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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej
Miejsce świadczenia pomocy:
Nieodpłatna pomoc prawna
Dzień tygodnia
a) poniedziałek
b) wtorek
c) środa

Godziny
8:00-12:00
7:00-11:00
8:00-12:00

d) czwartek
e) piątek

8:30-12:30
7:30-11:30

Miejsce
Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień
Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole
Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź

Nieodpłatne poradnictw o obywatelskie
Dzień tygodnia
a) poniedziałek
b) wtorek
c) środa

Godziny
7:30-11:30
11:30-15:30
9:00-13:00

d) czwartek
e) piątek

12:00-16:00
12:00-16:00

Miejsce
Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka
Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360
Rejowiec
Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm
Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

Zapisy na wizyty:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82 562 75 07
Na jaką pomoc możemy liczyć?

Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
NIP: 712-01-69-716
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24
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 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym,
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 nieodpłatną mediację
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:
 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego
realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 nieodpłatną mediację
Nieodpłatna mediacja obejmuje
 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej
 przeprowadzenie mediacji
 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postępowania mediacyjnego;
 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
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Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny
z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą
kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując
preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.

Edukacja prawna
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku.
Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków,
funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz
uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Strona

5

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne
poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe
doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę
i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.
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2. Tymczasowe aresztowanie
Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy, który powinno się stosować wyjątkowo
i jedynie wówczas, kiedy innym środkom zapobiegawczym nie uda się spełnić swojej funkcji.
Tymczasowe aresztowanie z istoty swej ma być nie tylko instytucją „aresztowania", ale i środkiem
„tymczasowym". Nie może być nadużywane bez potrzeby, przy czym dokonując ocen na tej
płaszczyźnie, nie można pomijać przyjętych w Europie standardów demokratycznego państwa oraz
orzecznictwa ETPCz (post. SA w Katowicach z 5.1.2007 r., II AKz 833/06, KZS 2007, Nr 5, poz. 81), zaś
występowanie szczególnych przesłanek tymczasowego aresztowania podlega permanentnej kontroli
sądu i prokuratora (art. 253 § 1 i 2 k.p.k.).
Kto może zostać tymczasowo aresztowany
Tymczasowo aresztowana może być osoba, której przedstawiono zarzuty popełnienia
przestępstwa. Oznacza to odczytanie przez prokuratora bądź policjanta postanowienia o postawieniu
zarzutów, gdzie zostaje wyjaśnione podejrzanemu jakie przestępstwo jest mu zarzucane. Nie można
tymczasowo aresztować osoby która jest świadkiem w sprawie. Może się jednak zdarzyć, że policja
bądź prokuratura wyśle wezwanie, na które trzeba stawić się właśnie w charakterze świadka,
a w toku przesłuchania mogą być postawione zarzuty. Od tego momentu może być zastosowany
wobec podejrzanego (pierwotnie świadka) areszt tymczasowy.
Obawa ucieczki lub ukrywania się
Artykuł 258 § 1 pkt 1 k.p.k. jedynie przykładowo wskazuje sytuacje, w których uprawnione
jest przyjęcie, że zachodzi obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego.
W orzecznictwie przyjmuje się, że obawa taka zachodzi, gdy:
1) oskarżony wcześniej przygotowywał się do ucieczki, lecz próba ta była udaremniona,
względnie wcześniej już uchylał się od wymiaru sprawiedliwości, następnie natomiast znalazł się
w dyspozycji organów ścigania (por. post. SA w Krakowie z 8.7.1992 r., II AKz 119/92, KZS 1992, Nr 39, poz. 95);
2) ujawniły się okoliczności wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo podjęcia przez
podejrzanego działań zmierzających do uzyskania podrobionych dokumentów pozwalających na
opuszczenie kraju (por. post. SA w Katowicach z 25.9.2008 r., II AKp 147/08, KZS 2009, Nr 1, poz. 101).
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Nie jest ukrywaniem się przed wymiarem sprawiedliwości, gdy skazany jawnie przebywa ze
swoją rodziną w miejscu stałego zamieszkania, a tylko uchyla się od stawienia na wezwanie (por.
post. SA w Krakowie z 13.11.2002 r., II AKz 481/02, KZS 2002, Nr 11, poz. 18; post. SA w Katowicach
z 24.7.2002 r., II AKz 651/02, KZS 2002, Nr 11, poz. 46). Nieprzebywanie w miejscu zameldowania nie
dowodzi jeszcze uchylania się od wymiaru sprawiedliwości (por. post. SA w Krakowie z 19.10.2007 r.,
II AKz 473/07, KZS 2007, Nr 10, poz. 57; post. SA w Katowicach z 11.10.2000 r., II AKz 384/00, OSA
2001, Nr 9, poz. 57).
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Niemożność ustalenia tożsamości dotyczy danych personalnych oskarżonego o takim stopniu
precyzji, który uniemożliwia pomyłkę co do tożsamości osoby oskarżonego. W szczególności
niemożność taka zachodzi, gdy oskarżony nie posiada żadnego dokumentu wskazującego na jego
dane personalne, a brak jest możliwości ustalenia jego tożsamości w inny sposób (np. za pomocą
identyfikacji daktyloskopijnej). Natomiast gdy tożsamość oskarżonego została w sposób wiarygodny
potwierdzona przez inną osobę, brak jest z tej przyczyny możliwości zastosowania aresztu
tymczasowego.
Pojęcie „stałe miejsce pobytu" nie jest tożsame z pojęciem „stałe miejsce zamieszkania",
aczkolwiek brak stałego miejsca zamieszkania jest okolicznością silnie przemawiającą za tym, że
oskarżony nie ma także stałego miejsca pobytu. Stałe miejsce pobytu to miejsce, w którym oskarżony
stale przebywa. Jeżeli oskarżony podał organom ścigania miejsce swojego pobytu, stosując się do art.
75 § 1 k.p.k., i w miejscu tym rzeczywiście przebywa, lub zmieniając je na okres dłuższy niż 7 dni,
podaje nowe miejsce pobytu do wiadomości organów ścigania, brak jest podstaw do przyjęcia, że
zachodzi przesłanka określona w art. 258 § 1 pkt 1 k.p.k..
Obawa (ryzyko) ucieczki lub ukrywania się oskarżonego musi być uzasadniona. Na powyższy
stan muszą wskazywać konkretne okoliczności ujawnione w sprawie (art. 251 § 3 k.p.k.). Okoliczności
te muszą wskazywać, że jest wysoce prawdopodobna ucieczka lub ukrycie się oskarżonego. Innymi
słowy, sąd oraz wnioskujący o zastosowanie tymczasowego aresztowania prokurator obowiązani są
wskazać, na jakich to konkretnych okolicznościach opierają swe twierdzenia o istnieniu zagrożenia dla
prawidłowego toku postępowania.
Obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego nie może być abstrakcyjna, ujawnione
w sprawie okoliczności muszą wskazywać na zamiar (chęć) ucieczki lub ukrycia się podejrzanego.
Zatem informacja, że np. oskarżony opuści stałe miejsce zamieszkania i uda się do innej miejscowości,
nawet bez podania komukolwiek nowego adresu, nie przesądza jeszcze, że chce on uciec. Powyższe
okoliczności dopiero wtedy będą wskazywały na chęć ucieczki, gdy będzie im towarzyszył zamiar
uniknięcia odpowiedzialności karnej albo zamiar uchylenia się od brania udziału w postępowaniu
karnym. Obawa ucieczki będzie zachodziła więc wtedy, gdy z racjonalnie ocenionego zachowania
oskarżonego będzie można wywnioskować, że umknąłby wymiarowi sprawiedliwości, gdyby nie
został tymczasowo aresztowany. Podobnie na obawę ukrycia się nie będzie wskazywało np.
nieposiadanie stałego zameldowania lub częste zmienianie miejsca pobytu, jeżeli okoliczności te nie
będą połączone z zamiarem, co najmniej uchylenia się od postępowania karnego.

Fundacja „OIC Poland”
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Artykuł 258 § 1 pkt 2 k.p.k. przykładowo wymienia tylko jeden z możliwych sposobów
bezprawnego utrudniania postępowania karnego, jakim jest nakłanianie do fałszywych zeznań lub
wyjaśnień. Ustawa nie precyzuje, jakie inne bezprawne sposoby utrudniania postępowania mogą
stanowić podstawę do stosowania tymczasowego aresztowania. W rachubę wchodzi więc zacieranie
śladów przestępstwa i niszczenie lub fałszowanie jego dowodów (np. usuwanie bądź fałszowanie
dokumentów). O próbie matactwa świadczyć może nie tylko fakt bezpośredniego nakłaniania np.
świadków do złożenia fałszywych zeznań, ale także zachowanie wpływające na tego świadka
w sposób pośredni, np. groźba skierowana przeciwko najbliższym zeznającego, a nawet działania
konkludentne, stwarzające tylko wrażenie takiej groźby.
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Obawa matactwa procesowego zachodzi, gdy istnieją - w oparciu o zebrane dowody podstawy do przyjęcia, że oskarżony takie próby rzeczywiście będzie podejmował. Matactwem jest
wszelka działalność oskarżonego polegająca na bezprawnym utrudnianiu zbierania i utrwalania
dowodów. Niedopuszczalne jest więc przyjęcie, że oskarżony utrudnia postępowanie karne, jeśli
korzysta z przysługujących mu uprawnień procesowych, nawet wówczas, gdy realizacja tych
uprawnień może rzeczywiście postępowanie przedłużyć, chyba że przekracza granice zakreślone dla
tego prawa. Nie uzasadnia obawy matactwa brak przyznania się oskarżonego do winy.
Nie stanowi podstawy zastosowania tymczasowego aresztowania „rozwojowy charakter
sprawy" oraz tzw. „wielowątkowość sprawy", niezatrzymanie wszystkich członków grupy
przestępczej, do której należał podejrzany, oraz okoliczność, że nowe (ewentualne) dowody mogą
mieć wpływ na niekorzystną ocenę zachowania podejrzanego.
Surowość kary
W zmienionym ustawą z 27 września 2013 r. art. 258 § 2 k.p.k. podniesiono „progi" kary
pozbawienia wolności, przyjmując, że w wypadku kary wymierzonej przez sąd I instancji (jeszcze
nieprawomocnej) powinna to być kara „wyższa niż 3 lata", a nie jak dotąd „nie niższa niż 3 lata"
pozbawienia wolności. Celem wymienionego uregulowania było ograniczenie stosowania środków
zapobiegawczych, a zwłaszcza tymczasowego aresztowania w wypadku wymierzenia oskarżonemu
kary pozbawienia wolności niższej niż 3 lata. Natomiast samo zagrożenie karą pozbawienia wolności
za występek zarzucony oskarżonemu pozostawiono bez zmian.
Zarzut popełnienia przestępstwa lub skazanie, o których mowa w art. 258 § 2 k.p.k. oraz
surowość grożącej oskarżonemu kary, nie stanowią przesłanek tymczasowego aresztowania.
Przedstawienie zarzutu popełnienia zbrodni lub określonego występku oraz surowość grożącej
oskarżonemu kary stanowią jedynie okoliczności (fakty) uzasadniające domniemanie wystąpienia
obawy bezprawnego utrudniania przez oskarżonego prowadzonego postępowania.
Innymi słowy, z faktu, że oskarżonemu realnie grozi surowa kara, ma wynikać obawa
bezprawnego utrudniania postępowania. Przesłanką uzasadniającą zastosowanie środka
zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania, nie jest więc okoliczność, że oskarżonemu
przedstawiono zarzut popełnienia określonego przestępstwa bądź realnie grozi surowa kara, ale
wypływająca stąd obawa, że będzie on bezprawnie utrudniał prawidłowy tok postępowania.
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W § 4 art. 258 k.p.k. wyrażona została dyrektywa adekwatności środków zapobiegawczych,
która nakazuje przed zastosowaniem określonego środka zapobiegawczego rozważyć (wziąć pod
uwagę) rodzaj i charakter obaw przyjętych za jego przesłankę. W przepisach art. 258 § 1-3 k.p.k.
wymieniono następujące rodzaje obaw: ucieczki (§ 1 pkt 1), ukrywania się (§ 1 pkt 1), tzw.
mataczenia (§ 1 pkt 2), innego bezprawnego utrudniania postępowania karnego (§ 1 pkt 2),
utrudniania prawidłowego toku postępowania, o którym mowa w § 1 (§ 2), popełnienia przez
oskarżonego nowego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu (§ 3).
Z kolei charakter obaw to zespół cech właściwych danej obawie, odróżniających je od innych obaw
tego samego rodzaju. Wymieniona dyrektywa nakazuje także rozważenie nasilenia zagrożenia danych
obaw dla prawidłowego przebiegu postępowania w określonym jego stadium. Przesuwanie się
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postępowania (jego ruch) w ramach określonego etapu oraz przechodzenie do kolejnych stadiów
powoduje bowiem zróżnicowanie nasilenia obaw dla prowadzonego postępowania. Z naturalnych
powodów, z upływem czasu ryzyko bezprawnego utrudniania postępowania karnego wynikające
z danych obaw maleje. Organy procesowe, podejmując decyzje w przedmiocie środków
zapobiegawczych, powinny więc ważyć rodzaj i charakter owych obaw i odnosić to do etapu, na
którym znajduje się proces karny w konkretnej sprawie. Zastosowany środek zapobiegawczy musi być
wszak adekwatny do stopnia ryzyka nieprawidłowego przebiegu postępowania. Środek
zapobiegawczy będzie zaś proporcjonalny do stopnia występujących zagrożeń, jeżeli będzie celowy,
a więc będzie zmierzał do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przez eliminowanie bądź
ograniczenie tych zagrożeń, jeżeli będzie konieczny, a zatem stosowany wyłącznie wtedy, gdy
występuje uzasadnione ryzyko dla prawidłowego toku postępowania, oraz proporcjonalny w ścisłym
tego słowa znaczeniu, gdy będzie zabezpieczał prawidłowy tok postępowania w sposób adekwatny
do stopnia występujących zagrożeń
Kto orzeka o tymczasowym aresztowaniu
Zastosowanie tymczasowego aresztu zawsze należy do sądu, niezależnie od tego czy trwa
dopiero postępowania przygotowawczego czy też sprawa jest na etapie postępowania sądowego.
Gdy mamy do czynienia z postępowaniem sądowym, orzeka sąd prowadzący sprawę, natomiast
w przypadku postępowania przygotowawczego – sąd rejonowy właściwy dla miejsca prowadzenia
sprawy. W drodze wyjątku tj. sytuacji niecierpiącej zwłoki, może orzekać też inny sąd rejonowy.
Oczywiście podczas postępowania przygotowawczego sąd orzeka nie sam z siebie – a jedynie na
pisemny wniosek prokuratora.
Okres tymczasowego aresztowania
Tymczasowe aresztowanie trwa przez okres, który wyznaczony jest w postanowieniu. Potem
może być on także ewentualnie wydłużany – przepisy procedury karnej przewidują mechanizm
przedłużania tego środka zapobiegawczego. W teorii tymczasowe aresztowanie może trwać do chwili
rozpoczęcia wykonywania kary, pod warunkiem, iż jest to kara pozbawienia wolności.
Prawo do posiadania obrońcy
Oskarżony bądź podejrzany ma prawo do obrońcy, z tym że przepis art. 249 § 1 k.p.k.
stwierdza, iż zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba że
oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. Wówczas zawiadamia się obrońcę
o terminie posiedzenia (przeważnie jest to zawiadomienie w trybie „nagłym” za pomocą faksu lub
telefonu). Niezależnie od tego obrońca dopuszczony jest do udziału w posiedzeniu, jeżeli się stawi
(czyli np. nie był zawiadamiany o terminie posiedzenia, ale sam się o nim dowiedział w sekretariacie
sądu bądź od rodziny zatrzymanego). Z kolei prokuratora zawsze zawiadamia o posiedzeniu obrońcę,
jednak również jego niestawiennictwo nie blokuje prowadzenia posiedzenia.

Autor: Rafał Kuźma
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3. Ubezwłasnowolnienie
konsekwencje)

(rodzaje,

przesłanki,

procedura,

cel,

1. Instytucja ubezwłasnowolnienia, przesłanki ubezwłasnowolnienia

Stosownie do regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym, osoba, która ukończyła lat
trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej,
niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub
narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie
ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.
Natomiast osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby
psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności
pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz
potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
ustanawia się kuratelę.

2. Cel ubezwłasnowolnienia.

Fundacja „OIC Poland”
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Podsumowując, instytucja ubezwłasnowolnienia ma służyć osobie chorej i chronić ją,
a celem ubezwłasnowolnienia jest przede wszystkim niesienie pomocy osobie, która ma być
ubezwłasnowolniona, w załatwieniu jej spraw majątkowych i niemajątkowych.
Ubezwłasnowolnienie powinno zapewniać opiekę osobie wykazującej zaburzenia psychiczne,
w sytuacjach, gdy zadania opiekuńcze nie mogą być zrealizowane bez ubezwłasnowolnienia.
Tym samym orzeczenie ubezwłasnowolnienia powinno w jakiś sposób polepszać
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Po co w polskim systemie prawnym istnieje instytucja ubezwłasnowolnienia?
W postanowieniu z dnia 29 grudnia 1983 roku (I CR 377/83) Sąd Najwyższy stwierdza, że
ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która
z przyczyn określonych w art. 13 § 1 k.c. nie jest w stanie kierować swym postępowaniem
albo z przyczyn określonych w art. 16 § 1 k.c. potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw
życia codziennego. Instytucja ubezwłasnowolnienia nie służy dobru wnoszącego
o ubezwłasnowolnienie i rodziny tegoż wnoszącego. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy
dodaje, że interes osób trzecich, także tych, które pozostają w stosunkach prawnych albo
faktycznych z osobą chorą psychicznie, nie może być oceniany w kategoriach ustawowej
przesłanki ubezwłasnowolnienia. W szczególności nie może być celem ubezwłasnowolnienia
wzgląd na uchronienie osoby trzeciej (urzędu, instytucji) przed pieniactwem czy
dokuczliwością. Nie wydaje się zatem słuszne w tym kontekście stanowisko w którym przy
ubezwłasnowolnieniu podkreśla się, że oprócz interesu chorego, także rolę interesu
publicznego oraz bezpieczeństwa obrotu prawnego.
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dotychczasowe warunki socjalno-bytowe osób chorych, być może wpływać na ich aktywność
zawodową, ewentualnie zmniejszać niedostosowanie społeczne.
W piśmiennictwie pojawia się także stanowisko, że poza dobrem i ochroną osoby
ubezwłasnowolnionej, instytucja ta ma na celu również,
W praktyce niestety zdarza się, że (najczęściej) rodzina osoby której dotyczy wniosek nie ma
na celu dobra tej osoby a uzyskanie wpływu na świadczenia emerytalno-rentowe jej przysługujące.
Dlatego tak ważnym aspektem jest dokonanie właściwej oceny przez biegłych i sąd przesłanek
ustawowych przez wydaniem orzeczenia.
3. Procedura ubezwłasnowolnienia
Procedura ubezwłasnowolnienia została uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego.
Właściwym rzeczowo sądem jest zawsze Sąd Okręgowy właściwy miejscowo dla miejsca
pobytu osoby której ma dotyczyć wniosek. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć jedynie
małżonek, krewni w linii prostej i rodzeństwo oraz jej przedstawiciel ustawowy a także prokurator.
Sąd obligatoryjnie wysłuchuje osoby której dotyczy wniosek niezwłocznie po wszczęciu
postępowania, przy czym wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz
w zależności od stanu zdrowia w obecności biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Sąd może
z urzędu lub na wniosek ustanowić doradcę tymczasowego, przy wszczęciu lub w toku postępowania
o ubezwłasnowolnienie, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Przed
zarządzeniem doręczenia wniosku o ubezwłasnowolnienie na żądanie sądu, należy przedstawić
w wyznaczonym terminie świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie
psychicznym osoby, której dotyczy wniosek lub opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności
umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, należy
przedstawić zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej.
Sąd odrzuca wniosek, jeżeli treść wniosku lub dołączone do niego dokumenty nie
uprawdopodobniają powyższych okoliczności albo w razie niezłożenia żądanych dokumentów, chyba
że ich złożenie nie jest możliwe. W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie osoba, której dotyczy
wniosek, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa.
Postępowanie dowodowe powinno ustalić przede wszystkim stan zdrowia, sytuację osobistą,
zawodową i majątkową osoby, której dotyczy wniosek, rodzaj spraw wymagających prowadzenia
przez tę osobę oraz sposób zaspokajania jej potrzeb życiowych.

Strona

Po uprawomocnieniu się orzeczenia, sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich (sąd
opiekuńczy) wyznacza kuratora/opiekuna, po przeprowadzeniu stosownego postępowania.
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Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.
W postanowieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy też częściowe i wskazuje
przyczynę orzeczenia.
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4. Konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie całkowite
W polskim systemie prawnym decyzja o ubezwłasnowolnieniu, zarówno całkowitym,
jak i częściowym wywołuje wiele skutków prawnych, uwzględniających dobro (interes) osoby
ubezwłasnowolnionej, jak również obejmujących konieczność ochrony innych osób. Skutki
ubezwłasnowolnienia różnią się w zależności od jego formy, tj. całkowitej albo częściowej.
Bezpośrednim skutkiem prawnym ubezwłasnowolnienia całkowitego jest
pozbawienie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie zdolności do czynności prawnych, czyli
nabywania w drodze czynności prawnych praw i zaciągania zobowiązań (np. podpisywanie
umów). Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, z wyjątkiem sytuacji,
gdy pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską (art. 13 § 2 k.c.). Z dalszych przepisów
kodeksu cywilnego (art. 14 § 1) wynika, że osoby pozbawione zdolności do czynności
prawnych nie mogą swym własnym działaniem dokonywać skutecznie czynności prawnych,
a jeśli takich czynności dokonają – są one bezwzględnie nieważne. Jedynie umowy należące
do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (tj.
np. przejazdy środkami komunikacji miejskiej, drobne zakupy) stają się ważne z chwilą ich
wykonania o ile nie prowadzą do rażącego pokrzywdzenia osoby niezdolnej do czynności
prawnych.
Dalsze skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego są niejako konsekwencją utraty przez
taką osobę zdolności do czynności prawnych, zatem także możliwości podejmowania decyzji,
mających znaczenie prawne oraz możliwości wywoływania własnym działaniem skutków
prawnych. Przejawia się to w rozmaitych dziedzinach życia i prawa – rodzinnego,
alimentacyjnego, spadkowego, zobowiązań, wyborczego, pracy itp.
Zakres najważniejszych czynności zabronionych osobie ubezwłasnowolnionej
całkowicie

4.
5.
6.
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1.
2.

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może:
zawrzeć umowy
sporządzić testamentu, ani go odwołać (opiekun nie może tego zrobić w jego
imieniu), być wykonawcą testamentu,
zawrzeć małżeństwa (przeszkoda bezwzględna małżeństwa), konsekwencje także
w sferze ustroju majątkowego (powstanie rozdzielności majątkowej),
sprawować władzy rodzicielskiej, traci władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi
przysposobić, a w przypadku mężczyzn także uznać dziecka
być opiekunem prawnym, kuratorem,
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7. nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego (niemożność brania udziału
w wyborach zarówno jako wyborca, jak i wybierany, niemożność wypowiadania się
w referendum),
8. wykonywać niektórych zawodów (np. sędziego, prokuratora, adwokata, urzędnika
państwowego, notariusza),
9. sama podjąć decyzji o leczeniu, także leczeniu psychiatrycznym, wyrazić zgody na
niektóre badania, operację (zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy),
10. nawiązać stosunku pracy,
11. wziąć kredytu, pożyczki z banku,
12. składać wniosków o pomoc socjalną,
13. odbierać renty socjalnej lub innych świadczeń, np. alimentów
Ubezwłasnowolnienie całkowite nie powoduje natomiast ograniczeń w zakresie
możliwości wykonywania działalności twórczej oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych.
Konsekwentnie jednak osoba niemająca zdolności do czynności prawnych nie ma zasadniczo
zdolności procesowej.
Ubezwłasnowolnienie częściowe
Nieco odmiennie – korzystniej - przedstawia się sytuacja osób ubezwłasnowolnionych
częściowo. Orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego powoduje ograniczenie ich
zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że taka osoba może dokonywać
czynności prawnych za zgodą kuratora, może też bez zgody przedstawiciela ustawowego
zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących
sprawach życia codziennego, a także rozporządzać przedmiotami majątkowymi oddanymi jej
do swobodnego użytku, w tym swoim zarobkiem, chyba, że sąd opiekuńczy z ważnych
powodów postanowi inaczej. Ponadto osoba ubezwłasnowolniona częściowo może
dokonywać wielu czynności, które nie przysługują ubezwłasnowolnionemu całkowicie.
Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może:

Strona

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może
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1. być spadkobiercą (ale sama nie może sporządzić testamentu),
2. zawrzeć małżeństwo, jeżeli uzyska zgodę sądu; skutkuje zmianą ustroju majątkowego
– powstanie rozdzielności majątkowej,
3. nawiązać stosunek pracy i dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego
stosunku (jeżeli jednak działania są sprzeczne dobru tej osoby, kurator może za zgodą
sądu taki stosunek pracy rozwiązać),
4. przyjąć darowiznę.
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1. sprawować władzy rodzicielskiej,
2. przysposobić dziecka, być opiekunem, kuratorem,
3. posiadać czynnego i biernego prawa wyborczego (niemożność brania udziału
w wyborach zarówno jako wyborca, jak i wybierany, niemożność wypowiadania się
w referendum) - w tym wypadku istnieją rozbieżności pomiędzy prawem krajowym
a międzynarodowym, po wydaniu precedensowego wyroku przez Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu z 19 kwietnia 2019 r., sygn. akt I Ns 376/19 zdarza się, że
ubezwłasnowolnieni są wpisywani na listę wyborców,
4. wykonywać niektórych zawodów (np. sędziego, prokuratora, adwokata, urzędnika
państwowego, notariusza).

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się postulaty dotyczące zmian w instytucji
ubezwłasnowolnienia a nawet jego całkowitego zniesienia.

Autor: Rafał Kuźma
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4. Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków
W prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus (liczby zamkniętej) małżeńskich
ustrojów majątkowych, co oznacza, że małżonkowie mogą pozostawać tylko w jednym ustroju
majątkowym, który wskazany jest w przepisach Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym (dalej: k.r.o.).
Niedopuszczalne jest zatem pozostawanie w ustroju, który nie występuje w k.r.o. lub też stanowi
odmianę ustrojów uregulowanych w tym Kodeksie. Niedopuszczalne jest także pozostawanie
częściowo w ustroju ustawowym i częściowo w umownym.
Powstanie wspólności ustawowej między małżonkami
W większości polskich małżeństw nie ma rozdzielności majątkowej. Z chwilą zawarcia
małżeństwa, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (nazywana też wspólnością
ustawową). Wobec tego powstaje sytuacja, w wyniku której w małżeństwie występuje:




majątek wspólny małżonków
majątek osobisty żony
majątek osobisty męża.

Majątek wspólny małżonków
Majątek wspólny małżonków tworzą zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, składniki
wspólności ustawowej. Określono je opisowo jako te wszystkie przedmioty, które zostały nabyte
w czasie trwania wspólności ustawowej zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jednego z nich.
Majątek wspólny małżonków został określony również egzemplifikacyjnie (przykładowo) w § 2 art. 31
k.r.o.
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O zaliczeniu danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego decyduje moment
faktycznego (definitywnego) jego nabycia. Z punktu widzenia przynależności prawa do majątku
wspólnego bez znaczenia jest, czy jego nabycia dokonali małżonkowie wspólnie, czy też tylko jeden
z nich. Nie jest istotna także podstawa (sposób) nabycia danego przedmiotu. Obowiązuje
domniemanie, że przedmioty majątkowe nabyte w trakcie wspólności małżeńskiej przez jednego
z małżonków zostały nabyte z majątku wspólnego na rzecz wspólności majątkowej. Dopuszczalne jest
powództwo o ustalenie przynależności danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego lub
osobistego na podstawie art. 189 k.p.c.
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Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego
z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego
każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321,
568, 695 i 875).
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Zgodnie z orzecznictwem (wyr. SA w Gdańsku z 19.1.2016 r., III AUa 931/15, Legalis) więź
łącząca małżonków jest silniejsza w porównaniu z – uregulowaną w prawie rzeczowym – więzią
łączącą "ułamkowych" współwłaścicieli rzeczy wspólnej. Uzasadnia to jej niepodzielny charakter.
Każdy z małżonków jest mianowicie "niepodzielnie" współuprawniony do całego majątku, a nie tylko
do jego ułamkowej części. Powszechnie używany termin "współwłasność" małżeńska jest z reguły
nieadekwatny do unormowań kształtujących wspólność łączną. Bardziej odpowiednia w wypadku
takiej wspólnoty jest "wspólność łączna", gdyż mamy tu do czynienia nie ze współwłasnością jednej
rzeczy, lecz ze wspólnością masy majątkowej.
Wyjątki od zasady ustawowej wspólności majątkowych stosunków małżeńskich.
Prawo rodzinne określa wyjątki od zasady ustawowej wspólności majątkowych stosunków
małżeńskich:
1. umowna modyfikacja majątkowych stosunków małżeńskich, czyli umowy majątkowe
małżeńskie oraz przedmałżeńskie;
2. sądowe zniesienie wspólności majątkowych stosunków małżeńskich;
3. ustanie wspólności majątkowych stosunków małżeńskich; ex lege;
Majątek osobisty małżonków:
Zgodnie z art. 33 k.r.o.: Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że
spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego
z małżonków;
5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju
zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty
należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności
do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków
powodzenia na przyszłość;
7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej
jednego z małżonków;
8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego
z małżonków;
9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.

Strona

To, co małżonkowie mieli przed zawarciem małżeństwa, zasila ich majątek osobisty. Jeśli więc
przed zawarciem małżeństwa któryś z małżonków był np. właścicielem samochodu czy
nieruchomości, to wejdą one do jego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego małżonków.
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Majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa:
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Dziedziczenie lub darowizna a majątek osobisty
Spadki i darowizny co do zasady wchodzą do majątku osobistego tego małżonka, który je
dostał. Spadkodawca lub darczyńca mogą jednak postanowić inaczej i zdecydować, że wejdą one do
majątku wspólnego małżonków albo do majątków osobistych zarówno męża, jak i żony.
Udziały w spółce cywilnej
Jeśli któryś z małżonków jest wspólnikiem spółki cywilnej, to przysługujący mu udział w tej
spółce wchodzi do jego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego małżonków. Dotyczy to
również sytuacji, gdy spółka cywilna powstała już w trakcie trwania małżeństwa i gdy udziały w niej
zostały pokryte z majątku wspólnego małżonków.
Prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie
Majątek osobisty to także prawa niezbywalne, które przysługują tylko jednej osobie. Chodzi
tu o szczególne prawa, które nie mogą być zbyte i są związane z konkretną osobą. To np. prawo do
żądania alimentów, służebności osobiste (z wyjątkiem służebności mieszkania).
Przedmioty zwykłego urządzenia domowego
Przedmioty zwykłego urządzenia domowego, służące do użytku obojga małżonków, są to
rzeczy ruchome, pozostające na wyposażeniu mieszkania czy domu, w szczególności meble
pokojowe, obrusy, pościel, firany, zasłony, żaluzje, rolety, dywany, chodniki, sprzęt RTV, itp.
Do przedmiotów zwykłego urządzenia domowego nie należą rzeczy ruchome, które nie służą
prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w szczególności kolekcje przedmiotów
gromadzonych przez jednego z małżonków czy odziedziczone przez niego po przodkach, np. klasery
ze znaczkami, obrazy, a nawet meble wartości muzealnej, ale także malarstwo współczesne, rzeźby,
jeżeli należą do kolekcji jednego z małżonków, monety kolekcjonowane przez jednego z małżonków,
numizmaty wcześniej odziedziczone czy zakupione przez jednego z małżonków, inne przedmioty
kolekcjonowane przez jednego z małżonków, np. medale, wyroby sztuki złotniczej czy snycerskiej –
drewniane, a nawet jeszcze kamienne. Należy przyjąć, że do przedmiotów urządzenia domowego nie
zalicza się biżuteria jednego z małżonków – zazwyczaj pani domu, stanowiąca jej majątek osobisty,
ani ubrania domowników, chyba że są użytkowane wspólnie, np. kurtki zimowe, płaszcze
przeciwdeszczowe czy walonki.
Do majątku osobistego wchodzą też przedmioty uzyskane:
z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, albo
z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Strona

Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub
częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub
zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Taka renta wchodzi do majątku wspólnego. Nie
każde odszkodowanie wchodzi do majątku osobistego - chodzi tu tylko o odszkodowania za
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
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Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę
Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej
jednego z małżonków wchodzi do jego majątku osobistego. Chodzi tu o wynagrodzenie do momentu
jego wypłaty. Od momentu wypłaty wynagrodzenie trafia do majątku wspólnego małżonków, nie jest
to już więc majątek osobisty. Ma to znaczenie np. dla możliwości zajęcia pensji małżonka przez
komornika.
Majątek osobisty małżonka tworzony jest też przez przysługujące mu:
1. prawa autorskie i prawa pokrewne,
2. prawa własności przemysłowej
3. inne prawa twórcy.
Czym innym są prawa twórcy (wchodzące do majątku osobistego), a czym innym dochód z tych praw
(wchodzący do majątku wspólnego małżonków).
Przedmioty nabyte za inne składniki majątku osobistego
Ważna zasada regulującą majątek osobisty dotyczy sytuacji, gdy w zamian za jeden składnik
majątku osobistego nabywany jest inny składnik majątku. Jest to tzw. zasada surogacji. Zgodnie z nią,
przedmioty nabyte za inne składniki majątku osobistego również tworzą majątek osobisty tego
małżonka.
Współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym
Zgodnie z k.r.o. każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących
w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze
współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. W czasie trwania wspólności
ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również
rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności
przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego
majątku.
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Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez
drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej
do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.
Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem
czynności prawnej (np. przed zawarciem umowy kupna samochodu). Z ważnych powodów sąd może
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Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym,
w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu
zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Co do zasady każdy
z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Przedmiotami majątkowymi
służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek
ten zarządza samodzielnie.
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na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem
wspólnym.
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku
wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania
tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku
wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na
jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe
przynoszące dochód. Każdy z małżonków może także żądać zwrotu wydatków i nakładów, które
poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można jednak żądać zwrotu
wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość
majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu wydatków i nakładów dokonuje się przy podziale
majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro
rodziny.

Autor: Rafał Kuźma
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