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Ten e-book chcielibyśmy poświęcić tematyce związanej ubezwłasnowolnieniem. 

Wielokrotnie, czy to w czasie pracy w kancelarii czy to przeglądając wpisy na 

prowadzonych przez kancelarię blogach spotkaliśmy się z zapytaniami 

dotyczącymi przebiegu postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie- 

począwszy od pytań o wysokość opłat po te, dotyczące wyglądu samego 

wniosku. W tym opracowaniu postaramy się w jak najbardziej przystępny sposób 

przedstawić wszelkie kwestie związane z samym etapem składania wniosku o 

ubezwłasnowolnienie do sądu. 

Może Cię dziwić dlaczego na blogu poświęconym prawom pacjenta umieszczamy 

wniosek o ubezwłasnowolnienie. Z naszej praktyki wynika, że osoby objęte 

postępowaniem o ubezwłasnowolnienie to zawsze pacjenci, którzy z mniejszą 

lub większą intensywnością są objęci leczeniem. 

Zresztą samo postępowanie nie może odbyć się bez przeprowadzenia opinii 

specjalistów z zakresu psychiatrii i psychologii. Widzisz więc, że związek z 

prawami pacjenta jest wręcz oczywisty.  

W przypadku, gdy po lekturze niniejszego opracowania pojawią się pytania, 

zapraszam do kontaktu pod adresem mailowym: m.grabiec@gw-legal.pl lub 

j.krupa@gw-legal.pl. 
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: 

 

Z ubezwłasnowolnieniem całkowitym mamy do czynienia gdy dana osoba  na 

skutek występującej u niej choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 

innego rodzaju zaburzeń psychicznych (w szczególności pijaństwa lub 

narkomanii) nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. 

Ubezwłasnowolnienie całkowite może być stosowane jedynie wobec osób, 

które ukończyły 13 lat. 

O ubezwłasnowolnieniu częściowym możemy mówić w przypadku gdy osobie 

pełnoletniej z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 

innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub 

narkomanii, potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, lecz stan tej 

osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. 

Musisz pamiętać, że wniosek musi spełniać wymagania nałożone przez ustawę           

i podlega opłacie w wysokości 40 złotych.  

Składając wniosek, należy przede wszystkim mieć na uwadze, iż nasze działania 

mają mieć na celu ochronę danej osoby, przed zgubnymi konsekwencjami 

podejmowanych przez nią decyzji. Choć ten sposób pomocy może u niektórych 

budzić negatywne skojarzenia, należy porzucić uprzedzenia i w razie spełnienia 

się przesłanek wystąpić z wnioskiem do sądu okręgowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpoznawane są przez sąd okręgowy 

właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy kierowany wniosek. W 

przypadku braku miejsca zamieszkania, decyduje miejsce pobytu tej osoby. Do 

tego też sądu musisz złożyć omawiany wniosek. 

2. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zostać złożony przez ograniczony krąg 

osób, do których należą- małżonek osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie, 

jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy osoby 

której wniosek dotyczy, a także prokurator.  

Krewni nie będą mogli jednak wystąpić z takim wnioskiem jeżeli osoba, której 

dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie posiada przedstawiciela 

ustawowego.  

5. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, osoba uprawniona może 

wystąpić z takim wnioskiem już na rok przez dojściem do pełnoletniości osoby, 

której taki wniosek miałby dotyczyć. 

5. Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są oprócz wnioskodawcy 

osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej małżonek oraz 

przedstawiciel ustawowy. Postępowanie takie zawsze toczy się z udziałem 

prokuratora.  

6. Sąd z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania może ustanowić dla 

osoby pełnoletniej doradcę tymczasowego, jeżeli uzna to za konieczne dla 

ochrony tej osoby lub jej mienia już w chwili wszczęcia postępowania lub w jego 

trakcie.  

6. Składając wniosek o ubezwłasnowolnienie musisz uiścić na rachunek bankowy 

właściwego Sądu opłatę w wysokości 40 zł.  

Miej również na uwadze, iż do kosztów postępowania, które powstaną w jego 

trakcie należeć będą również koszty zasięgnięcia opinii biegłego. 

6. Pamiętaj, że zgłoszenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub 

lekkomyślnie obwarowane jest karą grzywny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………, dnia…………………. 

     (miejscowość i data) 

 

 

Sąd Okręgowy w …………………. 

………………… 

………………… 

…………………1 

 

 

Wnioskodawca:  

……………………2 

 

 

Uczestnik:  

…………………….3 

 

przy udziale  

Prokuratora Prokuratury Okręgowej w ….. 

………………………………………… 

 

 

 

 

WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE/CZĘŚCIOWE 

 

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o: 

 

1. ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe ………………………. (wskazać imię i nazwisko 

osoby o której ubezwłasnowolnienie się wnosi, jej datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania i numer PESEL oraz powód, dla którego niniejszy wniosek jest składany), 

 

2. ustanowienie dla …. doradcy tymczasowego w osobie …….. na podstawie art. 548 § 1 

k.p.c.4 

 

                                                           
1 Sądem właściwym jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, o której ubezwłasnowolnienie się wnosi a w 
przypadku braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jej pobytu. 
2 W tym miejscu należy wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, PESEL. 
3 W tym miejscu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika/uczestników, adres zamieszkania, PESEL. 
4 Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika 
postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, 
gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede 
wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, 
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. 



3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści pisma. 

 

UZASADNIENIENIE 

 

W pierwszej kolejności w uzasadnieniu, należy wykazać swoje uprawnienie do wystąpienia z 

wnioskiem o ubezwłasnowolnienie tj. wskazać czy jest się małżonkiem osoby, której dotyczy 

wniosek, jej krewnym w linii prostej, rodzeństwem lub przedstawicielem ustawowym. Dla 

wykazania stopnia pokrewieństwa należy przedstawić odpowiedni odpis aktu stanu 

cywilnego.  

Kolejnym elementem jest wskazanie stanu cywilnego osoby, która ma zostać 

ubezwłasnowolniona. W przypadku gdy osoba, której wniosek dotyczy pozostaje w związku 

małżeńskim należy podać imię i nazwisko współmałżonka oraz jego adres zamieszkania a także 

złożyć odpis aktu małżeństwa. Jeśli uczestnik jest wdową czy też wdowcem, należy załączyć 

odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeśli uczestnik jest osobą rozwiedzioną- złożyć odpis 

skróconego aktu małżeństwa zawierającego informację o rozwodzie lub załączyć odpisu 

prawomocnego wyroku rozwodowego. 

Jeżeli osoba, której wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy nie pozostaje ani nie pozostawała 

w związku małżeńskim do wniosku należy złożyć jej odpis aktu urodzenia. 

Następnie, należy przytoczyć powody, dla których został złożony wniosek o 

ubezwłasnowolnienie wraz w dowodami je potwierdzającymi. Sąd odrzuci wniosek o 

ubezwłasnowolnienie jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty nie 

uprawdopodobniają istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub 

występowania innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o 

ubezwłasnowolnienie albo w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub 

zaświadczenia, chyba że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe. 

W przypadku gdy wnosimy o ustanowienie doradcy tymczasowego dla osoby, której wniosek 

o ubezwłasnowolnienie dotyczy, musimy uzasadnić taki wniosek i wskazać powody dla których 

Sąd powinien go ustanowić.  

W konstruowanym wniosku wskazać również trzeba czy stan zdrowia uczestnika 

postępowania pozwoli mu na osobiste stawienie się do sądu celem przesłuchania.  

(W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.) 

 

……..……………………………….. 

                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

załączniki: 

-odpis pisma (do sądu przekazujemy tyle odpisów pisma ilu jest uczestników), 

-dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku, 

-dowody j.w. 


