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WSTĘP 

 

W ciągu ostatnich 60  lat sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie na świecie, a 

także  w Polsce uległa dużej zmianie.  

Po pierwsze, coraz częściej osoba niepełnosprawna intelektualnie jest postrzegana jako 

podmiot wolności i praw, nie jest więc oceniana tylko przez pryzmat niepełnosprawności, 

ograniczeń i deficytów. 

Po drugie, osoby niepełnosprawne intelektualnie są znacznie rzadziej niż dawniej zamykane 

w ośrodkach stałego pobytu, tzn. w domach pomocy społecznej czy nawet szpitalach 

psychiatrycznych. Powstają grupowe mieszkania chronione, w których osoby 

niepełnosprawne mają szanse na bardziej samodzielne życie i realizację swoich potrzeb, oraz 

różnego rodzaju placówki dzienne umożliwiające im kontakty społeczne i aktywność, 

wpływanie na swoje życie. 

Po trzecie, zauważono, iż poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie 

wpływa na ich rozwój i umiejętności życia w integracji, co jest bardzo korzystne zarówno z 

punktu widzenia psycho – społecznego, jak i  ekonomicznego. 

To rodzice - jako pierwsi -  podjęli walkę o prawo dla swoich niepełnosprawnych 

intelektualnie dzieci do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb, dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej,  rehabilitacji oraz usług zapewniających niezbędną pomoc i 

wsparcie w życiu w integracji. 

Ruch rodziców przekształcił się w prężne organizacje społeczne, krajowe i międzynarodowe, 

w których rozwój włączyły się władze publiczne różnych krajów. Ich działania umożliwiają 

zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie od najwcześniejszych 

miesięcy życia. Osoby niepełnosprawne intelektualnie realizują obecnie obowiązek szkolny, 

coraz większa ich grupa bierze udział z terapii zajęciowej, uczestniczy w warsztatach i 

szkoleniach   zawodowych przygotowujących do wykonywania określonych prac, niektórzy 

już z powodzeniem pracują. Dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się 

samodzielności, występowania w swoim imieniu we własnych sprawach, uczą się korzystać z 

przysługujących im praw osobistych, socjalnych i politycznych 

Istniejące wciąż problemy związane z egzystencją osób niepełnosprawnych intelektualnie 

stały się przedmiotem debaty publicznej, co znacznie przyspiesza proces integracji i 

pełnoprawnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym. 

Niestety, mimo tylu pozytywnych działań i takich osiągnięć, niepełnosprawność 

intelektualna wciąż może zostać uznana za wystarczający powód do zabrania lub ograniczenia 
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osobie niepełnosprawnej wolności i prawa do decydowania o sobie. Wszystkie osiągnięcia 

edukacyjne i rozwojowe, a także zdobyte umiejętności w samodzielnym i niezależnym życiu 

mogą zostać unicestwione przez ubezwłasnowolnienie. 

Ubezwłasnowolnienie to instrument prawa cywilnego, który miał służyć ochronie prawnej 

osób uznanych za niezdolne do samodzielnego decydowania o sobie. Polega ono na 

pozbawieniu lub ograniczeniu zdolności do czynności prawnych i odebraniu tym samym 

możliwości wpływania na swoje życie. Instytucja ta istniała w polskim prawie jeszcze przed 

II wojną światową, a potem pojawiła się w roku 1964 w kodeksie cywilnym, który 

obowiązuje do dziś. Od tamtej pory zmieniło się podejście do niepełnosprawności 

intelektualnej, natomiast nie zmieniły się przepisy prawne o ubezwłasnowolnieniu. Obecnie 

powszechnie uznaje się, że wolności i prawa człowieka przysługują każdemu, ale także, że 

każdy może z nich korzystać. Dlatego ochrona prawna osób niepełnosprawnych intelektualnie 

powinna polegać na wyrównywaniu ich szans w pełnoprawnym uczestnictwie w życiu 

społecznym, wspieraniu w podejmowaniu przez te osoby decyzji, realizowaniu ich autonomii, 

a nie na zabieraniu im wolności, uniemożliwieniu decydowania o swoim życiu i  pozbawieniu 

samodzielności. 

Ubezwłasnowolnienie nie służy już celom, do realizacji których zostało 

wprowadzone. Ochrona prawna osoby niepełnosprawnej intelektualnie nie może 

polegać na odebraniu lub ograniczeniu jej prawa do decydowania o sobie.  

Nie jest możliwa równość między ludźmi, wyrównywanie szans osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, dążenie do ich integracji w społeczeństwie, 

samodzielności i niezależności, gdy jednocześnie istnieje  poważne zagrożenie w postaci 

ubezwłasnowolniania.  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym od kilku lat 

uważnie śledzi problematykę ubezwłasnowolnienia. W ostatnich latach do PSOUU napływało 

wiele informacji z całej Polski o tym, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są bardzo 

często ubezwłasnowalniane w sytuacjach, które tego nie wymagały. Okazywało się, że 

rodzice osoby niepełnosprawnej intelektualnie stali często przed wyborem: albo 

ubezwłasnowolnię własne dziecko, albo nie będę mógł uzyskać jakiegoś świadczenia, na 

przykład renty socjalnej, renty rodzinnej, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu 

dofinansowanego przez PEFRON, orzeczenia sądowego o nabyciu spadku po rodzicach. 

Zdarzało się również, że osoby bliskie występowały o ubezwłasnowolnienie osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, by przejąć jej pieniądze czy mieszkanie po rodzicach. 
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Dzięki kilkuletnim staraniom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym problemem ubezwłasnowalniania osób niepełnosprawnych 

intelektualne zajął się w latach 2005 - 2007 Rzecznik Praw Obywatelskich i na jego wniosek 

Trybunał Konstytucyjny. Trybunał to organ, który orzeka, czy jakieś przepisy są zgodne z 

Konstytucją, umowami międzynarodowymi oraz ustawami. 

W pierwszej zgłoszonej sprawie Trybunał Konstytucyjny miał ocenić, czy przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego, które nie przyznają osobie ubezwłasnowolnionej prawa złożenia 

wniosku do sądu o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, są zgodne z Konstytucją. 

Trybunał bardzo szczegółowo analizował sytuację osoby ubezwłasnowolnionej i orzekł w 

dniu 7 marca 2007 roku, iż te przepisy są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  

i muszą zostać zmienione.  

Między innymi na skutek tego orzeczenia zostały wprowadzone zmiany przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego, które dotyczą postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie. 

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał także sprawę wypłaty renty socjalnej przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pełnoletnim osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 

Jednostki organizacyjne ZUS wysyłały od września 2003 roku zawiadomienia do rodziców 

osób niepełnosprawnych intelektualnie o potrzebie przedstawienia ZUS w ciągu 12 miesięcy 

od dnia otrzymania zawiadomienia, orzeczenia sądowego o ustanowieniu rodziców 

opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych intelektualnie, pod rygorem wstrzymania 

wypłaty renty socjalnej. Według prawa ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby 

pełnoletniej oznacza jej ubezwłasnowolnienie. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 6 

listopada 2007 roku uznał, iż przepisy na podstawie których działał ZUS są niezgodne z 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Trybunał Konstytucyjny w obu wyrokach stwierdził, że ubezwłasnowolnienie osób 

niepełnosprawnych intelektualnie może naruszać ich wolności i prawa, dlatego nie powinno 

być nadużywane, a stosowane w wyjątkowych sytuacjach. 

Chcemy zatem w tym krótkim opracowaniu przedstawić, na czym polega 

ubezwłasnowolnienie, a przede wszystkim, jakie są jego skutki. Trzeba wciąż przekonywać, 

że ubezwłasnowolnienie najczęściej prowadzi do wykluczenia osoby niepełnosprawnej 

intelektualnie z życia społecznego, ponieważ uniemożliwia jej praktykowanie nabytych 

umiejętności i decydowania o sobie. 

Po drugie, opiszemy jak wygląda postępowanie sądowe w sprawach o 

ubezwłasnowolnienie po zmianach przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 
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Po trzecie wskażemy inne rozwiązania prawne, wystarczające dla zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym intelektualnie ochrony, jakiej mogą potrzebować. 

 

I. CO TO JEST UBEZWŁASNOWOLNIENIE? 

 

1. Co oznacza ubezwłasnowolnienie według prawa? 

Ubezwłasnowolnienie zostało opisane w kodeksie cywilnym. Nazywa się je instytucją, 

środkiem prawnym, ponieważ można je stosować w sytuacjach opisanych w kodeksie. 

Według kodeksu cywilnego osoba, która jest ubezwłasnowolniona traci zdolność do 

czynności prawnych lub ta zdolność zostaje jej ograniczona. Ograniczenie lub pozbawienie 

człowieka zdolności do czynności prawnych dotyczy istoty samodzielności, pogarsza jakość 

jego życia, odbiera mu możliwość pełnego i godnego życia. 

 

Co to jest zdolność do czynności prawnych? 

Zdolność do czynności prawnych to możliwość podejmowania decyzji, które mają znaczenie 

prawne: na przykład podpisywanie umów. Nazywa się to nabywaniem praw i zaciąganiem 

zobowiązań. Według prawa każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ma pełną zdolność do 

czynności prawnych. Oznacza to, że również pełnoletnia osoba niepełnosprawna 

intelektualnie może samodzielnie, we własnym imieniu podejmować decyzje prawne. 

 

Istnieją dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia – całkowite i częściowe. 

 

Ubezwłasnowolnienie całkowite - oznacza, że osoba ubezwłasnowolniona została 

pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnić całkowicie może tylko sąd 

i tylko osobę, która: 

 ukończyła 13 lat, 

 jest chora psychicznie, ma niedorozwój umysłowy, cierpi na narkomanię lub 

pijaństwo lub inne zaburzenie psychiczne, 

 z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, narkomanii, pijaństwa lub 

innego zaburzenia psychicznego nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. 

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może w stosunku do siebie podejmować żadnych 

decyzji prawnych. Jej decyzje są według prawa nieważne. Na przykład: osoba 

ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawierać umów sprzedaży, nie może głosować, nie 

może zawrzeć małżeństwa, nie może uznać dziecka, przyjąć i dać spadek. Wszystkie 
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najważniejsze decyzje dotyczące jej sytuacji prawnej i życia, podejmuje inna osoba – 

opiekun. Ubezwłasnowolniony całkowicie może natomiast zawierać tzw. umowy w drobnych 

bieżących sprawach dnia codziennego, na przykład może kupić gazetę. O sytuacji osoby 

ubezwłasnowolnionej całkowicie czytaj w rozdziale IV. 

 

Ubezwłasnowolnienie częściowe - oznacza, że osoba ubezwłasnowolniona ma ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnić częściowo może tylko sąd i tylko osobę, 

która: 

 ukończyła 18 lat; 

 jest chora psychicznie, ma niedorozwój umysłowy, cierpi na narkomanię lub 

pijaństwo lub inne zaburzenie psychiczne; 

 z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju psychicznego, narkomanii, pijaństwa 

potrzebuje pomocy do prowadzenia jej spraw. 

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może podejmować decyzje prawne, ale najczęściej te 

decyzje będą musiały zostać zatwierdzone przez inną osobę – kuratora. O sytuacji osoby 

ubezwłasnowolnionej częściowo czytaj w rozdziale IV. 

 

To tylko informacje na temat przyczyn ubezwłasnowolnienia zapisanych w kodeksie 

cywilnym. Pozostałe wiadomości o procedurze ubezwłasnowolnienia oraz znaczeniu 

ubezwłasnowolnienia dla osoby niepełnosprawnej intelektualne są przedstawione w dalszej 

części opracowania. 

  

2. Ubezwłasnowolnienie a godność człowieka. 

 

Godność człowieka to wartość nierozerwalnie związana z każdym człowiekiem, która 

jest źródłem wszystkich jego praw. Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej godność 

człowieka jest przyrodzona, to znaczy, że ma ją każdy człowiek od urodzenia. Godność 

człowieka jest niezbywalna, to znaczy, że nie można w żaden sposób się jej zrzec, komuś 

przekazać. Godność człowieka jest także nienaruszalna, to znaczy, że nikt nie ma prawa 

naruszać godności człowieka, ani jej ograniczać, a przede wszystkim nie powinny tego czynić 

władze publiczne.  

Godność wynika z indywidualności każdego człowieka. Nie ma dwóch takich 

samych osób, każdy jest niepowtarzalny i to właśnie jest źródłem godności człowieka. Ta 

godność nie jest tylko jednym z wielu praw człowieka. Jest ona źródłem tych praw, 
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najważniejszą wartością w Konstytucji i wszystkie inne przepisy prawa muszą być z nią 

zgodne. 

Godność człowieka to także tzw. „prawo osobistości”. Są to cechy psychiki każdego 

człowieka, które wymagają szacunku. To honor, szlachetność, duma. 

Najważniejszą cechą godności człowieka jest podmiotowość, czyli autonomia. Jest to 

swoboda postępowania zgodnie z własną wolą, swoboda myślenia o sobie co się chce, 

określania swoich wartości, wpływania na swoje otoczenie. Człowiek ma godność, a więc jest 

podmiotem wszystkich praw, może z nich korzystać. Ubezwłasnowolnienie osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie może prowadzić do naruszenia jej godności, ponieważ  

zostaje jej uniemożliwione korzystanie z jej praw, decydowanie o sobie, działanie zgodnie z 

własną wolą. Taka osoba przestaje być wolna, zostaje zniewolona przez prawo i 

ustanowionego opiekuna lub kuratora. 

 

3. Ubezwłasnowolnienie a wolność człowieka i prawo do decydowania o swoim życiu    

osobistym. 

 

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy człowiek jest wolny. Wolność to 

po pierwsze nietykalność osobista i bezpieczeństwo, możliwość poruszania się i 

przemieszczania się, czyli zmieniania miejsca pobytu, wychodzenia, wyjeżdżania. Nikt nie 

może zmuszać człowieka do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Nikt nie może 

zatrzymać człowieka, zakazać mu przemieszczania się chyba, że taki człowiek postąpił 

niezgodnie z prawem i musi ponieść karę. 

Wolność, to także prawo każdego do samodzielnego i niezależnego decydowania o 

swoim życiu osobistym. Oznacza to, że każdy człowiek jest wolny w podejmowaniu 

wszelkich decyzji dotyczących swojego życia. Może swobodnie, bez ograniczeń wybrać 

miejsce swojego zamieszkania, zawód, pracę, partnera życiowego, a także decydować o 

sprawach dotyczących jego zdrowia i życia. Wolność, to również taki stan każdego 

człowieka, w którym jest on spokojny, nie boi się, jest wolny od obaw o swoje życie, nie 

działa pod przymusem. 

Sytuacja, w której zabiera się człowiekowi swobodę działania, poruszania się, 

wpływania na swoje życie, jest naruszeniem jego wolności. 

Osoba ubezwłasnowolniona nie jest wolna w podejmowaniu decyzji o swoim życiu, 

nie ma wpływu na najważniejsze sprawy dotyczące jej osoby. 
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4. Dlaczego ludzie decydują się wystąpić do sądu o ubezwłasnowolnienie osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie? 

 

Najczęściej decyzja o wystąpieniu do sądu o ubezwłasnowolnienie osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie zostaje podjęta w jakiejś trudnej sytuacji prawnej, na 

przykład przy przejęciu spadku, sprzedaży mieszkania, postępowaniu o alimenty, 

otrzymywaniu świadczeń.  Rodziny albo urzędnicy często myślą, że ubezwłasnowolnienie 

jest jedyną możliwością, by załatwić jakąś sprawę prawną osoby niepełnosprawnej 

intelektualnie. Tak nie jest. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2003 roku żądał od 

rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie przedstawienia orzeczenia sądu o 

ustanowieniu ich opiekunami prawnymi lub kuratorami osoby niepełnosprawnej 

intelektualnie. W polskim prawie jedyną możliwością ustanowienia dla kogoś opiekuna 

prawnego jest ubezwłasnowolnienie tej osoby. ZUS pisał do rodziców, że jeśli nie 

przedstawią zaświadczenia o ustanowieniu ich opiekunami prawnymi swoich dzieci, to 

przestanie wypłacać rentę socjalną osobie niepełnosprawnej i sam wystąpi do właściwych 

organów, by te wystąpiły z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej. 

Trybunał Konstytucyjny zajmując się tą sprawą orzekł, iż działania ZUS są niezgodne z 

prawem. Żadna instytucja czy urząd dla swojej wygody nie może wymagać 

ubezwłasnowolnienia osoby niepełnosprawnej intelektualnie. 

Osoba niepełnosprawna intelektualnie ma takie same prawa jak każdy człowiek.  

Wielu ludzi uważa, że osobie z niepełnosprawnością intelektualną, właśnie ze względu na jej 

niepełnosprawność, nie przysługują wszystkie wolności i prawa zapisane w Konstytucji oraz 

dokumentach międzynarodowych. Niektórzy uważają, że nawet jeśli osoby niepełnosprawne 

intelektualnie mają jakieś prawa, to i tak nie mogą z nich korzystać, ponieważ nie są w stanie 

kierować swoim postępowaniem. Mimo wielu działań na rzecz uświadamiania ludziom czym 

jest niepełnosprawność intelektualna, wciąż jeszcze niektórzy myślą, że osoba 

niepełnosprawna intelektualnie nie może podejmować samodzielnie decyzji dotyczących 

życia osobistego, dokonywać prawidłowych wyborów w codziennych sprawach, nie jest 

świadoma lub nie rozumie tego, co się wokół niej dzieje. Niektórzy ludzie zapominają, lub nie 

chcą wiedzieć, że osoba niepełnosprawna intelektualnie myśli, rozumie, choć może wymaga 

to pomocy drugiej osoby. Niektórzy ludzie nie zwracają nawet uwagi na emocje, uczucia, czy 

przeżycia osoby niepełnosprawnej intelektualnie, szczególnie w sytuacjach, gdy odbiera się 

jej możliwość wyboru i decyzji. 



 10 

Dla wielu łatwiej, wygodniej i prościej jest ubezwłasnowolnić osobę 

niepełnosprawną intelektualnie, niż uświadomić sobie, że ma ona takie same prawa jak 

każdy człowiek i podjąć trud zapewnienia jej takich warunków, w tym wspierania, by 

mogła z tych praw korzystać. 

 

5. Czy ubezwłasnowolnienie chroni prawa osoby niepełnosprawnej intelektualnie? 

 

Kodeks cywilny, w którym ustanowiono ubezwłasnowolnienie, został uchwalony w 

1964 roku. W tamtych czasach osoby niepełnosprawne intelektualne traktowane były jak 

„gorsza kategoria ludzi”, zamykane w domach pomocy społecznej, pozbawione praw. Wtedy 

ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej intelektualnie stanowiło możliwość ochrony jej 

praw, zdobycia dla niej świadczeń, reprezentowania jej interesów w sądzie. Osoby 

niepełnosprawne intelektualnie nie mogły same występować w swoich sprawach w sądach, 

urzędach i instytucjach dlatego, że się ich obawiano, mało o nich wiedziano, nie wierzono, że 

osoby te są w stanie same wyrazić swoją wolę. 

Dzięki wielu działaniom, zwłaszcza zaangażowanych rodziców, przez ostatnie kilkadziesiąt 

lat zmieniła się świadomość społeczna i obraz osoby niepełnosprawnej intelektualnie, 

zmieniła się także jej sytuacja prawna. 

Obecnie osoba niepełnosprawna intelektualnie ma znacznie większe szanse na 

pełniejszą integrację w społeczeństwie i korzystanie z tego, że jest obywatelem. Jest bardziej 

świadoma swoich praw, samodzielna, niezależna, uczy się decydować, wybierać, ponosić 

konsekwencje, uczestniczyć w życiu na takich samych zasadach jak osoby pełnosprawne. 

Może korzystać z różnego rodzaju form pomocy i wsparcia. Coraz więcej urzędów zdaje 

sobie z tego sprawę. 

Mimo to, od 1964 roku nie zmieniły się przepisy prawne o ubezwłasnowolnieniu. W 

dalszym ciągu według prawa niepełnosprawność intelektualna (nazywana w kodeksie 

niedorozwojem umysłowym) może być uznana za powód do ubezwłasnowolnienia. Mimo 

widocznych zmian społecznych i prawnych, ubezwłasnowolnienie jest niezmienne od 40 lat i 

może prowadzić do zahamowania lub unicestwienia długoletnich starań o pełne uczestnictwo 

w życiu publicznym osób niepełnosprawnych intelektualnie, pełnię korzystania przez nie 

praw człowieka i obywatela. 

Dlatego, dopóki w kodeksie cywilnym nie zostaną wprowadzone inne środki prawne 

wspierające osoby niepełnosprawne intelektualnie, należy poznać dokładnie zasady 



 11 

postępowania o ubezwłasnowolnienie. Chodzi o to, by nie dopuścić do wykorzystywania tego 

instrumentu przeciwko osobom niepełnosprawnym intelektualnie, z ich krzywdą. 

 

II. JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE? 

 

1. Jaki sąd rozpatruje sprawy o ubezwłasnowolnienie? 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie prowadzi sąd okręgowy w miejscu zamieszkania 

osoby, której dotyczy postępowanie. Jeśli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania, wtedy 

właściwy będzie sąd w miejscu jej pobytu. Sąd okręgowy to sąd nadrzędny nad sądem 

rejonowym. Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpatruje trzech sędziów. W każdym 

postępowaniu o ubezwłasnowolnienie bierze udział prokurator. Jeśli osoba, której dotyczy 

wniosek ma małżonka lub przedstawiciela ustawowego (na przykład rodzic osoby 

niepełnoletniej), to oni również uczestniczą w postępowaniu. Postępowanie toczy się na 

wniosek osób, które według prawa mogą go złożyć i jest to postępowanie nieprocesowe. 

Oznacza to, że nie ma żadnego sporu w prawie. 

 

2. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? 

Sąd nie może rozpocząć, czyli wszcząć postępowania o ubezwłasnowolnienie, jeśli 

najpierw ktoś nie złoży wniosku. Wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie 

jakiejś osoby mogą zgłosić: 

 małżonek; 

 jej krewni w linii prostej, czyli dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie; 

 rodzeństwo  

 przedstawiciel ustawowy  

 prokurator okręgowy 

Jeśli jakaś osoba ma przedstawiciela ustawowego, to krewni tej osoby nie mogą 

zgłaszać wniosku do sądu o wszczęcie postępowania. Przedstawicielem ustawowym są na 

przykład: 

 rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad niepełnoletnim dzieckiem, 

 opiekun ustanowiony dla osoby małoletniej, 

 opiekun ustanowiony dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, 

 kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. 



 12 

Inne osoby nie mogą same złożyć wniosku o ubezwłasnowolnienie. Mogą one jednak 

powiadomić prokuratora, by ten wystąpił z takim wnioskiem. Prokurator może uznać, że 

ubezwłasnowolnienie danej osoby jest konieczne ze względu na dobro społeczne. Wtedy 

właśnie on wystąpi do sądu z wnioskiem o jej ubezwłasnowolnienie.  

Osoba, która składa wniosek o ubezwłasnowolnienie nosi nazwę wnioskodawcy.  

Co należy napisać we wniosku o ubezwłasnowolnienie? 

We wniosku o ubezwłasnowolnienie należy wskazać, dlaczego wnioskodawca żąda 

ubezwłasnowolnienia, czyli należy uzasadnić wniosek. Jeśli wnioskodawca opisuje we 

wniosku chorobę psychiczną, alkoholizm, narkomanię, upośledzenie umysłowe, to sąd przed 

wszczęciem postępowania może zażądać odpowiednich zaświadczeń lekarskich (na przykład 

o leczeniu odwykowym, zaświadczenie o niepełnosprawności). Jeśli ktoś nie ma takich 

zaświadczeń, to należy w uzasadnieniu wniosku bardzo dokładnie opisać zachowania, stany, 

w których znajduje się osoba, którą chcemy ubezwłasnowolnić.  

Dokumenty, które należy dołączyć we wniosku o ubezwłasnowolnienie: 

 wniosek w 3 egzemplarzach; 

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do 

pracy lub nieistniejących już Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia – KIZ; 

 akt urodzenia osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 

 akt małżeństwa, jeśli wniosek dotyczy małżonka wnioskodawcy; 

 akt małżeństwa lub odpis wyroku rozwodowego, jeśli ubezwłasnowolnienie dotyczy 

dziecka wnioskodawcy; 

 jeśli w sprawie uczestniczy rodzeństwo lub dziadkowie i wnuki, należy załączyć takie 

dokumenty z urzędu stanu cywilnego, które potwierdzą, że to rodzina osoby, której 

dotyczy wniosek. 

 

Jeśli ktoś składa wniosek o ubezwłasnowolnienie jakiejś osoby i wie, że według prawa ta 

osoba nie powinna zostać ubezwłasnowolniona, czyli wprowadza sąd w błąd, albo ktoś składa 

wniosek o ubezwłasnowolnienie tylko dlatego, by zabrać komuś jego podstawowe prawa, to 

wtedy sąd nałoży na taką osobę karę grzywny. Według prawa osoba, która składa wniosek o 

ubezwłasnowolnienie w taki sposób, działa w złej wierze.  
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Za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie należy wnieść 40 zł opłaty. Sędzia może 

wezwać wnioskodawcę do wpłacenia zaliczki na biegłego lekarza, którego trzeba w sprawie 

powołać (ok. 200 zł). 

3. Co może wydarzyć się w sądzie? 

Oprócz wnioskodawcy w postępowaniu o ubezwłasnowolnieniu biorą udział także inne 

osoby. Te osoby nazywa się uczestnikami postępowania. Uczestnikami postępowania są: 

 osoba, której dotyczy wniosek 

 jej przedstawiciel ustawowy; 

 małżonek osoby, której dotyczy wniosek 

 prokurator 

Sąd powiadomi wszystkich uczestników postępowania, że wpłynął wniosek o 

ubezwłasnowolnienie kogoś im bliskiego. Osoba, której dotyczy wniosek o 

ubezwłasnowolnienie także zostanie poinformowana. 

Dodatkowo, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, uczestnikiem 

postępowania o ubezwłasnowolnienie może być organizacja społeczna, na przykład 

stowarzyszenie lub fundacja, która działa na rzecz ochrony praw człowieka, w tym również 

praw osób niepełnosprawnych. Taka organizacja może przyłączyć się do każdego 

postępowania o ubezwłasnowolnienie. To bardzo ważne, że organizacje mogą uczestniczyć w 

tych postępowaniach, ponieważ mogą przedstawiać sądowi swoje zdanie na temat osoby, 

której dotyczy wniosek i sytuacji, w której się znajduje. Dzięki udziałowi organizacji 

społecznej w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie prawa osoby, której dotyczy wniosek 

mogą być lepiej chronione. 

Uczestnikiem postępowania może być także każda osoba, która jest zainteresowana 

wynikiem postępowania, na przykład ojciec osoby, której dotyczy wniosek o 

ubezwłasnowolnienie, narzeczony, konkubent. Aby osoba zainteresowana mogła stać się 

uczestnikiem postępowania, musi złożyć w sądzie wniosek, że chce się włączyć do sprawy. 

W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie może wziąć udział również adwokat. Każda 

pełnoletnia osoba występująca w sądzie może powołać swojego pełnomocnika, który będzie 

jej pomagał w postępowaniu. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub rodzice, 

rodzeństwo lub dzieci tej osoby. Osoba niepełnosprawna intelektualnie również może 

powołać swojego pełnomocnika. Członek rodziny, który złożył wniosek o 

ubezwłasnowolnienie nie będzie mógł być pełnomocnikiem osoby, której dotyczy wniosek. 

Każdy może napisać do sądu wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. Jeśli sąd uzna, że 
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przyznanie takiego adwokata jest w sprawie konieczne, to za udział adwokata w sprawie 

zapłaci państwo. 

 

Czy osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie będzie musiała pójść do sądu? 

Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie musi być wysłuchana przez 

sąd jak najszybciej po wszczęciu postępowania. Wysłuchanie jest po to, by sąd dowiedział się 

jakie problemy ma osoba, którą ktoś chce ubezwłasnowolnić. Sąd musi sprawdzić, 

porozmawiać z tą osobą na wszystkie tematy, które zostały zapisane we wniosku o 

ubezwłasnowolnienie. To bardzo ważne, aby sąd ocenił sytuację podczas osobistego kontaktu 

z tą osobą. 

Wysłuchanie powinno nastąpić w sądzie. Jeśli jakaś osoba nie będzie chciała przyjść 

do sądu, to sąd może nakazać jej doprowadzenie przez policję. Jeśli osoba, której dotyczy 

wniosek nie może przyjść do sądu, na przykład ze względu na stan swojej 

niepełnosprawności, to sędzia może wysłuchać taką osobę w innym miejscu – na przykład w 

domu, szpitalu, domu pomocy społecznej. Bardzo ważne jest to, że przy wysłuchaniu musi 

być obecny biegły psycholog, biegły lekarz psychiatra lub neurolog. To, jaki biegły lekarz 

będzie obecny oprócz psychologa podczas wysłuchania zależy od stanu zdrowia osoby, której 

dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Podczas wysłuchania może być obecny również 

adwokat, jeśli osoba niepełnosprawna go ustanowiła, albo sąd przyznał jej adwokata z urzędu. 

Jeśli nie można w żaden sposób porozumieć się z osobą, która ma być wysłuchana, to 

lekarze obecni podczas wysłuchania muszą to potwierdzić, a potem sędzia zapisze to w 

protokole wysłuchania. 

Jeśli jakaś osoba nie została w ogóle wysłuchana przez sędziego, jest to niezgodne z prawem. 

 

4. Kto to jest doradca tymczasowy? 

Jeśli postępowanie o ubezwłasnowolnienie dotyczy  osoby pełnoletniej, to sąd może 

na czas postępowania ustanowić dla niej doradcę tymczasowego. Sąd wyda w tej sprawie 

postanowienie. Doradca tymczasowy ma chronić tę osobę lub jej majątek. Zanim sąd 

zdecyduje o powołaniu doradcy tymczasowego, musi wysłuchać osobę, której dotyczy 

wniosek o ubezwłasnowolnienie. 

Doradcą może zostać na przykład małżonek, krewny lub inna osoba bliska. Bardzo 

ważne jest to, że sąd może zapytać organizację społeczną, która włączyła się do 

postępowania, kto według niej mógłby być doradcą tymczasowym. Doradcą tymczasowym 
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nie musi być członek rodziny, może to być nauczyciel, instruktor osoby niepełnosprawnej 

intelektualnie, który dobrze ją zna. To sąd oceni, kto będzie lepiej bronił praw tej osoby. 

Jeśli dla jakiejś osoby sąd ustanowił doradcę tymczasowego, to ta osoba traci pełną 

zdolność do czynności prawnych i ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego można zaskarżyć. Może to zrobić 

również osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. 

Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego sąd okręgowy przesyła do sądu 

opiekuńczego. Sąd opiekuńczy to sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich Ten sąd będzie 

sprawował nadzór nad doradcą tymczasowym.. 

Jeśli sąd stwierdzi, że nie ma już potrzeby, by działał doradca tymczasowy, to może go 

odwołać.  

 

5. Postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu. 

  

Decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu może być wydana tylko po przeprowadzeniu 

rozprawy. Osoba, której dotyczy wniosek powinna brać udział w rozprawie. 

Jeśli okaże się, że stan zdrowia osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie 

nie pozwala wzywać i wysłuchiwać tej osoby w sądzie oraz doręczać jej pism procesowych, 

to sąd może  ustanowić dla niej kuratora. Kurator jest jedynie zastępcą tej osoby w sądzie. To 

kurator dla osoby nieobecnej. Sąd może powołać kuratora jedynie wtedy, gdy stan zdrowia 

osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie jest ciężki i dopiero po przebadaniu jej 

przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa oraz psychologa. Postanowienie o 

ustanowieniu kuratora można zaskarżyć. Może to zrobić również osoba, której dotyczy 

wniosek o ubezwłasnowolnienie. 

Należy pamiętać, że sąd musi przynajmniej raz wysłuchać osobę, której dotyczy 

wniosek o ubezwłasnowolnienie, czyli spotkać się i porozmawiać z nią. 

 

W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie sąd musi ustalić stan zdrowia, sytuację 

osobistą, zawodową i majątkową osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Sąd 

musi również bardzo dokładnie ustalić rodzaj spraw, które prowadzi ta osoba oraz sposób, w 

jaki ta osoba zaspokaja swoje  potrzeby życiowe. Czasami sąd może nakazać osobom bliskim, 

by przedstawiły sądowi na piśmie jaki jest majątek osoby, której dotyczy wniosek o 

ubezwłasnowolnienie. 
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Ponieważ podstawą ubezwłasnowolnienia jest stan psychiczny lub umysłowy danej 

osoby, a sąd nie dysponuje taką wiedzą, sąd zażąda, by wnioskodawca w wyznaczonym 

terminie przedstawił świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie 

psychicznym osoby, której dotyczy wniosek lub opinię psychologa o stopniu 

niepełnosprawności intelektualnej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z 

powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, 

a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii - zaświadczenia z poradni 

leczenia uzależnień. Takie zaświadczenia można złożyć od razu we wniosku. 

Jeśli wnioskodawca nie wykazał ani we wniosku, ani w załączonych dokumentach, że 

osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie jest chora psychicznie, ma 

niedorozwój umysłowy lub występują u niej inne zaburzenia psychiczne, to sąd odrzuci 

wniosek o ubezwłasnowolnienie – nie będzie go rozpatrywał. Sąd nie odrzuci wniosku, jeśli 

złożenie dokumentów i zaświadczeń lekarskich nie jest możliwe. 

 

Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez 

biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Sąd nie może wydać decyzji o 

ubezwłasnowolnieniu bez opinii tych specjalistów. Bardzo ważne jest jednak, że decyzję 

podejmuje sąd, a nie biegli lekarze. Sąd musi zapoznać się z opinią lekarzy i wtedy może 

wydać orzeczenie. Dlatego istotne jest, aby opinia lekarza była aktualna, wnikliwa i 

uwzględniała nie tylko słabe ale i mocne strony osoby. 

 

Każda opinia biegłego lekarza musi zawierać: 

 ocenę stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych albo rozwoju 

umysłowego osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,  

 ocenę zdolności tej osoby do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i 

prowadzenia swoich spraw.  

 

Kiedy sąd może skierować kogoś na obserwację w zakładzie leczniczym? 

Dodatkowo, sąd może skierować osobę, której dotyczy wniosek na obserwację w 

zakładzie leczniczym. Sąd może to zarządzić, jeśli na podstawie opinii dwóch lekarzy uzna, 

że jest to konieczne. Obserwacja może trwać nie dłużej niż sześć tygodni. W wyjątkowych 

wypadkach sąd może ją przedłużyć do trzech miesięcy. Postanowienie o skierowaniu na 

obserwację można zaskarżyć. Może to zrobić także osoba, której dotyczy wniosek o 

ubezwłasnowolnienie. 
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Jaką decyzję może podjąć sąd w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie? 

Jeśli sąd będzie pewny stanu zdrowia osoby, której dotyczy wniosek o 

ubezwłasnowolnienie oraz będzie pewien jak najlepiej ją chronić, wyda postanowienie o 

ubezwłasnowolnieniu. 

W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnił kogoś 

całkowicie, czy częściowo. W postanowieniu będzie także napisane z jakiego powodu ktoś 

został ubezwłasnowolniony. Sąd nie musi podawać tych przyczyn, które były podane we 

wniosku, ponieważ w postępowaniu sądowym sąd sam ustala jakie są przyczyny 

ubezwłasnowolnienia konkretnej osoby. 

Jeśli sąd uzna, że nie ma potrzeby ubezwłasnowolnienia ani całkowicie, ani częściowo 

osoby, której dotyczył wniosek, to wniosek oddali. Oznacza to, że według prawa dana osoba 

nie musi być ubezwłasnowolniona.  

 

Co zrobić, gdy ktoś nie zgadza się z postanowieniem sądu o ubezwłasnowolnieniu? 

Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu może zaskarżyć osoba, która została 

ubezwłasnowolniona. Nawet wtedy, gdy dla takiej osoby został ustanowiony doradca 

tymczasowy, to również wówczas może ona sama odwołać się od postanowienia.  

Jeśli jakiś uczestnik postępowania nie zgadza się z decyzją sądu, może zaskarżyć 

postanowienie, czyli odwołać się od niego. Najpierw należy w terminie jednego tygodnia od 

dnia ogłoszenia postanowienia wystąpić z wnioskiem do sądu o sporządzenie uzasadnienia i 

doręczenie go wraz z postanowieniem. Jeśli ogłoszenie orzeczenia nastąpiło na przykład w 

środę 9 sierpnia to termin tygodniowy minie 16 sierpnia w środę o godzinie 24.00. Wniosek 

można złożyć w sądzie w Biurze Podawczym Sądu lub wysłać pocztą, najlepiej listem 

poleconym. Za taki wniosek nie trzeba płacić żadnej opłaty.  

Uzasadnienie sąd powinien sporządzić w ciągu tygodnia od dnia, w którym zażądano 

jego doręczenia. W ciągu 14 dni od daty otrzymania przez uczestnika odpisu postanowienia 

wraz z uzasadnieniem, może ona złożyć apelację od postanowienia. 

Apelację składa się do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który 

wydał postanowienie. Aby zaskarżyć postanowienie można również złożyć apelację w ciągu 

14 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, bez składania wniosku o jego uzasadnienie.  

W apelacji należy napisać, dlaczego uczestnik nie zgadza się z postanowieniem sądu. 

Można napisać ją osobiście, nie musi jej pisać adwokat. 
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III. OPIEKUN PRAWNY LUB KURATOR DLA OSOBY 

UBEZWŁASNOWOLNIONEJ. 

 

Osoba, która zostanie ubezwłasnowolniona całkowicie traci zdolność do czynności 

prawnych. Sąd musi ustanowić dla niej opiekuna, który będzie jej przedstawicielem 

ustawowym. Opiekun prawny będzie dbał o jej dobro oraz zabezpieczał jej interesy, majątek. 

Oznacza to, że opiekun podejmuje wszelkie decyzje za tę osobę. 

Osoba, która została ubezwłasnowolniona częściowo, ma ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych. Sąd musi ustanowić dla niej kuratora. Kurator reprezentuje osobę 

ubezwłasnowolnioną częściowo, to znaczy, że nie podejmuje za tą osobę wszystkich decyzji. 

Kurator może zarządzać jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi.  

  

Sąd ma obowiązek nadzorować działalność opiekunów i kuratorów, a także udzielać 

im wskazówek i poleceń. Sąd może żądać wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do 

opieki. Opiekun i  kurator mają obowiązek składać sądowi sprawozdanie z opieki oraz 

rachunki z zarządu majątkiem. Jeśli nie sprawują swojej funkcji należycie, sąd sam może 

powołać nowego opiekuna i kuratora.  

Opiekun i kurator to przedstawiciele ustawowi osób ubezwłasnowolnionych. 

Dla dokonania czynności bardzo istotnych dla ubezwłasnowolnionego, na przykład 

sprzedaży jego mieszkania, zarówno opiekun jak i kurator potrzebują zawsze zgody sądu 

opiekuńczego. 

 

1. Kto może zostać opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie? 

Jeżeli ktoś został całkowicie ubezwłasnowolniony, to sąd musi dla takiej osoby 

ustanowić opiekuna prawnego. Najlepiej, żeby opiekunem prawnym było jedno z rodziców, a 

jeżeli to jest niemożliwe, to ktoś z rodzeństwa, osoba zaprzyjaźniona. Powinna to być osoba, 

która nie wzbudza żadnych wątpliwości sądu, której można zaufać. 

Nie trzeba składać wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby 

ubezwłasnowolnionej, ponieważ sąd okręgowy przesyła do sądu rejonowego opiekuńczego 

odpis postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. Jeżeli jest to ubezwłasnowolnienie całkowite, to 

w sądzie rozpoczyna się postępowanie o ustanowienie opieki prawnej i opiekuna prawnego, a 
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jeżeli ubezwłasnowolnienie częściowe to kurateli i kuratora. Należy pamiętać, że kurator 

osoby ubezwłasnowolnionej częściowo to co innego niż kurator sądowy. 

Po wpłynięciu do sądu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu, sąd rodzinny zleci kuratorowi 

sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Chodzi o ustalenie, kto będzie 

najlepszym opiekunem dla ubezwłasnowolnionego, komu zależy na jego losie, kto naprawdę 

będzie dbał o jego interes prawny, kto prawidłowo wywiąże się z tego obowiązku. Kurator 

sądowy przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby 

ubezwłasnowolnionej, po to, by dowiedzieć się, z kim ona mieszka, jakie ma relacje z 

rodziną, czy relacje z rodzicami są pozytywne, czy rodzice są gotowi stać się opiekunem 

prawnym dla dziecka. Jeżeli rodzice, lub jedno z nich wyraża zgodę na zostanie opiekunem 

prawnym, to sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa kandydata na opiekuna prawnego. Sąd 

przesłucha tego kandydata i ustala, gdzie mieszka osoba ubezwłasnowolniona, jaki jest jej 

stan zdrowia, jak funkcjonuje, czy samodzielnie czy nie, ewentualnie czy są zamiary 

umieszczenia tej osoby w domu pomocy społecznej w przyszłości. Sąd zbiera też ogólne 

informacje, by dowiedzieć się  jaki jest  poziom życia tych osób, ich źródła utrzymania.  

Osoba ubezwłasnowolniona jest uczestnikiem postępowania przed sadem opiekuńczym w 

sprawie ustanowienia opiekuna i należy ją wysłuchać w sprawie, kto powinien zostać jej 

opiekunem.  

Jeśli okaże się, że osoba ubezwłasnowolniona mieszka w rodzinie, gdzie rodzice są 

uzależnieni od alkoholu, lub występują inne zaburzenia psychiczne, albo były w przeszłości 

ograniczane prawa rodzicielskie, to taki rodzic nie powinien być opiekunem prawnym. 

Prawny opiekun musi dawać gwarancje prawidłowego wywiązywania się z obowiązków. 

Według prawa nie może być też opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności do 

czynności prawnych.  

Objęcie opieki nad ubezwłasnowolnionym następuje w momencie złożenia przez 

opiekuna przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun prawny otrzymuje 

zaświadczenie, którym może się legitymować w opiece społecznej lub innych miejscach, 

gdzie jest to potrzebne, może także otrzymać odpis postanowienia o ustanowieniu go 

opiekunem przez sąd.  

Opiekun prawny nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją funkcję. Wyjątkowo, jeśli 

zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej wymaga dużej pracy, na wniosek opiekuna, 

sąd może mu na koniec opieki przyznać wynagrodzenie. Majątek osoby ubezwłasnowolnionej 
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zawsze pozostaje jej majątkiem i nie przechodzi na własność opiekuna. Opiekun ma 

upoważnienie do dysponowania tym majątkiem, ale i tak trzeba pamiętać, że na wszelkie 

poważniejsze decyzje potrzebna jest zgoda sądu.  

Opiekun może złożyć wniosek o zwolnienie z funkcji opiekuna i  jednocześnie 

wskazać inną osobę, która mogłaby zostać opiekunem. Oczywiście tylko sąd może ustanowić 

kogoś nowym opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej.  

Opiekun prawny musi uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego na wszystkie ważniejsze 

decyzje dotyczące osoby i majątku podopiecznego.  

Opiekun prawny musi składać sprawozdania ze swojej pracy. 

Jak często opiekun prawny musi składać sprawozdania do sądu? 

Według prawa nie ma konkretnego terminu na składanie sprawozdań. Przepisy 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią jedynie, że opiekun prawny ma obowiązek 

składać sprawozdania w terminach wyznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co 

roku. Oznacza to, że to sąd decyduje, jak często opiekun będzie rozliczał się ze swojej 

działalności. Oprócz sprawozdania opiekun prawny składa także rachunki z zarządu 

majątkiem. W sprawozdaniach składanych raz na rok lub raz na pół roku, opiekun opisuje 

stan zdrowia danej osoby, jej majątek, jakie dochody otrzymuje, czy ma rentę, na co ona jest 

przeznaczana, czy podopieczny ma jakieś problemy, trudności. W razie potrzeby opiekun 

może się kontaktować z sędzią czy kuratorem sądowym. Poza tym sąd co jakiś czas (raz na 

rok, raz na pół roku) zwraca się do kuratora sądowego, żeby udał się do miejsca zamieszkania 

osoby ubezwłasnowolnionej i ustalił osobiście, jak ona żyje. 

Co się dzieje, jeśli opiekun prawny umieści osobę ubezwłasnowolnioną w domu pomocy 

społecznej? 

Opiekun może umieścić osobę ubezwłasnowolnioną w domu pomocy społecznej tylko 

wtedy, jeśli uzyska na to zgodę sądu. Według prawa opiekun jest opiekunem prawnym osoby 

ubezwłasnowolnionej nawet wtedy gdy umieści ją w domu pomocy społecznej. W dalszym 

ciągu taki opiekun musi sporządzać sprawozdania do sądu. Dzięki nim sąd sprawdza, w 

jakich warunkach żyje osoba ubezwłasnowolniona w domu pomocy społecznej. Dodatkowo 

sąd zwraca się do domu pomocy społecznej o opinię  o osobie ubezwłasnowolnionej oraz o 
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opiekunie prawnym, pytając, jak układa się współpraca ośrodka czy zakładu z opiekunem 

prawnym danej osoby. Dom pomocy społecznej kontroluje w ten sposób opiekuna, ponieważ 

informuje sąd, że na przykład opiekun prawny nie utrzymuje kontaktów z podopiecznym, nie 

troszczy się o niego, że nie przekazuje należnej części renty, albo, że nic mu nie kupuje za 

pieniądze, które pozostają.  

Czy opiekunem prawnym może zostać przedstawiciel domu pomocy społecznej? 

Tak, opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może zostać 

pracownik domu pomocy społecznej, w której mieszka osoba ubezwłasnowolniona. Dzieje się 

tak jednak tylko wtedy, gdy: 

 osoba ubezwłasnowolniona nie ma rodziny, 

 albo członkowie rodziny budzą wątpliwości sądu czy byliby w stanie należycie 

wywiązać się z obowiązków, 

 albo wtedy, kiedy osoby, które mogłyby być opiekunami, nie chcą nimi być. 

Należy pamiętać, że według prawa na ogół najlepszymi kandydatami na opiekunów 

prawnych są członkowie rodziny. Dopiero wtedy, gdy jest to niemożliwe, sąd zwraca się do 

zakładu opiekuńczego czy ośrodka pomocy społecznej o wskazanie kandydata na opiekuna 

prawnego. W takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę, iż w instytucji opiekuńczej , która w 

całości reguluje życie mieszkańców, opiekę prawną ustanowioną dla indywidualnej osoby 

sprawować będzie pracownik tej instytucji podległy służbowo dyrektorowi. Może zatem dojść 

do przedkładania interesu instytucji nad interes osoby ubezwłasnowolnionej. 

2. Kto może zostać kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo? 

Kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo może zostać osoba, która spełnia 

takie same kryteria jak opiekun prawny. Musi to być osoba, która daje gwarancje, że będzie 

dobrze wykonywać swoje obowiązki. Najlepiej, by był to ktoś z rodziny osoby 

ubezwłasnowolnionej. Postępowanie o ustanowieniu kuratora dla osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej toczy się tak samo jak o ustanowienie opiekuna prawnego.  
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Jak jest różnica między opiekunem prawnym a kuratorem? 

Według prawa opiekun prawny i kurator mają inne zadania do wykonania. Wynika to 

z charakteru ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego. Obowiązki i uprawnienia 

opiekunów i kuratorów zostały opisane w rozdziale następnym 

 

IV. SYTUACJA UBEZWŁASNOWOLNIONEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

INTELEKTUALNIE.  

 

1. Sytuacja osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.  

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie maja zdolności do czynności prawnych. Dlatego 

czynność prawna dokonana przez taką osobę jest według prawa nieważna. 

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może jedynie podejmować czynności prawne w tzw. 

drobnych sprawach bieżących życia codziennego, na przykład zakup bułek, gazety, biletu. 

Jeśli jednak ktoś sprzedał gazetę osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie za 200 zł, to taka 

umowa jest nieważna, ponieważ krzywdzi tę osobę. Żadna gazeta nie kosztuje aż 200 zł i 

prawdopodobnie sprzedawca chciał wykorzystać osobę ubezwłasnowolnioną. 

Ponieważ osoba ubezwłasnowolniona nie może sama wykonywać  czynności prawnych, 

działa za nią przedstawiciel ustawowy, czyli opiekun. Opiekun  dokonuje czynności prawne 

w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, a skutki tych czynności dotyczą 

ubezwłasnowolnionego. 

 

Ubezwłasnowolnienie całkowite powoduje bardzo ważne konsekwencje: 

 Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może sporządzić testamentu, ponieważ nie 

posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Opiekun prawny nie może 

sporządzić testamentu za osobę ubezwłasnowolnioną, ponieważ testament  można 

sporządzić tylko osobiście. Dlatego spadek osoby ubezwłasnowolnionej można 

dziedziczyć po jej śmierci tylko na podstawie ustawy, czyli zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego. 

 Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być spadkobiercą testamentowym lub 

ustawowym. Oznacza to, że można zapisać jej w testamencie spadek lub jeśli 

testament nie został spisany, może dziedziczyć na podstawie ustawy. Jednak 

wszystkie czynności związane z przejęciem spadku i rozporządzaniem nim będzie 

wykonywał opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej. Na przykład to on złoży 
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oświadczenie o przyjęciu spadku za osobę ubezwłasnowolnioną. Według prawa 

opiekun prawny sam nie jest spadkobiercą, tylko prowadzi sprawy osoby 

ubezwłasnowolnionej, która nie ma zdolności do czynności prawnych.  

 Mężczyzna ubezwłasnowolniony całkowicie nie może uznać dziecka. 

 Kobieta ubezwłasnowolniona całkowicie nie może wytoczyć powództwa o 

zaprzeczenie ojcostwa. 

 Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa.  

 Jeśli w trakcie trwania małżeństwa okaże się, że zawarła je osoba 

ubezwłasnowolniona całkowicie, to współmałżonek może żądać unieważnienia 

małżeństwa. 

 Jeśli ubezwłasnowolnienie nastąpiło w trakcie trwania związku małżeńskiego - 

skutkuje to zniesieniem z mocy prawa majątkowej wspólności małżeńskiej. 

 Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie: 

a. nie może przysposobić dziecka, nie może być opiekunem, kuratorem, 

b. traci władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi, 

c. nie ma prawa głosowania w wyborach i referendum oraz nie może być wybierana 

na  najwyższe stanowiska państwowe, 

d. nie może podpisać projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, 

e. nie może być powołana na stanowisko sędziego, prokuratora, adwokata, 

pracownika państwowego, nie może być notariuszem, 

f. nie może sama podjąć decyzji o leczeniu, także leczeniu psychiatrycznym. To 

opiekun wyraża zgodę na badania, inne świadczenia lekarskie, operację, czy taką 

metodę leczenia, która stwarza podwyższone ryzyko dla pacjenta. Istotne jest, że 

w sytuacji, gdy osoba ubezwłasnowolniona nie zgodzi się na sposób leczenia, 

lekarz musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Jeśli zarówno osoba 

ubezwłasnowolniona jak i jej opiekun nie wyrażają zgody na leczenie osoby 

ubezwłasnowolnionej, lekarz może dokonać jakiegoś zabiegu dopiero wówczas, 

gdy uzyska na to zgodę sądu opiekuńczego, 

g. nie może podpisywać żadnych umów, nie może sprzedać czy kupić mieszkania, 

samochodu, 

h. nie może nawiązać stosunku pracy, 

i. nie może wziąć kredytu, pożyczki z banku, lub żadnej instytucji, nie może składać 

wniosków o pomoc socjalną, 
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j. nie może odbierać renty socjalnej lub innych świadczeń, na przykład alimentów, 

k. nie może założyć stowarzyszenia oraz nie może być jego członkiem. 

 Osoba ubezwłasnowolniona, a nawet taka, co do której istnieją przesłanki ubezwłas-

nowolnienia, przyjmuje spadek zawsze z dobrodziejstwem inwentarza - odpowiada 

swoim majątkiem za długi spadkodawcy tylko do wysokości otrzymanego spadku  

 

Opiekun jest odpowiedzialny prawnie za szkodę wyrządzoną przez swoje niewłaściwe 

wykonywanie opieki nad ubezwłasnowolnionym i jego majątkiem. 

Ponadto opiekun odpowiada także wobec osób trzecich za szkody wyrządzone im przez 

ubezwłasnowolnionego. Taka sytuacja ma miejsce jedynie wtedy, gdy można udowodnić 

opiekunowi tzw. winę w nadzorze, czyli, że  zaniedbał swoje obowiązki.  

 

2. Sytuacja osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. 

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych. Sąd ustanawia dla njej kuratora. Może ona dokonywać czynności prawnych za 

zgodą kuratora, rozporządzać przedmiotami oddanymi do jej użytku, w tym swoim 

zarobkiem. Bez zgody kuratora może dokonywać drobnych czynności w bieżących sprawach 

życia codziennego. 

 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może sama dokonać czynności zobowiązującej 

lub rozporządzającej, ale aby ta czynność była ważna według prawa potrzebna jest 

zgoda jej przedstawiciela ustawowego, czyli kuratora. Czynności rozporządzające i 

zobowiązujące polegają na dokonywaniu zmian w majątku, czyli kupnie, sprzedaży, 

darowiźnie. 

To, czy umowa zawarta przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo jest ważna, zależy od 

zgody jej kuratora, czyli od potwierdzenia przez niego umowy. 

Bardzo ważne jest, że osoba, która zawarła umowę z ubezwłasnowolnionym częściowo nie 

może od razu zrezygnować z tej umowy tylko dlatego, że ubezwłasnowolniony działa sam. 

Taka osoba może wyznaczyć  kuratorowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Jeśli 

kurator nie potwierdzi umowy w wyznaczonym terminie, to umowa przestaje obowiązywać. 

Jeśli kurator potwierdzi umowę, staje się ona ważna. 

Zawsze nieważna jest czynność osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, którą prawo nazywa 

czynnością jednostronną, czyli tylko z udziałem jednej strony, jednej osoby, na przykład 
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zrzeczenie się własności nieruchomości. W przypadku takiej czynności kurator musi wyrazić 

swoją zgodę albo wcześniej, albo w chwili dokonywania tej czynności.   

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie – bez zgody kuratora– 

dokonywać czynności, które nie powodują zmian w jej majątku.  

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie zawierać umowy w 

drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Nie ma znaczenia, czy taka osoba 

została pokrzywdzona zbyt wysoką ceną na przykład za gazetę – umowa i tak jest 

ważna. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może nawiązać samodzielnie stosunek pracy 

(podpisać umowę o pracę) oraz dokonywać czynności prawnych dotyczących tego 

stosunku, na przykład wyrazić zgodę na zmianę warunków pracy. Jeśli jednak 

stosunek pracy nie służy dobru osoby ubezwłasnowolnionej, kurator może za zgodą 

sądu opiekuńczego rozwiązać ten stosunek pracy. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może rozporządzać swoim zarobkiem, czyli 

wynagrodzeniem za pracę,  stypendium. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie dokonywać czynności 

prawnych dotyczących przedmiotów oddanych jej przez przedstawiciela ustawowego 

do swobodnego użytku. Nie dotyczy to bardzo wartościowych przedmiotów, na                     

przykład może podarować innej osobie prezent, który dostała od swojego kuratora, 

pod warunkiem jednak, że nie jest to mieszkanie, samochód, działka. 

  Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może sporządzić testamentu, ponieważ nie 

posiada wtedy pełnej zdolności do czynności prawnych. Kurator nie może sporządzić 

testamentu za osobę ubezwłasnowolnioną, ponieważ testament  można sporządzić 

tylko osobiście. Dlatego spadek osoby ubezwłasnowolnionej można dziedziczyć po jej 

śmierci tylko na podstawie ustawy. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może być spadkobiercą testamentowym lub 

ustawowym. Oznacza to, że można zapisać jej w testamencie spadek lub jeśli tego 

testamentu nie ma, może dziedziczyć na podstawie ustawy. Jednak wszystkie 

czynności związane z przejęciem spadku i rozporządzaniem nim, będzie wykonywał 

kurator osoby ubezwłasnowolnionej, na przykład to on złoży oświadczenie o przyjęciu 

spadku za osobę ubezwłasnowolnioną. Według prawa kurator nie jest spadkobiercą, 

tylko prowadzi sprawy osoby ubezwłasnowolnionej, która nie ma zdolności do 

czynności prawnych.  
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 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może zawrzeć związek małżeński, jeśli uzyska 

zgodę sądu opiekuńczego. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo traci władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może przysposobić dziecka, nie może być 

opiekunem, kuratorem. 

 Mężczyzna ubezwłasnowolniony częściowo może uznać dziecko tylko za zgodą 

kuratora. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie ma prawa głosowania w wyborach i 

referendum oraz nie może być wybierana na  najwyższe stanowiska państwowe.  

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może być powołana na stanowisko 

sędziego, prokuratora, adwokata, pracownika państwowego, nie może być 

notariuszem. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może podpisać projektu obywatelskiej 

inicjatywy ustawodawczej. 

 Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może założyć stowarzyszenia, może 

jedynie przystąpić do istniejącego stowarzyszenia. Osoba taka może wybierać władze 

stowarzyszenia  oraz może być wybrana do jego władz pod warunkiem, że w składzie 

władz większość osób ma pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i 

zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sad opiekuńczy tak postanowi, i tylko w 

zakresie, do jakiego sad go zobowiąże.  

 

Jeśli kurator nie został powołany do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej, to może 

jedynie pomagać, doradzać w prowadzeniu spraw osobie ubezwłasnowolnionej oraz udzielać 

zgody lub potwierdzać jej czynności prawne. 

We wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących majątku osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej kurator musi wystąpić o zgodę sądu opiekuńczego. 

 

Kurator jest uprawniony do działania w procesie we wszystkich sprawach wynikłych z 

czynności, których osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może dokonać samodzielnie. 

Kurator może wystąpić z wnioskiem o uchylenie ubezwłasnowolnienia bądź zmianę 

ubezwłasnowolnienia częściowego na całkowite. 



 27 

Najczęściej kurator nie otrzymuje wynagrodzenia za sprawowaną funkcję. Jeżeli jednak 

nakład jego pracy jest znaczny, to może wystąpić do sądu o przyznanie wynagrodzenia. 

Kurator przestaje pełnić swoje obowiązki w chwili, gdy sąd uchyli ubezwłasnowolnienie.  

 

Obowiązki opiekuna i kuratora osoby ubezwłasnowolnionej. 

Do obowiązków opiekuna i kuratora osoby ubezwłasnowolnionej należą: piecza, zarządzanie 

oraz reprezentowanie. 

 

Piecza oznacza, że opiekun i kurator muszą zadbać, aby osoba ubezwłasnowolniona miała 

środki do życia, aby miała zapewnioną opiekę lekarską, aby sobie nie szkodziła, aby nie 

stwarzała zagrożenia dla innych osób. Opiekun i kurator mogą się starać o umieszczenie, w 

razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiedniej placówce, na przykład w 

warsztacie terapii zajęciowej, domu pomocy społecznej, szpitalu. Jednak w takiej sprawie 

muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun i kurator mogą wystąpić z wnioskiem o 

uchylenie ubezwłasnowolnienia lub jego zmianę. 

 

Zarządzanie polega na dbaniu o majątek ubezwłasnowolnionego. Polega to na tym, by 

właściwie wykorzystywać dochody ubezwłasnowolnionego, rozsądnie je wydawać, starać się 

powiększać majątek. Opiekun lub kurator mogą prowadzić przed sadami i innymi urzędami 

sprawy związane z majątkiem ubezwłasnowolnionego, na przykład mogą wytoczyć 

powództwo o eksmisję, o alimenty, mogą zgłosić  wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.  

 

Reprezentowanie oznacza zastępowanie osoby będącej pod opieką lub kuratelą w 

dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli. Jednak we wszelkich 

ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby ubezwłasnowolnionej lub jej majątku, opiekun i 

kurator powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego.  

Należy pamiętać o tym, że opiekun i kurator muszą składać do sądu sprawozdania ze swoich 

działań. Ten obowiązek został opisany w poprzednim rozdziale. 

 

Skąd wiadomo, że jakaś osoba jest ubezwłasnowolniona? 

Sąd okręgowy ma obowiązek przesłać informację o ubezwłasnowolnieniu do urzędu gminy w  

miejscu zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej. Sąd nie wydaje zaświadczenia o 
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ubezwłasnowolnieniu, taka informacja nie jest wpisywana do dowodu osobistego albo do 

paszportu. 

 

V. CZY UBEZWŁASNOWOLNIENIE MOŻNA ZMIENIĆ LUB UCHYLIĆ? 

Ubezwłasnowolnienie nie jest orzekane na całe życie. Sąd może uchylić 

ubezwłasnowolnienie gdy ustaną jego przyczyny. Sąd nie musi mieć żadnego wniosku, by 

zająć się tą sprawą. Taki wniosek może też w każdej chwili napisać każdy uczestnik 

postępowania o ubezwłasnowolnienie, również opiekun i kurator. 

Do 6 października 2007 roku osoba ubezwłasnowolniona nie mogła sama skierować 

do sądu wniosku o cofnięcie lub uchylenie ubezwłasnowolnienia. Trybunał Konstytucyjny 

uznał, że jest to dyskryminacja osób ubezwłasnowolnionych i uznał, że takie rozwiązanie nie 

jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej. Od  7 października 2007 roku obowiązują nowe 

przepisy kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi osoba ubezwłasnowolniona 

może sama złożyć w sądzie wniosek o zamianę lub cofnięcie ubezwłasnowolnienia, a sąd ma 

obowiązek rozpatrzyć ten wniosek. 

Jeśli poprawi się stan zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej oraz jest sytuacja życiowa, to sąd 

może zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego 

stanu - zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite. Sąd może także uchylić 

ubezwłasnowolnienie.  

 

VI. INNE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

INTELEKTUALNIE. 

 

Według  prawa istnieją inne formy wsparcia osoby niepełnosprawnej intelektualnie, 

które nie odbierają zdolności do czynności prawnych. 

 

 Osoba niepełnosprawna intelektualnie może powołać swojego pełnomocnika do 

jednej , albo do wielu czynności, który będzie za nią działał. Pełnomocnictwo można 

napisać ktoś inny, a osoba niepełnosprawna może je tylko podpisać. Jeśli osoba 

niepełnosprawna nie potrafi pisać, ale potrafi czytać, to może złożyć tuszowy odcisk 

palca, a obok tego musi się podpisać osoba przy tym obecna. Jeśli osoba 

niepełnoprawna intelektualnie nie potraf pisać, ani czytać, to pełnomocnictwo musi 

mieć formę aktu notarialnego przygotowanego przez notariusza. Zawsze, jeśli sprawa 

dotyczy na przykład mieszkania, albo takiej czynności prawnej, do której przepisy 
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prawa wymagają aktu notarialnego, to pełnomocnictwo osoby niepełnosprawnej 

intelektualnie również musi mieć postać aktu notarialnego. Pełnomocnictwo ogólne, 

czyli do załatwiania wszystkich spraw danej osoby, również musi mieć formę aktu 

notarialnego. 

 Osobie niepełnosprawnej intelektualnie sąd może ustanowić „kuratora dla osoby 

ułomnej”, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia  25 lutego 

1964 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami). Osoba niepełnosprawna 

intelektualnie może złożyć w sądzie wniosek, w którym napisze, że potrzebuje 

kuratora do wspierania jej w prowadzeniu różnych spraw. Taki kurator ma inne 

uprawnienia, niż kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Kurator dla 

osoby ułomnej nie jest reprezentantem osoby niepełnosprawnej, jego zgoda też nie 

jest wymagana w czynnościach, które podejmuje sama osoba niepełnosprawna.  

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Wydaje się, że w świetle powszechnej idei ochrony praw człowieka polegającej na 

wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz włączania ich do życia  

w społeczeństwie, obecne regulacje prawne dotyczące ubezwłasnowolnienia mogą 

pozostawać w sprzeczności z regulacjami konstytucyjnymi oraz międzynarodowymi 

gwarantującymi wszystkim ludziom wolności i prawa osobiste, w tym szczególnie prawo do 

decydowania o swoim życiu. Przewidziana w kodeksie cywilnym regulacja 

ubezwłasnowolnienia, w świetle nowego podejścia do niepełnosprawności intelektualnej, nie 

powinna mieć zastosowania do osób niepełnosprawnych intelektualnie, bowiem wynikające z 

niej konsekwencje prawne pozostają w sprzeczności z potrzebami tych osób.  

Oczywiście stwierdzić trzeba, że istnieją w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną 

takie sytuacje, w których potrzebują one wsparcia. Ale to wsparcie, również w podejmowaniu  

indywidualnych decyzji musi polegać na możliwym do osiągnięcia respektowaniu świadomej 

woli osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Działania podejmowane obecnie na rzecz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną mają na celu wspieranie i  pobudzanie do wyrażenia takiej 

woli przez te osoby, do dokonywania przez nie wyborów, do podejmowania samodzielnych, 

choć z pomocą decyzji. W świetle wszystkich starań o pełne, godne i świadome życie osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, ubezwłasnowolnienie stanowi przekreślenie szans tych 

osób na pełnoprawne uczestnictwo w życiu społecznym. Bardzo ważne jest, że osoba 
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ubezwłasnowolniona przestaje korzystać ze swoich wolności i praw. Skutkiem tego rozwijane  

potrzeby i motywacje, wszystkie zdobyte umiejętności, w tym związane z autonomicznym 

funkcjonowaniem, wyuczone zachowania zanikają, bo nie mogą być realizowane w toku 

codziennego życia. Oznacza to życiową bierność, zniewolenie i powolną marginalizację. 

Akty Prawne: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 

483, z późniejszymi zmianami); 

2. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 

zmianami); 

3. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 

z późniejszymi zmianami); 

4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia  25 lutego 1964 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z 

późniejszymi zmianami); 

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 roku, sygn. akt K 28/05; 

6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2007 roku, sygn. AK U 8/05 

 


