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UBEZWŁASNOWOLNIENIE

JAKIE SĄ KORZYŚCI 

Z UBEZWŁASNOWOLNIENIA?
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Ubezwłasnowolnienie jest rodzajem zabezpieczenia osoby chorej przed podjęciem 

szkodliwej /niekorzystnej decyzji we własnej sprawie.

KTO  MOŻE ZOSTAĆ UBEZWŁASNOWOLNIONY?

Czasami choroba uniemożliwia świadome i korzystne dla siebie podejmowanie decyzji; 

wtedy osoba chora lub uzależniona może narazić się na poważne konsekwencje zdrowotne, 

prawne albo finansowe.

Jeśli w rodzinie występuje taki problem i jest obawa, że osoba chora może wyrządzić sobie 

krzywdę poprzez nieświadome podejmowanie decyzji, trzeba rozważyć instytucję 

ubezwłasnowolnienia.

Do wnoszenia o ubezwłasnowolnienie uprawnieni są:

Ubezwłasnowolniona może być tylko ta osoba (od 13 roku 

życia), która nie jest w stanie kierować swym postępowaniem 

na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, 

albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności 

narkomanii lub uzależnienia od alkoholu.

KTO WNIOSKUJE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE I GDZIE?

małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie
jej krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo
jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w sądzie okręgowym, właściwym dla miejsca 
zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

Istnieje instytucja ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego.

Osoba między 13 a 18 rokiem życia może być ubezwłasnowolniona tylko całkowicie.

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo (w przypadku, 

gdy stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, a potrzebna jest jej jedynie 

pomoc w prowadzeniu określonych spraw).

JAKIE SĄ RODZAJE UBEZWŁASNOWOLNIENIA?
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OSOBA UBEZWŁASNOWOLNIONA 

CZĘŚCIOWO

DLA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CZĘŚCIOWO USTANAWIANY JEST KURATOR

OSOBA UBEZWŁASNOWOLNIONA 

CAŁKOWICIE

DLA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE USTANAWIANY JEST OPIEKUN

JAKIE PRAWA I OBOWIĄZKI 

MA OPIEKUN PRAWNY I KURATOR?

OPIEKUN OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE

Ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

Oznacza to, że dokonane przez nią czynności zobowiązujące lub rozporządzające będą ważne 

wyłącznie wówczas, gdy zostaną potwierdzone przez jej przedstawiciela ustawowego (chyba, że 

wyraził on już wcześniej zgodę na ich dokonanie). Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może 

jednak samodzielnie dokonywać czynności dotyczących umów powszechnie zawieranych 

w drobnych sprawach życia codziennego, takich jak na przykład kupno produktów spożywczych. 

Dodatkowo, zasadniczo ma ona także możliwość rozporządzania swoimi zarobkami. 

Nie posiada zdolności do czynności prawnych. 

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest 

nieważna. Nie dotyczy to jednak powszechnie zawieranych umów w drobnych sprawach życia 

codziennego, przy czym i one będą ważne tylko wtedy, gdy nie będą pociągały za sobą rażącego 

pokrzywdzenia osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

Naczelną zasadą jest dbałość o dobro osoby ubezwłasnowolnionej. Podkreślić należy, iż korzyści 

płynące z instytucji opiekuna prawnego oraz kuratora dotyczą tylko i wyłącznie osoby 

ubezwłasnowolnionej. 

Zobligowany jest do sprawowania opieki z należytą starannością. Jego obowiązki obejmują 

zapewnienie dla osoby ubezwłasnowolnionej odpowiednich i adekwatnych środków do życia oraz 

zabezpieczenie wymaganej dla niej opieki lekarskiej. 

Do obowiązków opiekuna ubezwłasnowolnionej osoby należy także ochrona jej interesów 

majątkowych oraz reprezentowanie jej wobec osób trzecich. 

Co istotne, we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku 

ubezwłasnowolnionego, opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego. 
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Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba pełnoletnia, 

która korzysta z pełni praw publicznych i nie jest 

ubezwłasnowolniona. 

Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, 

stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji 

opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany 

za przestępstwo popełnione umyślnie.

KURATOR DLA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CZĘŚCIOWO

Zasadniczo, zarówno opiekun dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jak i kurator dla osoby 

ubezwłasnowolnionej częściowo, jest wybierany z kręgu najbliższych członków rodziny.

Jeżeli wzgląd na dobro chorego nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem osoby 

ubezwłasnowolnionej całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jej małżonek, 

a w braku tegoż - jej ojciec lub matka.

KTO MOŻE ZOSTAĆ KURATOREM 

LUB OPIEKUNEM PRAWNYM?

CZY PRZEPROWADZENIE 

UBEZWŁASNOWOLNIENIA 

DUŻO KOSZTUJE?

Jako przedstawiciel ustawowy, udziela zgody na dokonanie czynności, przez którą osoba

ubezwłasnowolniona częściowo zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem. 

Brak takiej zgody prowadzi do nieważności czynności prawnej. Ubezwłasnowolnienie częściowe 

jest orzekane w celu pomocy do prowadzenia spraw. Pomoc nie jest równoznaczna 

z dokonywaniem czynności wyłącznie przez kuratora, jako przedstawiciela ustawowego osoby 

częściowo ubezwłasnowolnionej, co odróżnia tę instytucję prawną od ubezwłasnowolnienia 

całkowitego. Kurator, podobnie jak opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, powinien 

uzyskiwać zezwolenia sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą 

osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego częściowo.

Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie jest stała i wynosi 40 zł.

W celu ustalenia stanu psychicznego osoby mającej zostać ubezwłasnowolnioną, w toku 

postępowania o ubezwłasnowolnienie sąd wymagać będzie dowodu w postaci opinii biegłych. 

Wnioskodawca musi liczyć się z koniecznością pokrycia wydatków za opinię biegłych, 

szacowanych obecnie na ok. 500- 600 zł.
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Czy opiekun prawny lub przedstawiciel może dowolnie nim dysponować?

CO Z MAJĄTKIEM OSOBY 

UBEZWŁASNOWOLNIONEJ? 

JAKIE SĄ MINUSY 

UBEZWŁASNOWOLNIENIA OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

/NIESAMODZIELNEJ?

Strona, która nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania ze względu na trudną sytuację 

materialną, może się starać o zwolnienie z tych kosztów. Stosowny wniosek można zamieścić 

od razu we wniosku o ubezwłasnowolnienie. W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie z kosztów 

postępowania należy wskazać, że nie jest się w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla 

koniecznego utrzymania własnego i swojej rodziny.

Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, kierując się dobrem 

osoby pozostającej pod swoją opieką oraz interesem społecznym.

Możliwość swobodnego decydowania opiekuna o majątku osoby pozostającej pod opieką jest 

bardzo ograniczona nadzorem sprawowanym przez sąd opiekuńczy.

Każda czynność dokonana bez zezwolenia sądu opiekuńczego jest nieważna.

Opiekun zobligowany jest do uzyskiwania zezwolenia sądu opiekuńczego we wszelkich 

ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku osoby pozostającej pod jego opieką.

Przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach opiekun powinien również wysłuchać 

swojego podopiecznego (jeżeli rozwój umysłowy i stan zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej 

pozwalają na takie wypowiedzi) oraz w miarę możności uwzględniać jego rozsądne życzenia.

Ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite dokonywane jest wyłącznie dla dobra osoby 

ubezwłasnowolnionej. 

Podkreślić należy, iż przeciwnie do powszechnego wyobrażenia, instytucja ubezwłasnowolnienia 

nie powinna kojarzyć się negatywnie. Nie powinno się jej też rozpatrywać ani w kategorii 

pozbawienia człowieczeństwa, ani pozbawienia praw publicznych. 

Przeciwnie, należy pamiętać, że ubezwłasnowolnienie często stanowi jedyny skuteczny 

mechanizm ochrony przed negatywnymi skutkami poważnych i trudnych do odwrócenia 

czynności prawnych. Osoba nieporadna życiowo, chora psychiczne, czy uzależniona od alkoholu 

często nieświadomie lub za namową innych osób dokonuje czynności bardzo dla siebie 

niekorzystnych. Ustanowiony dla niej opiekun lub kurator ma za zadanie do takich czynności 

nie dopuszczać.

Gdy tylko ustaną przyczyny, które były podstawą orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, sąd 

zobligowany jest uchylić postanowienie o ubezwłasnowolnieniu również z urzędu. 

W razie poprawy stanu zdrowia także sama osoba ubezwłasnowolniona ma prawo złożyć do sądu 

wniosek o uchylenie, bądź zmianę postanowienia w tym zakresie.
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