej rodzin¹ rozstrzygaj¹ specjaliœci 

     – jeœli nie jeden, to dwóch niezale¿nych od siebie,

?   jeœli siê nie uda – dochodzi do mediacji, np. biura opiekuna publicznego lub s¹du opiekuñczego,

?   ka¿dy mo¿e podwa¿yæ decyzjê o uznaniu osoby z niepe³nosprawnoœci¹ za niezdoln¹ do podjêcia 

     danej decyzji, tak¿e sama OzN,

?   brak zdolnoœci do podejmowania decyzji nigdy nie jest traktowany jako ca³oœciowy ani trwa³y,

?   zastêpca (inaczej: substytut) mo¿e podejmowaæ jedynie czynnoœci s³u¿¹ce dobru reprezentowanego, 

     uwzglêdniaj¹c jego ¿yczenia i preferencje,   

?   substytuta mo¿e ustanowiæ sama osoba zainteresowana lub s¹d,

?   ka¿da kompetentna osoba mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê (inne osoby) na swojego sta³ego pe³nomocnika, 

     w sprawach finansowych mo¿e to byæ np. fundusz powierniczy lub bank,

?   pe³nomocnictwo ma pisemn¹ formê okreœlon¹ przez ustawê i musi byæ poœwiadczone 

     przez niezale¿n¹ osobê trzeci¹,

?   sta³y pe³nomocnik musi byæ zarejestrowany w biurze opiekuna publicznego i wyraziæ na to zgodê,

?   sta³y pe³nomocnik podlega kontroli s¹du opiekuñczego, który mo¿e go nawet usun¹æ z funkcji,

?   o nadu¿yciach ka¿dy ma prawo zawiadomiæ opiekuna publicznego, który wszczyna odpowiednie 

     postêpowanie weryfikuj¹ce, a w powa¿nych wypadkach zawiadamia s¹d,

?   jeœli nie ma sta³ego pe³nomocnika, a osoba utraci³a faktyczn¹ zdolnoœæ decydowania 

     – zw³aszcza w sprawach finansowych i konfliktowych – dan¹ kwestiê rozstrzyga s¹d!

?   wniosek o rozstrzygniêcie mo¿e z³o¿yæ ka¿dy, kto ma w tym interes prawny za zgod¹ s¹du,

?   najczêœciej agentem zostaje cz³onek rodziny lub inna osoba bliska, ale mo¿e to byæ tak¿e osoba niezale¿na, 

     np. profesjonalny agent przy biurze opiekuna publicznego,

   ocena zdolnoœci do podejmowania decyzji jest sta³ym obowi¹zkiem osób z otoczenia, 
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?

     – w¹tpliwoœci w ocenie, w sprawach medycznych lub zmiany miejsca zamieszkania, a tak¿e w sprawach 

     zwi¹zanych ze stosowaniem przemocy i nadu¿yæ wobec objêtego opiek¹,

?   agenta, który jest powo³ywany, gdy nie ma sta³ego pe³nomocnika, powo³uje siê do spraw finansowych 

     lub osobistych na jak najkrótszy czas,

?   w jednorazowych sytuacjach nie jest powo³ywany agent – dan¹ sprawê rozstrzyga wtedy s¹d,

?   jeœli osoba z niepe³nosprawnoœci¹ nie ma maj¹tku lub korzysta tylko z pomocy socjalnej 

     – nie powo³uje siê agenta,

?   jeœli agent ma uzasadnione podejrzenie, ¿e osoba, dla której zosta³ ustanowiony, ma kompetencjê 

     do podjêcia danej decyzji, nie mo¿e jej podj¹æ w jej imieniu,

?   agent nie ma kompetencji dzia³ania w zakresach wyznaczonych przez sta³e pe³nomocnictwo,

?   z zakresu kompetencji agenta jest wy³¹czone wyra¿anie zgody na zaniechanie terapii ratuj¹cej ¿ycie 

     osoby niekompetentnej – w tej kwestii decyduje s¹d,

?   agent ponosi odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³anie przed osob¹, w imieniu której dzia³a,

?   agent podlega kontroli s¹du i opiekuna publicznego,

?   przy ka¿dym organie samorz¹dowym istnieje te¿ niezale¿ny rzecznik dla ochrony i wspierania samotnych 

     (pozbawionych rodziny i przyjació³) osób niekompetentnych; konsultuje siê z nim decyzje dotycz¹ce 

     leczenia samotnych osób niekompetentnych, np. pobyt w szpitalu d³u¿szy ni¿ 4 tygodnie 

     oraz opiekê domow¹ d³u¿sz¹ ni¿ 8 tygodni. 

Wniosek: Wed³ug brytyjskiego modelu wspieranego podejmowania decyzji taka osoba mog³aby mieæ 

swojego agenta (substytuta) lub sta³ego pe³nomocnika, ustalonego przez s¹d, uprawnionego do wsparcia 

w podejmowaniu decyzji finansowych. Szczegó³owy zakres by³by ustalony przez s¹d. Takim agentem 

móg³by zostaæ cz³onek rodziny lub profesjonalny agent – czyli osoba przygotowana do pe³nienia takiej 

funkcji.

   s¹d rozstrzyga sprawy zwi¹zane z wa¿noœci¹ oœwiadczeñ woli, sprawy konfliktowe 
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Drugim rodzajem rozwi¹zañ realizuj¹cym model wspieranego podejmowania decyzji s¹ rozwi¹zania zgodne 

z europejskimi trendami. To rozwi¹zania, na których powinna siê wzorowaæ Polska. Obowi¹zuj¹ w tej chwili 

w Niemczech, Austrii, Szwecji, Holandii, Estonii oraz W³oszech. Ten typ rozwi¹zañ omówimy na przyk³adzie 

Szwecji. W Szwecji kwestiê wspomaganego podejmowania decyzji reguluje Szwedzki Kodeks rodzinny 

i opiekuñczy – Föräldrabalk.

Jego najwa¿niejsze za³o¿enia to:

?   jedyna forma ograniczenia zdolnoœci do czynnoœci prawnych to powiernictwo 

     – powiernika wyznacza s¹d i okreœla zakres kompetencji,

?   inn¹ form¹ wsparcia jest tzw. kustodia (odpowiednik polskiego kuratora) – równie¿ wyznacza go s¹d,

?   zadaniem kuratora jest wspieranie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ w podejmowaniu decyzji,

?   dla kogo to jest: dla osób, które z powodu choroby, niepe³nosprawnoœci intelektualnej, s³abego stanu 

     zdrowia lub z innych przyczyn potrzebuj¹ wsparcia w zapewnieniu poszanowania ich praw, zarz¹dzaniu 

     maj¹tkiem lub realizacji ich potrzeb,

?   wniosek mo¿e z³o¿yæ sam zainteresowany, bliscy lub gmina,

?   na wybór musi siê zgodziæ sam zainteresowany, jeœli to niemo¿liwe – musi to potwierdziæ opinia lekarska,

?   takiego kuratora nadzoruje osoba wyznaczona przez gminê,

?   kurator sk³ada coroczny raport z zarz¹dzania maj¹tkiem tej osoby,

?   osoba wyznaczona przez gminê weryfikuje te¿ wtedy, czy nadzór kuratora jest nadal potrzebny 

     – jeœli nie, wnioskuje o jego odwo³anie,

?   kurator jest doradc¹ i wszystkie jego dzia³ania musz¹ siê odbywaæ w porozumieniu miêdzy dwiema 

     stronami,

3.2. Szwecja
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?   kurator i osoba nadzoruj¹ca z gminy s¹ op³acana z maj¹tku OzN, jeœli to mo¿liwe – inaczej p³aci gmina,

?   kurator mo¿e byæ prawnym przedstawicielem tylko w kryzysowych sytuacjach,

?   jeœli wyst¹pi konflikt miêdzy dwiema stronami – mediatorem jest osoba nadzoruj¹ca gminy,

?   w szwedzkim prawie jest te¿ instytucja pe³nomocnictwa – mo¿e go udzieliæ tylko osoba w pe³ni 

     œwiadoma swoich decyzji,

?   wyznaczenie pe³nomocnika oznacza, ¿e nie trzeba ani powiernika, ani kuratora!

Wniosek: Wed³ug drugiego modelu wspieranego podejmowania decyzji taka osoba mog³aby mieæ 

albo swojego powiernika ustalonego przez s¹d z okreœlonym zakresem kompetencji, albo tak zwanego 

kustodiana, odpowiednika kuratora. Kurator, w porozumieniu z osob¹ znajduj¹c¹ siê pod kuratel¹, 

móg³by wspomagaæ j¹ w podejmowaniu decyzji finansowych, aby zapobiec nadu¿yciom wynikaj¹cym 

np. z niezrozumienia treœci umowy lub innych zawi³oœci prawnych.

Trzecim typem rozwi¹zañ s¹ rozwi¹zania niezgodne z aktualnymi trendami wspierania decyzji. 

W tej grupie krajów znajduje siê nie tylko Polska, ale równie¿ Francja, Hiszpania, Wêgry, Bu³garia, 

Chorwacja. 

Wniosek: Wed³ug trzeciego modelu rozwi¹zañ najprawdopodobniej dosz³oby do ubezw³asnowolnienia 

czêœciowego tej osoby w sprawach finansowych. W przypadku lepszej znajomoœci przepisów 

i przychylnoœci instytucji mo¿liwe by³oby podpisanie pe³nomocnictwa, które pozwoli³oby wskazaæ 

reprezentanta tej osoby. Niestety, w tych rozwi¹zaniach brakuje odniesieñ do modelu wspieranego 

podejmowania decyzji na rzecz zastêpowania osoby zainteresowanej w jej podejmowaniu.

3.3. Polska 
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Wobec osób, które z ró¿nych wzglêdów 
nie s¹ w stanie podj¹æ samodzielnej decyzji 
lub konkretnego dzia³ania, z wy³¹czeniem 

osób niezdolnych do komunikacji.

Ubezw³asnowolnienie stosuje siê wobec 
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
chorob¹ psychiczn¹, albo innego rodzaju 

zaburzeniem psychicznym, które nie s¹ w stanie 
kierowaæ swoim postêpowaniem.

Wobec osób, które z powodu choroby, 
niepe³nosprawnoœci intelektualnej, s³abego 

stanu zdrowia lub z innych przyczyn potrzebuj¹ 
wsparcia w zapewnieniu poszanowania ich praw, 
zarz¹dzaniu maj¹tkiem lub realizacji ich potrzeb.

Czy wystêpuje ubezw³asnowolnienie?

Jakie wystêpuj¹ alternatywy dla ubezw³asnowolnienia?

Wobec kogo stosuje siê model wspieranego podejmowania decyzji lub ubezw³asnowolnienie?

WIELKA BRYTANIA SZWECJA POLSKA

NIE TAK – ubezw³asnowolnienie 
ca³kowite lub czêœciowe.

NIE

Model wspieranego podejmowania decyzji 
polegaj¹cy na ustanowieniu substytuta, 

sta³ego pe³nomocnika lub agenta.

Kurator dla osoby z niepe³nosprawnoœci¹, 
je¿eli dana osoba potrzebuje pomocy 

do prowadzenia wszystkich spraw, 
spraw okreœlonego rodzaju 

lub do za³atwienia konkretnej sprawy.

Model wspieranego podejmowania decyzji
polegaj¹cy na wyznaczeniu powiernika 
lub custodiana, których zadaniem jest 

spieranie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ 
w podejmowaniu decyzji.

Kto rozstrzyga o koniecznoœci zastosowania modelu wspieranego podejmowania decyzji lub ubezw³asnowolnienia?

S¹d na wniosek 
ka¿dego zainteresowanego.

S¹d na wniosek osób najbli¿szych dla osoby 
z niepe³nosprawnoœci¹, jej przedstawiciela 

ustawowego lub prokuratora.

S¹d na wniosek ka¿dego zainteresowanego, 
bliskich osoby z niepe³nosprawnoœci¹ oraz gminy.

Modele wspieranego podejmowania decyzji – porównanie wybranych elementów 
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Kto dba o interesy osoby, wobec której stosuje siê model wspieranego podejmowania decyzji lub ubezw³asnowolnionej?

Substytut, który mo¿e podejmowaæ jedynie 
czynnoœci s³u¿¹ce dobru reprezentowanego, 

uwzglêdniaj¹c jego ¿yczenia i preferencje;

Pe³nomocnik, który jest upowa¿niony 
do reprezentacji uprawnionego i sk³adania 

w jego imieniu oœwiadczeñ woli;

Agent, który jest mocowany do samodzielnego 
podejmowania decyzji w kwestiach finansowych 
i osobistych, z wy³¹czeniem decyzji dot. leczenia.

Przy ubezw³asnowolnieniu ca³kowitym 
opiekun, który sprawuje pieczê nad osob¹ 

ubezw³asnowolnion¹ ca³kowicie 
i nad jej maj¹tkiem.

Przy ubezw³asnowolnieniu czêœciowym 
kurator, który jest powo³any do reprezentowania 

osoby ubezw³asnowolnionej i do zarz¹du 
jej maj¹tkiem.

Powiernik, który jest uprawniony do dzia³ania 
w imieniu osoby, dla której zosta³ wyznaczony 
w zakresie kompetencji ustalonym przez s¹d;

Custodian, którego zadaniem jest wspieranie 
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ 

w podejmowaniu decyzji.

Czy osoba z niepe³nosprawnoœci¹ ma wp³yw na podejmowane wobec niej decyzje?

Tak, na ka¿dym etapie.. Co do zasady powinna zostaæ wys³uchana, 
lecz w praktyce wp³yw jest niewielki.

Tak, na ka¿dym etapie.

Jakie s¹ skutki dla zdolnoœci do czynnoœci prawnych osoby, wobec której zastosowano 
model wspieranego podejmowania decyzji lub ubezw³asnowolnienie?

Osoba z niepe³nosprawnoœci¹ 
nie traci zdolnoœci do czynnoœci prawnych.

Osoba ca³kowicie ubezw³asnowolniona traci 
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych 

i jest jej wyznaczany opiekun prawny.

Osobie czêœciowo ubezw³asnowolnionej 
zostaje ograniczona zdolnoœæ do czynnoœci 
prawnych oraz jest jej wyznaczany kurator.

Jedynie w razie ustanowienia powiernika 
nastêpuje ograniczenie 

zdolnoœci do czynnoœci prawnych.

Jednorazowo lub na œciœle okreœlony czas. Bezterminowo.Jednorazowo lub na œciœle okreœlony czas.

Przez jaki okres stosowany jest model wspieranego podejmowania decyzji wobec osoby lub ubezw³asnowolnienie? 
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KIERUNKI ZMIAN PRAWA W POLSCE

Na chwilê obecn¹ nie planuje siê zmian w przepisach dotycz¹cych ubezw³asnowolnienia. W przesz³oœci 

pojawia³o siê za to wiele propozycji takich zmian. Przyk³adem jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, 

który od dawna uwa¿a, ¿e instytucja ubezw³asnowolnienia powinna zostaæ zniesiona i zast¹piona systemem 

wspieranego podejmowania decyzji. Tego samego od lat domagaj¹ siê tak¿e organizacje pozarz¹dowe 

zajmuj¹ce siê wspieraniem osób z niepe³nosprawnoœciami.

W wyniku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwoœci powstawa³ projekt 

ustawy likwiduj¹cy ubezw³asnowolnienie, jednak prace zosta³y zarzucone w grudniu 2015 roku po likwidacji 

komisji. W 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwoœci przyzna³o, ¿e zmiany s¹ konieczne, ale musz¹ zaczekaæ, 

„z uwagi na inne priorytetowe projekty i zadania”. W rekomendacjach dla Polski z paŸdziernika 2018 roku. 

Komitet ONZ zaleci³ m.in. likwidacjê instytucji ubezw³asnowolnienia. W tym samym roku, podczas dialogu 

z Komitetem ONZ ds. Praw Osób z Niepe³nosprawnoœciami w Genewie, przedstawiciel rz¹du zapowiedzia³, 

¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci zostan¹ podjête prace koncepcyjne nad zmian¹ w zakresie 

ubezw³asnowolnienia. Kierunku zmian nie okreœlono do tej pory.

Ocena skutecznoœci przepisów dotycz¹cych ubezw³asnowolnienia

Od d³u¿szego czasu mówi siê o zmianach w przepisach dotycz¹cych ubezw³asnowolnienia. G³ównymi 

argumentami jest brak nowelizacji tych przepisów oraz nieuwzglêdnianie zmian w terminologii medycznej. 

Przyk³adowo, okreœlenie „choroba psychiczna” nie wystêpuje w systemach klasyfikacji zaburzeñ 

psychicznych, podobnie jak „niedorozwój umys³owy”. Oba terminy od dawna funkcjonuj¹ jako 

niepe³nosprawnoœæ intelektualna. 

4. 
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Przeciwnicy ubezw³asnowolnienia uwa¿aj¹, ¿e ma ono charakter dyskryminuj¹cy. 

przywo³uje siê art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który mówi, ¿e ograniczenia w zakresie korzystania 

z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko, gdy s¹ konieczne w demokratycznym 

pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ te¿ dla ochrony œrodowiska, zdrowia, 

moralnoœci publicznej albo wolnoœci i praw innych osób. Co wa¿ne, ograniczenia te nie mog¹ przy tym 

naruszaæ istoty wolnoœci i praw. Dlatego powstaje pytanie, czy ubezw³asnowolnienie jest zgodne z obecn¹ 

Konstytucj¹ RP, czy przystaje do obecnych standardów demokratycznych i czy „mieœci siê” w granicach 

ingerencji pañstwa w prawa jednostki? Wa¿ne jest te¿ pytanie, czy ubezw³asnowolnienie s³u¿y ochronie 

interesów osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ oraz choruj¹cych psychicznie, czy raczej odbiera im 

prawo do samostanowienia?

Rekomendacje dotycz¹ce zmian w prawie dot. ubezw³asnowolnienia

Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka zaleca zmiany w prawie dotycz¹cym ubezw³asnowolnienia w Polsce. 

Najwa¿niejsze propozycje zmian to: 

•   zmiana kszta³tu instytucji ubezw³asnowolnienia, 

?   zast¹pienie rozwi¹zañ ograniczaj¹cych zdolnoœæ do czynnoœci prawnych lub je odbieraj¹cych 

     rozwi¹zaniami z modelu wspieranego podejmowania decyzji, który pozwoli samodzielnie decydowaæ 

     osobom z niepe³nosprawnoœciami o sobie,

?   stworzenie rozwi¹zañ, które mo¿na dopasowaæ do potrzeb konkretnej osoby,

?   k³adzenie nacisku na poszanowanie godnoœci, autonomii i swobody dzia³ania OzN,

?   zgodnoœæ obecnych przepisów z krajowymi i miêdzynarodowymi standardami ochrony praw cz³owieka,

?   ubezw³asnowolnienie, dopóki bêdzie w polskim prawie, powinno byæ ostatecznoœci¹,

?   decyzja s¹du dotycz¹ca ubezw³asnowolnienia za ka¿dym razem powinna oceniaæ, 

     czy ubezw³asnowolnienie jest œrodkiem koniecznym i proporcjonalnym w stosunku do potrzeb 

     danej osoby.

Na poparcie tej tezy 
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PYTANIA ZWI¥ZANE Z UBEZW£ASNOWOLNIENIEM

Jakie akty prawne reguluj¹ kwestiê ubezw³asnowolnienia? 

Instytucja ubezw³asnowolnienia zosta³a wprowadzona do prawa cywilnego w 1964 roku. 

Kwestie materialne, tj. regulacje okreœlaj¹ce kogo i w jakich sytuacjach mo¿na ubezw³asnowolniæ okreœla 

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1740), natomiast kwestie 

proceduralne, tj. regulacje okreœlaj¹ce procedurê ubezw³asnowolnienia wynikaj¹ z ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575).

Czym wed³ug polskiego prawa jest ubezw³asnowolnienie? 

Ubezw³asnowolnienie powoduje, i¿ osoba ubezw³asnowolniona jest ograniczona w mo¿liwoœci 

podejmowania decyzji dotycz¹cych swojej osoby i maj¹tku. Osoba ubezw³asnowolniona ca³kowicie nie ma 

w ogóle zdolnoœci do czynnoœci prawnych, a osoba ubezw³asnowolniona czêœciowo ma ograniczon¹ 

zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Z za³o¿enia ubezw³asnowolnienie ma s³u¿yæ wy³¹cznie interesowi osoby 

chorej, a nie dobru wnosz¹cego o ubezw³asnowolnienie i rodziny wnosz¹cego. 

Praktyka pokazuje, ¿e ubezw³asnowolnienie jest niejednokrotnie stosowane dla wygody – aby móc 

przed³u¿yæ kontrolê rodzicielsk¹, aby móc przeprowadziæ zabieg medyczny, aby – w mniemaniu rodzica – 

utworzyæ parasol ochronny nad dzieckiem w przypadku zobowi¹zañ finansowych lub odpowiedzialnoœci 

karnej. Niestety, ubezw³asnowolnienie temu nie zapobiega. O odpowiedzialnoœci karnej decyduje to, 

czy sprawca mia³ zdolnoœæ rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postêpowaniem

i nie ma to zwi¹zku z ubezw³asnowolnieniem, nawet ca³kowitym. Natomiast odpowiedzialnoœæ finansow¹ 

ustalon¹ na podstawie umowy uznaje siê za niewa¿n¹ w postêpowaniu s¹dowym.

5. 
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Czy ubezw³asnowolnienie znosi odpowiedzialnoœæ karn¹?

Osoba ubezw³asnowolniona nie ponosi odpowiedzialnoœci tylko wtedy, gdy zostanie ustalone, 

¿e w chwili pope³nienia czynu zabronionego osoba ta wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju 

umys³owego lub innego zak³ócenia czynnoœci psychicznych nie mog³a rozpoznaæ jego znaczenia 

i pokierowaæ swym postêpowaniem (art. 31 § 1 i 2 Kodeksu karnego). Jednak¿e w ka¿dym przypadku,

gdy osoba ubezw³asnowolniona dopuœci siê pope³nienia czynu zabronionego, S¹d lub organy œcigania 

winny zleciæ przeprowadzenie badañ przez bieg³ych s¹dowych (z zakresu psychologii i psychiatrii), 

czy w momencie pope³nienia czynu osoba ta by³a œwiadoma swego postêpowania i czy potrafi³a nim 

pokierowaæ. 

Sam fakt bycia osob¹ ubezw³asnowolnion¹ nie wystarczy do uznania, ¿e taka osoba nie mo¿e odpowiadaæ 

karnie. W sytuacji, gdy osoba ubezw³asnowolniona w chwili pope³nienia czynu nie mog³a wskutek 

powy¿szych powodów kierowaæ swoim postêpowaniem, wówczas postêpowanie karne bêdzie wobec niej 

umorzone. Nie oznacza to jednak, ¿e taki sprawca uniknie konsekwencji swojego czynu, albowiem w razie 

uznania przez s¹d, ¿e osoba taka mo¿e stwarzaæ zagro¿enie, stosuje siê œrodki zabezpieczaj¹ce, w ramach 

których s¹d mo¿e skierowaæ sprawcê na bezterminowe umieszczenie w zak³adzie zamkniêtym. 

Je¿eli jednak biegli stwierdz¹, i¿ w momencie czynu osoba sprawcy by³a œwiadoma swego postêpowania 

i mog³a nim pokierowaæ, wówczas odpowiada za nie na takich samych warunkach jak inni obywatele.

Czy opiekun prawny mo¿e pe³niæ swoj¹ funkcjê, maj¹c orzeczenie o stopniu 

niepe³nosprawnoœci? 

W przepisach nigdzie nie jest wskazane, ¿e osoba z orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoœci 

nie mo¿e byæ opiekunem prawnym osoby ubezw³asnowolnionej. 

Przyk³ad: osoba poruszaj¹ca siê na wózku inwalidzkim (ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci) 

mo¿e byæ opiekunem prawnym doros³ego syna z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
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Jak wygl¹da procedura zatrzymania osoby podejrzewanej 

o nieœwiadomoœæ tego, co robi? 

Zatrzymaæ mo¿na osobê podejrzan¹, czyli tak¹, co do której zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 

¿e pope³ni³a przestêpstwo. W takiej sytuacji wystarczy informacja o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa 

przez dan¹ osobê, przy czym przypuszczenie nie mo¿e byæ dowolne, lecz uzasadnione konkretnymi 

okolicznoœciami popartymi okreœlonym dowodem np. w³asne spostrze¿enia policjanta lub informacje 

uzyskane od œwiadków zdarzenia.  

Ponadto musi zostaæ spe³niony jeden z poni¿szych warunków formalnych uzasadniaj¹cych zatrzymanie 

(art. 244 § 1 kodeks postêpowania karnego):

Osobê zatrzyman¹ informuje siê o przyczynach zatrzymania oraz o przys³uguj¹cych jej prawach, 

w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. W razie potrzeby zatrzymanemu 

jest udzielana równie¿ pierwsza pomoc medyczna. Podczas zatrzymania nale¿y tak¿e wys³uchaæ osobê 

zatrzyman¹, a z samej czynnoœci zatrzymania sporz¹dza siê protokó³. Ponadto o zatrzymaniu nale¿y 

niezw³ocznie zawiadomiæ prokuratora. W stosunku do osoby zatrzymanej mo¿na zastosowaæ œrodki 

przymusu bezpoœredniego np. chwyty obezw³adniaj¹ce lub kajdanki. 

Podsumowuj¹c, zatrzymanego zawsze nale¿y poinformowaæ o przyczynie zatrzymania, a nastêpnie 

przedstawiæ mu jego prawa, w szczególnoœci umo¿liwiæ nawi¹zanie w dostêpnej formie kontaktu 

z adwokatem lub radc¹ prawnym oraz wys³uchaæ go.   

?   obawa ucieczki,

?   obawa ukrycia siê,

?   obawa zatarcia œladów, 

?   niemo¿noœæ ustalenia to¿samoœci osoby podejrzanej,

?   istnienia przes³anki do przeprowadzenia przeciwko osobie zatrzymanej postêpowania 

     w trybie przyspieszonym. 
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Czy policyjna dokumentacja ze zdarzenia mo¿e pe³niæ decyduj¹c¹ rolê w s¹dzie? 

Z interwencji policji jest sporz¹dzona notatka s³u¿bowa, która mo¿e pos³u¿yæ za dowód w sprawie karnej 

zwi¹zanej z danym zdarzeniem. Wszelkie inne dokumenty sporz¹dzone przez policjê podczas zdarzenia 

powinny znaleŸæ siê w aktach sprawy i mog¹ stanowiæ materia³ dowodowy. Jednak pewnych czynnoœci, 

do których nale¿¹ np. zeznania œwiadka, nie wolno zastêpowaæ treœci¹ pism, zapisków lub notatek 

urzêdowych (s³u¿bowych). Dokumentacja sporz¹dzona przez policjê stanowi element pozyskiwania

i gromadzenia materia³u dowodowego w zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem karnym. Dokumentacja 

policyjna ze zdarzenia mo¿e równie¿ s³u¿yæ za dowód w postêpowaniu cywilnym. 

Dokumentacja policyjna jest jednym z elementów zebranego w sprawie materia³u dowodowego 

stanowi¹cego podstawê do dokonania ustaleñ faktycznych przez s¹d, przy czym nie powinna pe³niæ 

decyduj¹cej roli w toku dokonywanych ustaleñ przez s¹d, gdy¿ nale¿y wzi¹æ pod uwagê równie¿ pozosta³y 

materia³ dowodowy zgromadzony w danej sprawie. 

Jak¹ rolê w sprawie o ubezw³asnowolnienie mo¿e pe³niæ organizacja pozarz¹dowa?

Organizacje pozarz¹dowe, które wœród swoich zadañ statutowych maj¹ ochronê praw OzN, udzielanie 

pomocy takim osobom lub ochrona praw cz³owieka, mog¹ wst¹piæ do postêpowania o ubezw³asnowolnienie 

na ka¿dym jego etapie. Udzia³ takiej organizacji jest mo¿liwy do momentu prawomocnego zakoñczenia 

postêpowania. Uznaje siê, i¿ organizacja pozarz¹dowa mo¿e przedstawiæ s¹dowi istotny dla sprawy pogl¹d 

z w³asnej inicjatywy b¹dŸ na wezwanie s¹du. Istniej¹ wprawdzie w¹tpliwoœci, czego pogl¹d organizacji 

pozarz¹dowej mo¿e dotyczyæ, jednak dopuszcza siê wypowiedŸ zarówno o charakterze ogólnym, jak równie¿ 

przedstawienie pogl¹du dotycz¹cego okolicznoœci faktycznych sprawy. Pogl¹d organizacji powinien byæ 

przedstawiony w formie uchwa³y lub oœwiadczenia podjêtych przez nale¿ycie umocowany organ tej 

organizacji. Warto przy prezentowaniu pogl¹du za³¹czyæ dokumenty wskazuj¹ce na nale¿yte umocowanie 

organu danej organizacji. 
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Opinia organizacji nie jest w ¿adnej mierze wi¹¿¹ca dla s¹du, ale oczywiœcie mo¿e byæ pomocna przy 

wydawaniu rozstrzygniêcia. 

Udzia³ organizacji pozarz¹dowej w postêpowaniu o ubezw³asnowolnienie jest poœredni¹ form¹ udzia³u 

organizacji w postêpowaniu s¹dowym. St¹d brak podstaw prawnych do wzywania organizacji pozarz¹dowej 

na rozprawê na takiej samej zasadzie jak bezpoœrednich stron postêpowania.

Czy za przestêpstwa lub wykroczenia pope³nione przez osobê ubezw³asnowolnion¹ 

odpowiada karnie jego opiekun prawny?

Nie. Kodeks karny 

pope³nione przez osobê ubezw³asnowolnion¹. 

Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e wed³ug prawa cywilnego opiekun prawny odpowiada za winê 

w nadzorze (zgodnie z art. 427 Kodeksu cywilnego). Nale¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 76 k.p.k. (Kodeksu 

postêpowania karnego) jeœli oskar¿onym jest ubezw³asnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, 

pod której piecz¹ oskar¿ony pozostaje, mo¿e podejmowaæ na jego korzyœæ wszelkie czynnoœci procesowe, 

a przede wszystkim wnosiæ œrodki zaskar¿enia, sk³adaæ wnioski oraz ustanowiæ obroñcê.

Kto dziedziczy po osobie ubezw³asnowolnionej? 

Dziedziczenie po osobie ubezw³asnowolnionej odbywa siê na zasadach okreœlonych w Kodeksie cywilnym. 

Z uwagi na fakt, ¿e osoba taka nie mo¿e sporz¹dziæ testamentu, dziedziczenie nastêpuje jedynie na 

podstawie ustawy. W pierwszej kolejnoœci powo³ane z ustawy do spadku s¹ dzieci spadkodawcy oraz jego 

ma³¿onek, którzy dziedzicz¹ w czêœciach równych. W przypadku braku dzieci powo³ani do spadku z ustawy 

s¹ ma³¿onek i rodzice, z kolei w razie braku dzieci i ma³¿onka ca³y spadek przypada rodzicom w równych 

czêœciach.

nie przewiduje odpowiedzialnoœci karnej opiekuna prawnego za przestêpstwa 
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Czy osoba ubezw³asnowolniona mo¿e dziedziczyæ maj¹tek? 

Tak. Osoba ubezw³asnowolniona dziedziczy maj¹tek po najbli¿szych na takich samych zasadach jak osoba 

posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Podkreœlenia wymaga jednak fakt, ¿e w postêpowaniu 

spadkowym jest reprezentowana przez opiekuna lub kuratora. Osoba ubezw³asnowolniona mo¿e zostaæ 

wydziedziczona w testamencie przez spadkodawcê na takich samych zasadach jak osoba z pe³n¹ zdolnoœci¹ 

do czynnoœci prawnych – czyli tylko w okreœlonych przypadkach, tj. jeœli wbrew woli spadkodawcy postêpuje 

uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, jeœli dopuœci³a siê wzglêdem 

spadkodawcy albo jednej z najbli¿szych mu osób umyœlnego przestêpstwa przeciwko ¿yciu, zdrowiu lub 

wolnoœci albo ra¿¹cej obrazy czci lub jeœli uporczywie nie dope³nia wzglêdem spadkodawcy obowi¹zków 

rodzinnych. Sam fakt ubezw³asnowolnienia nie jest wystarczaj¹cy do wydziedziczenia takiej osoby.

Czy decyzja o ubezw³asnowolnieniu jest znana ró¿nym instytucjom? 

Nie. Niestety, na razie nie istnieje ¿adna baza osób ubezw³asnowolnionych. 

S¹d nie informuje o tym innych instytucji.

Czy istnieje mechanizm prawny, który pozwala u³atwiæ podjêcie decyzji 

o przeprowadzeniu operacji chirurgicznej lub zabiegu medycznego? 

Tak, na przyk³ad zastêpcza zgoda s¹du.

Czy kuratorem osoby z niepe³nosprawnoœci¹ mo¿e byæ opiekun prawny? 

Mo¿e. Jest to jak najbardziej mo¿liwe.
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ODNOŒNIKI 
DO WYBRANYCH ZAPISÓW PRAWA

?   Ubezw³asnowolnienie uregulowane jest w Kodeksie cywilnym 

     (art. 12–22 Kodeksu cywilnego). W tych przepisach znajdziemy ogólne 

     przes³anki i skutki ubezw³asnowolnienia ca³kowitego i czêœciowego. 

?   Procedurê ubezw³asnowolnienia reguluje natomiast Kodeks postêpowania 

     cywilnego (art. 544–5601 Kodeksu postêpowania cywilnego). 

?   Szereg regulacji dotycz¹cych ubezw³asnowolnienia zawiera równie¿ Kodeks 

     rodzinny i opiekuñczy (art. 11, 12, 53, 64, 65, 77, 108, 175–177, 181). 

?   Ponadto ubezw³asnowolnienie uregulowane jest tak¿e w szeregu innych 

     ustaw, np. w Ustawie o dowodach osobistych, Ustawie o ochronie zdrowia 

     psychicznego, Ustawie o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu 

     alkoholizmowi, Kodeksie postêpowania karnego, Ustawie o zawodach 

     lekarza i lekarza dentysty. 

?   Kwestia kuratora osoby z niepe³nosprawnoœci¹ jest opisana w artykule 183 

     Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego.

6. 
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    S£OWNICZEK

ZDOLNOŒÆ PRAWNA  

Zdolnoœæ prawna to bycie podmiotem praw i obowi¹zków. 

Zdolnoœæ prawn¹ ma ka¿dy od narodzin do œmierci.

ZDOLNOŒÆ DO CZYNNOŒCI PRAWNYCH 

Zdolnoœæ okreœlonej osoby do nabywania praw i zaci¹gania zobowi¹zañ 

we w³asnym imieniu za pomoc¹ czynnoœci prawnych, inaczej zdolnoœæ do zawierania 

umów. Czêœciow¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych otrzymuje siê z ukoñczeniem 13. 

roku ¿ycia, a pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych – z ukoñczeniem 18. roku ¿ycia.

UBEZW£ASNOWOLNIENIE 

Pozbawienie osoby fizycznej zdolnoœci do czynnoœci prawnych (ubezw³asnowolnienie 

ca³kowite) lub ograniczenie tej zdolnoœci (ubezw³asnowolnienie czêœciowe) i poddanie 

danej osoby pieczy prawnej przedstawiciela ustawowego.

SAMOSTANOWIENIE  

To szeroko rozumiana mo¿liwoœæ decydowania o sobie. 

Jest jednym z warunków niezale¿nego ¿ycia OzN.

7. 
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MODEL WSPIERANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI  

Wed³ug art. 12 Konwencji Praw Osób Niepe³nosprawnych to proces podejmowania 

decyzji, który sk³ada siê z kilku etapów: 

•   osoba wspierana musi zrozumieæ dostêpne informacje na dany temat,

•   osoba wspierana musi byæ w stanie oceniæ skutki swoich dzia³añ,

•   na podstawie informacji o sytuacji i skutkach ewentualnych decyzji 

     – musi byæ w stanie podj¹æ w³asn¹ decyzjê,

•   musi byæ w stanie przekazaæ swoj¹ wolê innym, a wiêc swoj¹ decyzjê 

     zakomunikowaæ w zrozumia³y dla innych sposób. 

Na ka¿dym z tych etapów osoba z niepe³nosprawnoœci¹ ma prawo do wsparcia 

ró¿nymi œrodkami, takimi jak: wsparcie osobowe, techniczne, wsparcie t³umacza, 

tekst ³atwy w czytaniu, niezbêdny czas, aby pomóc jej przejœæ przez fazê procesu 

decyzyjnego. Dziêki temu mo¿liwe jest samodzielne podjêcie decyzji przez tê osobê 

zamiast dzia³ania za ni¹.

POZORNOŒÆ 

Wada oœwiadczenia woli powoduj¹ca niewa¿noœæ czynnoœci prawnej. 

Niewa¿ne jest oœwiadczenie woli z³o¿one drugiej stronie za jej zgod¹ dla pozoru. 

Chodzi wiêc o sytuacjê, gdy przyk³adowo strony umawiaj¹ siê potajemnie, 

¿e ujawnione wobec osób trzecich oœwiadczenie woli nie wywo³a skutków prawnych. 

Przyk³adowo strony zawieraj¹ umowê sprzeda¿y samochodu, ale umawiaj¹ siê, 

¿e w³asnoœæ pojazdu nie przejdzie na kupuj¹cego. Taka umowa sprzeda¿y, z uwagi 

na to, ¿e zosta³a zawarta dla pozoru, bêdzie niewa¿na. 
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PODSTÊP 

Podstêp nazywany jest kwalifikowanym b³êdem. Podstêpne dzia³anie polega na 

œwiadomym wprowadzeniu jakiejœ osoby w b³¹d lub na umocnieniu jej b³êdnego 

mniemania i to w celu sk³onienia jej do z³o¿enia oœwiadczenia woli okreœlonej treœci. 

W przypadku podstêpu wywo³anego przez drug¹ osobê równie¿ mo¿na uchyliæ siê od 

skutków prawnych z³o¿onego oœwiadczenia woli pod wp³ywem b³êdu i to nawet 

wówczas, gdy b³¹d nie by³ istotny, jak i wtedy, gdy nie dotyczy³ treœci czynnoœci 

prawnej. Tutaj, podobnie jak w przypadku b³êdu, konieczne jest wiêc podjêcie 

dodatkowej czynnoœci – z³o¿enie oœwiadczenia o uchyleniu siê od skutków czynnoœci 

prawnej z uwagi na podstêp. Oœwiadczenie o uchyleniu siê od skutków prawnych 

oœwiadczenia woli, które zosta³o z³o¿one innej osobie pod wp³ywem podstêpu, musi 

nast¹piæ na piœmie. Uprawnienie wygasa z up³ywem roku od dnia wykrycia b³êdu. 

GRO�BA  

Równie¿ niewa¿na jest czynnoœæ prawna, w której jedna ze stron z³o¿y³a swoje 

oœwiadczenie pod wp³ywem groŸby. Od skutków prawnych oœwiadczenia woli 

z³o¿onego pod wp³ywem bezprawnej groŸby drugiej strony lub osoby trzeciej mo¿na 

uchyliæ siê, je¿eli z okolicznoœci wynika, ¿e osoba sk³adaj¹ca oœwiadczenie mog³a siê 

obawiaæ, i¿ jej samej lub innej osobie grozi powa¿ne niebezpieczeñstwo osobiste lub 

maj¹tkowe. Osoba zagro¿ona znajduje siê wiêc w sytuacji przymusowej i stoi przed 

alternatyw¹: albo dokonaæ ¿¹danej czynnoœci prawnej, albo naraziæ siê na realizacjê 

stanu rzeczy okreœlonego w groŸbie. 

Oœwiadczenie o uchyleniu siê od skutków prawnych oœwiadczenia woli, które zosta³o 

z³o¿one innej osobie pod wp³ywem groŸby, musi nast¹piæ na piœmie. Uprawnienie 

wygasa z up³ywem roku od chwili, kiedy stan obawy usta³. 
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B£¥D

Kolejna wada oœwiadczenia woli powoduj¹ca niewa¿noœæ czynnoœci prawnej. 

Przez b³¹d rozumie siê niezgodnoœæ miêdzy obiektywn¹ rzeczywistoœci¹ a jej odbiciem 

w œwiadomoœci cz³owieka. B³¹d ma znaczenie prawne wówczas, gdy dotyczy treœci 

czynnoœci prawnej i gdy jest b³êdem istotnym. W razie b³êdu co do treœci czynnoœci 

prawnej mo¿na uchyliæ siê od skutków swego oœwiadczenia woli. Konieczne jest wiêc 

podjêcie dodatkowej czynnoœci – z³o¿enie oœwiadczenia o uchyleniu siê od skutków 

czynnoœci prawnej z uwagi na b³¹d. 

Je¿eli chodzi natomiast o oœwiadczenie woli sk³adane innej osobie (np. w toku 

zawarcia umowy) i bêd¹ce zarazem odp³atn¹ czynnoœci¹ prawn¹ uchylenie siê od 

skutków prawnych bêdzie mo¿liwe, gdy adresat oœwiadczenia woli: a) b³¹d wywo³a³, 

chocia¿by bez swojej winy, b) wiedzia³ o b³êdzie, c)  móg³ z ³atwoœci¹ b³¹d zauwa¿yæ. 

Je¿eli wiêc adresat oœwiadczenia woli w powy¿szych sytuacjach nie wyprowadzi³ 

sk³adaj¹cego oœwiadczenie woli z b³êdu, wówczas jego interes nie zas³uguje na 

ochronê. 

Oœwiadczenie o uchyleniu siê od skutków prawnych oœwiadczenia woli, które zosta³o 

z³o¿one innej osobie pod wp³ywem b³êdu, musi nast¹piæ na piœmie. Uprawnienie 

wygasa z up³ywem roku od dnia wykrycia b³êdu. 
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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:

§

§

§

§


