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W art. 41 Konstytucji stwierdzono, że każdemu zapewnia się 

nietykalność osobistą i wolność osobistą. 

Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie.

https://sip.lex.pl//document/16798613?unitId=art(41)&cm=DOCUMENT


Regulacje prawne  - leczenie  psychiatryczne

 Ustawa z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. z 

2020r. Poz. .685 z póżn.zm )    (u.o.z.p.). 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. 

U. z 2021r. poz.790)

 Ustawa z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z póżn.zm. ).



Do kogo ma zastosowanie  ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego? 

Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o osobie z zaburzeniami 

psychicznymi, to odnosi się to do osoby:

a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),

b) upośledzonej umysłowo,

c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które 

zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub 

innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym;



Umieszczanie osób bez ich zgody,  za zgodą sądu opiekuńczego 

w szpitalach psychiatrycznych

jeżeli zostają spełnione przesłanki z art. 22 ust. 2 ustawy.

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

a) osoby chorej psychicznie lub 

b) osoby upośledzonej umysłowo

niezdolnej do wyrażenia zgody 

do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia następuje po

uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej 

osoby.



Przesłanki przymusowego leczenia

» Stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia 

swojego lub innych

» Istnieje uzasadnione podejrzenie, że jeśli osoba 

nie podejmie leczenia , to stan zdrowia się 

pogorszy

» Nie zaspakaja swoich podstawowych potrzeb 

życiowych, a istnieje nadzieja, że leki pomogą 

jej zafunkcjonować poprawnie 



Czy zbieractwo może być podstawą do 

umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym ?

II CSK 22/18, Przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego -

Postanowienie Sądu Najwyższego

W świetle brzmienia i celów art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego uzasadnione przewidywanie nawet znacznej poprawy stanu zdrowia w 

związku z przymusową hospitalizacją może stanowić jej podstawę tylko wtedy, gdy 

osoba chora psychicznie jest jednocześnie niezdolna do samodzielnej egzystencji. W 

żadnym przypadku powodem przymusowego przyjęcia do szpitala w świetle art. 29 ust. 

1 u.o.z.p. nie mogą być natomiast uciążliwości, które osoba chora psychicznie wywołuje 

swoim zachowaniem względem osób trzecich. Aspekt ochrony osób trzecich nie został 

w ogóle objęty zakresem przesłanek określonych w art. 29 ust. 1 u.o.z.p. Podlega on 

jednak uwzględnieniu na tle art. 23 ust. 1 u.o.z.p., który dopuszcza przymusową 

hospitalizację ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób 

trzecich, które stwarza osoba chora psychicznie.



Pojęcie „znacznego pogorszenie stanu zdrowia psychicznego” 

w kontekście przymuszenia do podjęcia leczenia. 

V CSKP 247/21, Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2021 r.

TEZA | aktualna

Przewidywanie "znacznego pogorszenia stanu zdrowia" zawiera element prognozujący, 

oparty na ocenie jak może wpłynąć brak leczenia szpitalnego na stan zdrowia osoby 

chorej psychicznie, przy czym ocena ta musi uwzględniać ocenę dotychczasowego 

zachowania chorego i jego zmiany w aspekcie czasowym oraz wpływ tego zachowania 

na stan zdrowia w okresie przed wydaniem orzeczenia. Ustalenie związku 

przyczynowego odmowy leczenia ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia w okresie 

przed wydaniem orzeczenia pozwala na pewniejszą ocenę co do prognoz takiego 

pogorszenia w przyszłości.

TEZA | aktualna

Przez zawarte w art. 29 ust. 1 pkt 1 u.o.z.p. pojęcie "znaczne pogorszenie stanu zdrowia 

psychicznego" - uwzględniając art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.z.p. - należy rozumieć 

doprowadzenie się przez osobę chorą psychicznie, na skutek niepodejmowania leczenia, 

do stanu uniemożliwiającego jej funkcjonowanie w rodzinie, w miejscu zamieszkania 

lub pracy. Pojęcie to nie obejmuje takiego stanu, kiedy osoba chora psychicznie 

wprawdzie zachowuje się w sposób odbiegający od przyjętych wymogów społecznych, 

ale ma zachowaną zdolność funkcjonowania w otaczającej go rzeczywistości społecznej



Tryb przymusowy

– Zwykły art. 18,  21 ,22 

-wniosek do sądu rodzinnego o leczenie 
przymusowe, od osoby, kt. ma w tym 
interes prawny

-postanowienie sądu o leczeniu, od kiedy

-umieszczenie w szpitalu 

-lekarz prowadzący w konsultacji z 
lekarzem ordynatorem podejmują 
decyzję o zakończeniu leczenia i 
kierują wniosek do sądu

-sąd uchyla postanowienie o leczeniu 

Nagły art. 23

-umieszczenie w szpitalu pełniącym dyżur 
bez zgody 

- w ciągu 48h ordynator zatwierdza 
decyzję lekarza o potrzebie 
hospitalizacji stacjonarnej pacjenta

- W ciągu 72h ordynator zobowiązany 
jest poinformować sąd o fakcie 
przyjęcia do szpitala w trybie nagłym

- Sąd wydaje postanowienie o 
1.potrzebie leczenia / osoba pozostaje 
w szpitalu do chwili jak zdecyduje sąd, 
sama może wnioskować o  zwolnienie 
dopiero po 30 dniach od przyjęcia 

2. braku podstaw do leczenia 
zamkniętego 



Umieszczanie osób bez ich zgody,  za zgodą sądu opiekuńczego 

w szpitalach psychiatrycznych

Art. 24. [Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia zdrowiu lub życiu]

1. Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń 

psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych 

osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez 

zgody wymaganej w art. 22 do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

2. Pobyt w szpitalu, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 10 dni.



Podmioty wnioskujące

» Współmałżonek

» Krewni w linii prostej

» Rodzeństwo

» Opiekun  prawny i faktyczny

» Jednostka organizacyjna pomocy społecznej,   

o ile osoba jest objęta systemem wsparcia 

społecznego – art. 29 ust 3 uoozp



Regulacje prawne  - umieszczanie w ZOL

 Ustawa z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. z 2020r. 

Poz. .685 z póżn.zm. )    (u.o.z.p.). 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.          

z 2021r. poz.790)

 Ustawa z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.     

z 2020 r. poz. 849 z póżn.zm. ).

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 

kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 

(Dz.U. z2012r. poz. 731)



Umieszczanie w ZOL

Czy lub jakie w obowiązującym systemie prawnym przepisy ustawy dają 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  kompetencji do wystąpienia z 

wnioskiem o umieszczenie obywatela 

1) zdolnego do wyrażenia swojej woli 

2) niezdolnego do wyrażenia swej woli , ubezwłasnowolnionego

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ? 



KAZUS 

Pan Jan jest osobą w podeszłym wieku, schorowaną, porusza się na wózku 

inwalidzkim jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. utrzymuje się z 

emerytury, zamieszkuje we własnym domu jednorodzinnym, jego warunki 

mieszkaniowe są skromne. Do grudnia 2021 r. opiekę nad Panem Janem sprawował 

syn Piotr. Po jego śmierci opiekę nad nim przejął syn Jan, który również posiada 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na 

upośledzenie. Zdarzało się, że pracownicy socjalni zastali syna uczestnika pod 

wpływem alkoholu. W ramach podjętych przez Ośrodek działań, proponowano 

uczestnikowi usługi opiekuńcze oraz pomoc pielęgniarki środowiskowej -

naprzemiennie zgadzał się na te usługi, a następnie z nich rezygnował. W związku z 

tym w ocenie wnioskodawcy syn uczestnika nie jest w stanie zapewnić ojcu 

odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

Dnia 17 maja 2022 r. wnioskodawca Gminny Ośrodek (...) w K. wniósł o 

umieszczenie Pana Jana w zakładzie opiekuńczo - leczniczym bez jego zgody.

Jakie rozstrzygnięcie może podjąć sąd? 



Do kogo ma zastosowanie  ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego? 

Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o osobie z zaburzeniami 

psychicznymi, to odnosi się to do osoby:

a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),

b) upośledzonej umysłowo,

c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które 

zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub 

innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym;



Czy do ZOL o profilu nie psychiatrycznym stosuję się 
ustawę  o ochronie zdrowia psychicznego ???

Pojęcie szpitala psychiatrycznego, odnosi się to również do:

a)   oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym,

b)   kliniki psychiatrycznej,

c) sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego                    
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub 
odwykową,

niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje;

e) domu pomocy społecznej lub środowiskowego domu
samopomocy,



Umieszczanie w ZOL

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty 

art. 32 ust. 1 lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić 
innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. 

Natomiast jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do 
świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego 
przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela 
ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe -
zezwolenie sądu opiekuńczego.



Umieszczanie w ZOL

Ustawa z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z póżn.zm. )

Art. 17. [Przedmiot zgody; forma zgody lub sprzeciwu; uprawnienia osób 
małoletnich, ubezwłasnowolnionych, upośledzonych]

1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego 
lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o 
której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w 
odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent 
chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym 
rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia 
zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. 
W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.



Umieszczanie w ZOL  osoby zdolnej do wyrażenia swojej woli 

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez jej zgody ? 

Czy jest możliwe???? 

Jeśli tak to kiedy?

Kto decyduje?

Kto może wnioskować ?



Umieszczanie w ZOL bez zgody 

Na podstawie ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego 

na wniosek

członka rodziny ,

Kierownika /Dyrektora OPS,

dyrektora szpitala psychiatrycznego

Na podstawie art. 572 kpc

art. 600 kpc

Sąd podejmuje z urzędu postepowanie

Zawiadomienie może złożyć

Kierownik /Dyrektor OPS,

dyrektor szpitala psychiatrycznego

Inny podmiot



Obowiązek zawiadomienia

Art.  572.  

§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie 
postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd 
opiekuńczy.

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na 
urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, 
komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, 
organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach 
społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką 
nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

Art. 570. [Postępowanie z urzędu]

Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu.



Obowiązek zawiadomienia – prawny czy społeczny?

Jest to obowiązek niezależny od obowiązków wynikających z odrębnych norm 

prawnych. 

Za jego naruszenie nie są przewidziane żadne konkretne sankcje.

Jednak jest możliwe, że naruszenie tego obowiązku ustawowego może być 

podstawą np. odpowiedzialności deliktowej czy karnej.



......................, dnia ...................... r.

Sąd Rejonowy w ...................................

Wydział ........... Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w .....................................................

Uczestniczka postępowania:

.........................................................

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 572 § 2 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.) zawiadamiam, iż uczestniczka 
postępowania - Pani .................... ur. .................... r. nie wyraża zgody na 
umieszczenie w ZOL i objęcia pomocą społeczną, a w ocenie wnioskodawcy 
wymaga umieszczenie w ZOL i profesjonalnego wsparcia. 



UZASADNIENIE

Uczestniczka postępowania ..........., córka .........., urodzona w dniu ........... r. w ........, z uwagi na 
wiek oraz stan zdrowia nie jest w stanie egzystować samodzielnie. Wyżej wymieniona pozostaje 
pod stałą opieką lekarską w związku z ................

Dowód:

1) zaświadczenie ....................

Dochód uczestniczki postępowania stanowi renta wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w ................. w kwocie .................... złotych. Uczestniczka postępowania 
jest osobą samotnie gospodarującą. Nie posiada rodziny lub osób mogących zapewnić jej 
całodobową opiekę i pielęgnację, adekwatną do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia i 
sytuacji mieszkaniowej: ....................................... Wyżej wymieniona nie wyraża zgody na 
umieszczenie w ZOL i objęcia pomocą społeczną. Brak właściwej, w tym specjalistycznej 
opieki i pielęgnacji może skutkować zagrożeniem życia uczestniczki postępowania, która nie 
jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania 
z opieki innych osób, w tym z usług opiekuńczych z Ośrodka Pomocy Społecznej w ................. 
Powyższe informacje ustalono w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracownika OPS w dniu .....................

Dowód:

1) kserokopia decyzji ZUS

2) kserokopia wywiadu środowiskowego pracownika OPS

W tym stanie rzeczy niemniejsze zawiadomienie stało się konieczne i uzasadnione. 



Kurator osoby niepełnosprawnej 

Art. 183 kri o 

§ 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli
osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw
albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia
poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień
kuratora określa sąd opiekuńczy.

§ 2. Kuratelę uchyla się na żądanie osoby niepełnosprawnej,
dla której była ustanowiona.



Kurator osoby niepełnosprawnej

Art. 600. k.p.c.

§ 1. Kuratora dla osoby niepełnosprawnej sąd opiekuńczy ustanawia

na wniosek tej osoby, a za zgodą osoby niepełnosprawnej - także na

wniosek organizacji pozarządowej, wymienionej w art. 546 § 3.

§ 2. W przypadku gdy stan osoby niepełnosprawnej wyłącza

możliwość złożenia wniosku lub wyrażenia zgody, o których mowa w

§ 1, sąd może ustanowić kuratora z urzędu. Sąd może ustanowić

kuratora z urzędu także w przypadku, o którym mowa w art. 558 § 2.



Regulacje prawne  - umieszczanie w DPS

 Ustawa z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. z 2020r. Poz. .685 

z póżn.zm. )    (u.o.z.p.). 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z2021r. poz. 2268 z póżn.zm. )

( uops)

 Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 5 maja 2011 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, 

zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej ( Dz. U. z 2011r. poz. 109, 632) 

 Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2021r.poz.893 )



Tryb kierowania do DPS 



Umieszczenie bez zgody



Pani Sylwia ma dwoje dzieci . Syna – Kajtka 14 letniego oraz 8 letnią córkę Agatkę.

Agata od urodzenia jest dzieckiem autystycznym z Aspergerem. Chodzi do szkoły
specjalnej i ma nauczanie indywidualne. Z orzeczenia PPP wynika, że ma
upośledzenie umysłowe głębokie. Choroba się zaostrzyła. Agatka samo okalecza się .
Jest agresywna , bez powodu, atakuje osoby bez względu na wiek , postawę. W szkole
nauczyciele nie mogą poradzić sobie z zagwarantowaniem opieki. Rodzice dzieci
zgłaszają uwagi. Rada rodziców napisała do dyrektora szkoły, aby relegował ją.

Mama dziewczynki w domu cały czas poświęca jej. Zawiesiła działalność gospodarczą ,
którą prowadziła, a która stanowiła podstawowe źródło utrzymani rodziny. Ojciec nie
żyje . Z synem zaczynają się problemy szkolne wychowawcze. Nauczyciele wskazują
jako przyczynę , brak nadzoru ze strony matki. Uczeń przeżywa kryzys emocjonalno
społeczny.

1) Czy wystarczy jeśli matka napisze do OPS wniosek o umieszczenie córki w DPS?

2) Z kim będzie przeprowadzony wywiad? 



Zgoda opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego 

•. Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby 
małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie 
następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela 
ustawowego. Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę 
po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej 
całkowicie.

Art. 38 ust 2 
ustawy o 

ochronie zdrowia 
psychicznego 

•Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza 
się:

•postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie 
udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu 
pomocy społecznej - w przypadku osób 
ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

§ 8.ust 2 
rozporządzenia 
w sprawie dps



Porównanie podstaw prawnych

Art. 54. ust. 4.  

Ustawy o pomocy społecznej 

Art. 39.  

Ustawy O ochronie zdrowia psychicznego

W przypadku gdy osoba bezwzględnie

wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel

ustawowy nie wyrażają zgody na

umieszczenie w domu pomocy społecznej

lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę,

ośrodek pomocy społecznej, centrum usług

społecznych, o którym mowa w ustawie z

dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług

społecznych przez centrum usług

społecznych, lub dom pomocy społecznej są

obowiązane do zawiadomienia o tym

właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna -

prokuratora.

1. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38,

lub jej przedstawiciel ustawowy nie

wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu

pomocy społecznej, a brak opieki zagraża

życiu tej osoby, organ do spraw pomocy

społecznej może wystąpić do sądu

opiekuńczego miejsca zamieszkania tej

osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu

pomocy społecznej bez jej zgody.

3. Jeżeli osoba wymagająca skierowania do

domu pomocy społecznej ze względu na

swój stan psychiczny nie jest zdolna do

wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do

domu pomocy społecznej orzeka sąd

opiekuńczy.



Porównanie podstaw prawnych

Art. 54. ust 4. 

Ustawy o pomocy społecznej

Art. 39 ust. 2. 

Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

W przypadku gdy osoba bezwzględnie

wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel

ustawowy nie wyrażają zgody na

umieszczenie w domu pomocy społecznej

lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę,

ośrodek pomocy społecznej, centrum usług

społecznych, o którym mowa w ustawie z

dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług

społecznych przez centrum usług

społecznych, lub dom pomocy społecznej są

obowiązane do zawiadomienia o tym

właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna –

prokuratora

2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,

może wystąpić również kierownik

szpitala psychiatrycznego, jeżeli

przebywająca w nim osoba jest niezdolna

do samodzielnego zaspokajania

podstawowych potrzeb życiowych, a

potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji,

natomiast nie wymaga dalszego leczenia w

tym szpitalu.

3. Jeżeli osoba wymagająca skierowania

do domu pomocy społecznej ze względu na

swój stan psychiczny nie jest zdolna do

wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu

do domu pomocy społecznej orzeka sąd

opiekuńczy.



Do OPS wpłynął wniosek o umieszczenie Pan X w dps.

Pracownik socjalny, podczas przeprowadzania wywiadu, zauważa, że 

strona ubiegająca się o DPS nie jest w pełni władz umysłowych i nie jest 

w stanie w pełni świadomie wyrazić swojej woli dotyczącej  

umieszczenia. 

Jakie problemy wynikają z tego stanu faktycznego? 

W jaki sposób pomóc  rodzinie ? 

KAZUS



Kazus

Pan Józef P. lat 68, mieszka z żoną lat 67 w domu jednorodzinnym na wsi.

Dom oddalony jest od drogi gminnej o 1 km. Najbliżsi sąsiedzi mieszkają w oddaleniu ok 700m.

Pan Józef i żona są na emeryturze. Pan Józef miał dwa wylewy. W styczniu 2022r. i drugi w maju

2022r. Obecnie leży w szpitalu na oddziale intensywnej opieki. Jest całkowicie niesamodzielny,

leżący, wymaga pomocy przy jedzeniu, piciu i ubieraniu się. Ma problem z mową. Jest logiczny,

choć czasem ma tylko pamięć dalekowsteczną. Dzieci Pana Józefa mieszkają poza ich domem

rodzinnym. Dwie córki i syn mieszkają w mieście oddalonym o 50 km od rodzinnej wsi. Maja

swoje rodziny i pracę. Żona Pana Józefa jest osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności. Ma problem z biodrem, nie może się dobrze poruszać potrzebuje opieki we

wszystkich czynnościach życiowych. Pan Józef tuż przed drugim wylewem napisał do OPS

podanie o umieszczenie go w domu pomocy społecznej. Obecnie nie może pisać. Córka wystąpiła

o ubezwłasnowolnienia Pana.

Czy można wydać decyzję o skierowaniu Pana do DPS –u ? 

Czy kierownik powinien zawiesić postępowanie do czasu ubezwłasnowolnienia Pana ?

.



KPA  -

Art. 34.

§ 1. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o 

wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do 

czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony.

§ 2. W przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki 

organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej 

przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu 

wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd.

Art. 183 kroi 

Obowiązek zapewnienia reprezentacji stronie



Art. 32. [Pełnomocnictwo procesowe]

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego 
działania.

Art. 33. [Ustanowienie pełnomocnika procesowego]

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub 
zgłoszone do protokołu.

§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 



Z orzecznictwa:

„Stan osłabienia umysłowego - w szczególności spowodowany wiekiem - który nie kwalifikuje

się jako choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inny rodzaj zaburzeń psychicznych

określających podstawy ubezwłasnowolnienia (art. 13 i 16 k.c.), stanowi ułomność

w rozumieniu art. 183 k.r.o. W takim przypadku właściwym środkiem ochrony interesów

procesowych osoby niepełnosprawnej może być podjęcie przez sąd orzekający kroków

zmierzających do ustanowienia dla tej osoby kuratora, o którym mowa w art. 183 k.r.o. Choć

według art. 600 § 1 k.p.c., kuratora dla osoby niepełnosprawnej ustanawia sąd opiekuńczy na

wniosek tej osoby, a za jej zgodą - także na wniosek organizacji pozarządowej, wymienionej

w art. 546 § 3 k.p.c., nie oznacza to, że sąd niebędący sądem opiekuńczym pozbawiony jest 

możliwości podjęcia czynności zmierzających do ustanowienia kuratora dla osoby

niepełnosprawnej. Zgodnie z art. 600 § 2 k.p.c., w przypadku gdy stan osoby niepełnosprawnej

wyłącza możliwość złożenia wniosku lub wyrażenia zgody, o których mowa w § 1, sąd

opiekuńczy może ustanowić kuratora z urzędu; możliwość taka istnieje także w przypadku, 

o którym mowa w art. 558 § 2 k.p.c.”. ( oddalenie wn.o ubezwłasnowolnienie- zawiad. do SRiN )

(Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZ 54/16, LEX nr 2186578)

Osoba niepełnosprawna



Art. 38. u.o.z.p.

1. Osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest
zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości
korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie
wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela
ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej.

2. Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby małoletniej lub
ubezwłasnowolnionej całkowicie następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela
ustawowego. Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu
opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby małoletniej
lub ubezwłasnowolnionej całkowicie.

4. Jeżeli przyjęcie do domu pomocy społecznej dotyczy osoby małoletniej powyżej
16 roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do
wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie.

Tryb  przyjęcia do domu pomocy społecznej na podst. uozp



małoletniego

Wniosek

wywiad

Zgody 

Oświadczenia 

decyzja

nieletniego

Postanowienie Sądu 
Rodzinnego w trybie 

ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich i 

zapobieganiu 
demoralizacji

W stosunku do 
nieletnich głęboko 
upośledzonych,  

zagrożonych 
demoralizacją 

Tryb przyjęcia do dps dzieci



Art. 12.

W razie stwierdzenia u nieletniego 

upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności 
psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego      
w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. 

Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może 
orzec umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w przypadku gdy 
nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki - w domu 
pomocy społecznej.

Umieszczenie nieletniego w zakładzie 

leczniczym lub w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym



»Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może sama podejmować

decyzje czy chce być umieszczona w DPS?

»Kto jest stroną w postępowaniu o skierowanie do DPS osoby

ubezwłasnowolnionej całkowicie / częściowo/ dziecka ?

»Kto jest stroną w postępowaniu o ustalenie odpłatności za pobyt w

DPS osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie / częściowo?

» Czy osoba umieszczona w DPS bez własnej zgody może sama

zrezygnować z pobytu w DPS ?

Do dyskusji:



Wywiad z osobą ubezwłasnowolnioną 

Było 

» § 5. W przypadku konieczności

przeprowadzenia wywiadu z osobą

ubezwłasnowolnioną wywiad

przeprowadza się z jej opiekunem

prawnym albo kuratorem, w obecności

osoby ubezwłasnowolnionej i w

miejscu jej przebywania.

» § 7. 1. W przypadku konieczności

przeprowadzenia wywiadu z osobą

ubezwłasnowolnioną wywiad

przeprowadza się z jej opiekunem

prawnym albo kuratorem, w obecności

osoby ubezwłasnowolnionej i w

miejscu jej przebywania

Jest 

Zmiany = brak zmian
1



§ 6 r.w.ś. w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia
osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia
 nie można uzyskać podczas wywiadu wymaganych

informacji lub dokumentów, o których mowa w art.
107 ust. 5b ustawy, i

 nie ma możliwości uzyskania podpisu tej osoby,

pracownik socjalny odnotowuje ten fakt
w kwestionariuszu wywiadu.

A co w czasie trwania postępowania                 

o ubezwłasnowolnienie ????

https://sip.lex.pl//document/19111020?unitId=par(6)&cm=DOCUMENT


Wywiad z osobą niezdolną do samodzielnej 

egzystencji, nad którą sprawowana jest opieka, 

ale nie ubezwłasnowolnioną 

Było 

BRAK 

REGULACJI

Zmiany   aktualne

» § 7. 2. W przypadku konieczności

przeprowadzenia wywiadu z osobą

niezdolną do samodzielnej

egzystencji, nad którą sprawowana

jest opieka, wywiad przeprowadza się

» w obecności opiekuna tej osoby i

» w miejscu jej przebywania



Art. 55 - ograniczenia w opuszczaniu dps

2e. Ograniczenie doręcza się mieszkańcowi domu, a gdy jest on

osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jego

przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając ograniczenie, dyrektor

lub kierownik domu pomocy społecznej poucza mieszkańca domu o

prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia.

2g.Mieszkaniec domu, w tym również mieszkaniec 

ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, 

krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nim 

faktyczną opiekę mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, w którego 

okręgu znajduje się dom pomocy społecznej, z wnioskiem o 

uchylenie ograniczenia.

Osoby ubezwłasnowolnione w uops



Art. 68c. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być 

umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu 

opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Umieszczenie w placówce 

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie



Urząd decydowanie o

wszelkich kwestiach

majątkowych

osoby fizyczne- umowy

Sąd

Policja

Kościół

Ubezwłasnowolnienie

Obszary aktywności prawnej

Zarząd 
majątkiem

Sprawy 
osobiste

Repreze
ntacji



Człowiek

Zdolność do 
czynności 
prawnych

Brak art. 12 kc

Od 0-13 r.ż

Ograniczona art. 
15 kc

Od 13-18r.z.

Pełna art. 11kc

Od 18 r 

Zdolność 
prawna

Od urodzenia do 
śmierci

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych



Przesłanki ubezwłasnowolnienia, leczenia 

psychicznego, umieszczenia w dps,  w ZOL

Ubezwłasnowol

nienie

Art. 13 i 16 kc

Leczenie 

psychiatryczne 

bez zgody   art. 

22 i 23 uozp

Umieszczenie w 

dps bez zgody

Art. 38 i 39 uozp

Umieszczenie w 

ZOL

choroba psychiczna choroba psychiczna choroba psychiczna choroba psychiczna

niedorozwój umysłowy niedorozwój umysłowy niedorozwój umysłowy niedorozwój umysłowy

innego rodzaju 

zaburzenia psychiczne

innego rodzaju 

zaburzenia psychiczne

innego rodzaju 

zaburzenia psychiczne



Zdolność do czynności prawnych



Art. 14 k.c.
§ 1 Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma
zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.

§ 2 Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła
umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych
bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się
ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące
pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

ubezwłasnowolnienie całkowite

=

brak zdolności do czynności prawnych



Art. 17 k.c. - zasada

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej,

przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga

zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego.

Art. 19 k.c.

Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama

jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela

ustawowego, czynność jest nieważna.

ubezwłasnowolnienie częściowe 

=

ograniczona zdolność do czynności prawnych



Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona

1) może sama złożyć podanie w sprawie o zasiłek stały?

2) może ustanowić pełnomocnika do wglądu do akt?

3) może złożyć odwołanie do SKO?

4) Może złożyć skargę do WSA?

Art. 17 k.c.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej,

przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga

zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego.



»

I SA/Wa 893/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

» LEX nr 2632725 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

» TEZA | aktualna Czynności podejmowane przez stronę niemającą zdolności procesowej, z

pominięciem kuratora, który jest jej przedstawicielem ustawowym i został umocowany

do jej reprezentowania, nie mogą wywołać skutku w postaci merytorycznego

rozpoznania przez sąd zgłoszonych przez nią wniosków i środków odwoławczych.

Art. 17 k.c.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej,

przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga

zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego.

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522726421/1/i-sa-wa-893-18-postanowienie-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie?cm=URELATIONS


W dniu 2 czerwca 2019 r. pan Jan zawarł w Banku X umowę pożyczki na kwotę 2500zł .

Zobowiązał się spłacać zadłużenie w miesięcznych ratach, płatnych do drugiego dnia każdego

miesiąca. Pan jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo. O tym fakcie bank nie wiedział.

Pan Jan spłacił 500zł a potem zaprzestał. Bank wystąpił z powództwem o zwrot pożyczki wraz z

odsetkami. Sad wydał nakaz zapłaty na podstwie umowy pożyczki i wyciągu z konta bankowego ,

z czego wynikało, że pożyczka nie była spłacana już 2 lata. Sad w nakazie zapłaty zobowiązał

Pana Jana do zwrotu.

Sprzeciw wniósł kurator, który przedstawił postanowienie Sadu o ubezwłasnowolnieniu i

postanowienie o ustanowieniu kuratorem córki pan Jana – Anny.

Co sad stwierdził ? Oddalił powództwo banku, ponieważ

Ważność czynności prawnej dokonanej przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną uzależniona

jest od potwierdzenia tej czynności przez jej kuratora. Taka zgoda powinna być udzielona

niezwłocznie po dokonaniu czynności. Nie było zgody, a zatem umowa jest nieważna. Pan Jan nie

ma obowiązku spłacać.

Umowa zawarta przez osobę ubezwłasnowolnioną



Zdolność procesowa osoby ograniczonej                                   
w zdolności do czynności prawnych. –
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu III AUa 951/14, LEX nr 1711528 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2015 r.

TEZA | aktualna

Wykładnia art. 66 k.p.c. w zw. z art. 65 § 2 k.p.c. prowadzi do wniosku, że zdolności procesowej 

nie posiada nie tylko 

1) osoba pozbawiona całkowicie zdolności do czynności prawnych, ale także 

2) osoba ograniczona w tej zdolności 

w sprawach wynikających z tych czynności prawnych, których osoba ta nie mogłaby dokonywać 

samodzielnie.

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521805224/1/iii-a-ua-951-14-zdolnosc-procesowa-osoby-ograniczonej-w-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-wyrok...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521805224/1/iii-a-ua-951-14-zdolnosc-procesowa-osoby-ograniczonej-w-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-wyrok...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521805224/1/iii-a-ua-951-14-zdolnosc-procesowa-osoby-ograniczonej-w-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-wyrok...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521805224/1/iii-a-ua-951-14-zdolnosc-procesowa-osoby-ograniczonej-w-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-wyrok...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521805224/1/iii-a-ua-951-14-zdolnosc-procesowa-osoby-ograniczonej-w-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-wyrok...?cm=URELATIONS


Jakich czynności może dokonywać sama?

osoba ubezwłasnowolniona częściowo

Prawo materialne Procedura

Kpk

Kpc

Kpa

KC- zawieranie umów np. darowizny, dożywocia, 

sprzedaży , kupna, najmu, zamiany

sporządzenie testamentu

Reprezentacja interesów w trakcie postępowania tzn –

zainicjowanie postępowania, udział w postępowaniu, 

informowanie o przebiegu, realizacja uprawnień w 

trakcie postępowania, doręczanie, odwołania

Krio – uznać dziecko, zawrzeć małżeństwo, 

przysposobić dziecko, sprawować władze 

rodzicielską, realizować kontakty z dzieckiem, 

zarządzać swoim majątkiem

Kp – zawrzeć umowę o pracę, rozwiązać umowę 

o pracę, odbierać wynagrodzenie za pracę 



„za działania przedstawiciela, w tym rodzica, kuratora […], w tym też naruszające

cudze dobra osobiste, mimo że podejmowane w imieniu oraz na ich rzecz, podmiot

w ten sposób reprezentowany, w tym […] osoba ubezwłasnowolniona […] nie

ponosi osobistej odpowiedzialności właśnie dlatego, że takie osoby w sensie

prawnym nie mogą zostać uznane za podmioty "działające" w tych sytuacjach,

już z tego powodu, że koniecznym warunkiem do tego, aby można było uznać,

że takie podmioty "działają", jest posiadanie własnej zdolności do czynności

prawnych, na gruncie zaś postępowania - zdolności procesowej, które

wskazane podmioty jednak nie mają. […] W sensie prawnym nie mogą więc

"działać", tylko dokonywać czynności działaniem odrębnych podmiotów, czyli

przedstawicieli, ewentualnie pełnomocników”.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. akt V ACa 240/19

Z ORZECZNICTWA



„konieczność reprezentowania ubezwłasnowolnionej

częściowo A. J. przez kuratora w postępowaniu z zakresu

pomocy społecznej zależy zatem od tego, czy udział

w sprawie administracyjnej, w której ta reprezentacja ma

mieć miejsce, należy do czynności określonych w art. 17

k.c., czy też do czynności określonych w art. 20-22 k.c.”

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Po 229/13

Z ORZECZNICTWA

https://sip-1lex-1pl-100078acz0024.han3.uci.umk.pl//document/16785996?unitId=art(17)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078acz0024.han3.uci.umk.pl//document/16785996?unitId=art(20)&cm=DOCUMENT


Art. 156 w zw. z art. 175 k.r.o.

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we

wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku

ubezwłasnowolnionego.

Art. 156 w zw. z art. 178 § 2 k.r.o.

Kurator powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we

wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku

ubezwłasnowolnionego częściowo.
.

OPIEKUN PRAWNY



1) Czy Opiekun otrzymuje wynagrodzenie?

2) W jakiej wysokości?

3) Kto wypłaca? 

4) Czy osoba reprezentowana ponosi koszty?

5) Od czego zależy prawo do wynagrodzenia ?

6) Kto ustala wysokość wynagrodzenia?

7) Czy kurator ma tez prawo do wynagrodzenia?

8) Czy rodzina , która sprawuje opiekę otrzymuje wynagrodzenie?

9) Czy zwraca się opiekunowi koszt paliwa, który ponosi w celu 
dowożenia ubezwłasnowolnionego na rehabilitację

10) Z jakich środków pokrywane jest wynagrodzenie opiekuna i 
kuratora?

Czy opieka jest  płatna – dylematy ? 



-
Art. 162. [Wynagrodzenie opiekuna]

§ 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie 
okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

§ 2.

Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli 

a) nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub

b) gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo 

c) czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

§ 3.

Wynagrodzenie pokrywa się z 

dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich 
dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane 

ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Czy opieka jest płatna? 

https://sip.lex.pl//search-hypertext/16785962_art(162)_1?pit=2022-01-24


» -
Art. 53a. [Wynagrodzenie za sprawowanie opieki]

1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej 
przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 
1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez 
wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

2. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie 
wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania 
decyzji administracyjnej.

Wynagrodzenie – art. 53a uops



- Art. 163. [Nakłady i wydatki związane ze sprawowaniem 

opieki]

§ 1. Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu 

nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do 

roszczeń z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

§ 2. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem lat trzech 

od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

§ 3. Przepis art. 162 § 3 stosuje się odpowiednio.

Wynagrodzenie opiekuna – zwrot nakładów pracy 



Art. 164. [Przedawnienie roszczeń]

Roszczenie osoby pozostającej pod opieką o naprawienie 

szkody wyrządzonej nienależytym sprawowaniem opieki 

przedawnia się z upływem lat trzech od ustania opieki lub 

zwolnienia opiekuna.

.

Wynagrodzenie opiekuna – przedawnienie



Uchwała  Sądu Najwyższego

z dnia 28 marca 2014 r.

III CZP 6/14

Pokrycie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych.

TEZA aktualna

1. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 §
1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 
w związku z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., 
poz. 182 ze zm.).

2. W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych 
zainteresowanym jest gmina, na której spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.

3. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do 
istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja (art. 518 k.p.c.).

TEZA aktualna

W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 
kodeksu rodzinnego, jest ono pokrywane ze środków publicznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (art. 53a). W 
postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której 
spoczywa obowiązek jego wypłaty. Od postanowienia w tym przedmiocie przysługuje apelacja (art. 518 kodeksu 
postępowania cywilnego).

Wynagrodzenie opiekuna a kuratora???



Pogląd nr 1: Wypłata wynagrodzenia kuratora, podobnie jak i wypłata

wynagrodzenia opiekuna za sprawowanie opieki, powinna być

finansowana przez gminy z dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to
zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Pogląd nr 2: Wypłata wynagrodzenia kuratora osoby częściowo

ubezwłasnowolnionej, powinna być finansowana przez gminy ze środków

własnych, a nie z dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż nie jest to
zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Źródło finansowania przez gminy wynagrodzenia kuratora 

osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd



» Wyrok NSA z 28.04.2021 r., I GSK 635/18, LEX nr 3185209:

» „Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że nie sposób przyjąć za prawidłową 
interpretacji WSA, wobec jednoznacznego brzmienia przepisów art. 18 i art. 53a ups, 
że środki na pokrycie wynagrodzenia kuratora powinny (tak jak środki na 
wynagrodzenie opiekuna) pochodzić z dotacji rządowej. Przeczy temu również 
analiza historyczna zmian wprowadzonych do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
oraz do ustawy o pomocy społecznej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 
220, poz. 1431), w tym analiza projektów tych zmian zawartych w drukach Sejmu VI 
kadencji nr 629 i 888 wraz z uzasadnieniami. Wynika z nich, że odmienne 
uregulowanie wynagrodzenia opiekuna i kuratora było celowe z uwagi na różnice 
istniejące między tymi instytucjami prawnymi. Przede wszystkim opieka dotyczy 
osób małoletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, a więc osób, które 
wymagają całkowitej opieki, a nie tylko pomocy w załatwianiu spraw, jak ma to 
miejsce w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych.”

Uchwała SN z 28.03.2014 r., III CZP 6/14, OSNC 2015, nr 1, poz. 5:

„W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo 
ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze 
środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku 
z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jedn. tekst: 
Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).”

https://sip.lex.pl/#/document/523278905?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17504796?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17504796?unitId=art(53(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17504796?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521538661?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16785962?unitId=art(179)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16785962?unitId=art(162)par(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16785962?unitId=art(178)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17087802?unitId=art(53(a))&cm=DOCUMENT


Rola Prokuratora  art. 7 kpc

» prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej 

sprawie, jeśli w jego ocenie wymaga tego ochrona 

praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

» gdy osoba uprawniona wskutek choroby psychicznej, 

niedorozwoju umysłowego, nieporadności lub z innych 

wyjątkowych przyczyn nie jest w stanie samodzielnie 

dochodzić swoich roszczeń albo bezpodstawnie uchyla się od 

tego ze szkodą dla interesu społecznego lub ważnego interesu 

prywatnego 



Prokuratura Rejonowa 

w …………………………….

Wnoszę o

zainicjowanie postępowania w sprawie leczenia przymusowego psychiatrycznego Pana 

………………. na zasadzie art. 7 kpc.

Uzasadnienie

I. Co do legitymacji prawnej prokuratora  

SN w postanowieniu z dnia 9 października 2009 r., IV CSK 210/09  przedstawił stanowisko, 

że artykuł 7 k.p.c. przyznaje prokuratorowi  generalną kompetencję do wszczynania 

postępowania cywilnego "w każdej sprawie". Fakt umieszczenia tego przepisu w tytule 

wstępnym pozwala przyjąć, że norma w nim wyrażona jest de lege lata jedną z zasad 

postępowania cywilnego. Zawarte w art. 7 k.p.c. in fine wyłączenie dotyczy jedynie spraw z 

zakresu prawa rodzinnego, rozpoznawanych w trybie procesowym, o czym świadczy słowo 

"powództwo”. Prokurator może więc - co do zasady - wszcząć każde postępowanie 

nieprocesowe. A takim jest przedmiotowe postępowanie w sprawie leczenia 

psychiatrycznego.

Dalej SN podkreśla, że przepisy szczególne, wynikające z z innych ustaw, m.in. z ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości, prawo upadłościowe, ochrony zdrowia psychicznego ustawy nie 

wyłączają stosowania art. 7 kpc. Konsekwencją normy prawa nieprocesowego  jest 

stosowanie w omawianym postępowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 

wprost. Dotyczy to zarówno przepisów księgi II części I Kodeksu, jak i przepisów ogólnych  .



W tym samym postanowieniu, zapadłym w sprawie z goła innej, bo dotyczącej leczenia 

odwykowego, ale co do zasady również rozpatrywanego w trybie postępowania 

nieprocesowego, tak jak leczenie psychiatryczne, aktualne pozostają dwie kolejne tezy, które 

można analogicznie odnieść do niniejszej sprawy, z która tutejszy ośrodek występuje.

1. Skoro [...] postępowanie o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

jest uregulowane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, mają do niego zastosowanie jedynie 

przepisy ogólne o postępowaniu nieprocesowym oraz o postępowaniu w sprawach z zakresu 

prawa osobowego.

2. W sprawach, w których istnieją podstawy do zmiany zakładu leczniczego z 

zamkniętego na ambulatoryjny, jest pożądane, aby prokuratorowi  przysługiwała 

legitymacja do żądania zmiany orzeczenia. W przypadku gdyby in concreto stan zdrowia 

osoby uzależnionej uzasadniał zmianę sposobu leczenia  na bardziej dla niej dolegliwy, 

inicjatywa prokuratora  byłaby uzasadniona ze względu na ochronę interesu społecznego, na 

którego straży stoi ten organ.

Mając na uwadze powyższe oraz potrzebę ochrony praw obywateli lub interesu społecznego 

uzasadnione jest wystąpienie z przedmiotowym pismem do prokuratury.

.



II. Co do uzasadnienia leczenia ………………………………….

III. Z uwagi na powyższe,  mając wiedzę i  świadomość, iż jako OPS nie mamy 

możliwości ani instrumentów prawnych w celu zebrania odpowiedniego materiału 

dowodowego ani korzystania z odpowiednich środków dowodowych uzasadniających 

wystąpienia bezpośrednio do Sadu z wnioskiem o leczenie przymusowe. Pan nie korzysta z 

systemu zabezpieczenia społecznego, zatem wystąpienie na podst art. 105 ustawy o pomocy 

społecznej do jakiejkolwiek instytucji o pozyskanie informacji nt Pana …….., nie znajduje 

podstawy prawnej. 

Wyżej opisany stan prawny uniemożliwia nam wystąpienie do Sądu Rodzinnego o zgodę na 

badanie  lub leczenie psychiatryczne,  natomiast stan faktyczny uzasadnia niezwłoczne 

przebadanie Pana w celu ustalenia diagnozy takiego stanu zdrowia, determinującego skutki 

negatywne zarówno dla niego samego jak i najbliższego środowiska mieszkańców  kamienicy 

, w tym zagrożenie dla życia i zdrowia Pana….. , sąsiadów. Brak diagnozy i leczenia Pana…. 

Spowoduje znaczny progres w rozwoju choroby czy zaburzenia, a może doprowadzić do 

utraty życia czy zdrowia. Zatem wystąpienie o badani lub leczenie psychiatryczne jest 

niewątpliwie uzasadnione z punktu widzenia interesu społecznego  jak i interesu samego 

Pana…………. 



Mając na uwadze powyższe oraz art. 572 kpc zasadny i uzasadniony jest przedmiotowy 

wniosek  w nim wyrażona jest de lege lata jedną z zasad postępowania cywilnego. Zawarte w 

art. 7 k.p.c. in fine wyłączenie dotyczy jedynie spraw z zakresu prawa rodzinnego, 

rozpoznawanych w trybie procesowym, o czym świadczy słowo "powództwo”. Prokurator 

może więc - co do zasady - wszcząć każde postępowanie nieprocesowe. A takim jest 

przedmiotowe postępowanie w sprawie leczenia psychiatrycznego.

Dalej SN podkreśla, że przepisy szczególne, wynikające z z innych ustaw, m.in. z ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości, prawo upadłościowe, ochrony zdrowia psychicznego ustawy nie 

wyłączają stosowania art. 7 kpc. Konsekwencją normy prawa nieprocesowego  jest 

stosowanie w omawianym postępowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 

wprost. Dotyczy to zarówno przepisów księgi II części I Kodeksu, jak i przepisów ogólnych  

Podpis



Dziękuję za uwagę


