Katowice, dnia 30 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach
II Wydział Cywilny
ul. Francuska 38
40 – 028 Katowice [1]

Wnioskodawczyni:

Gabriela Mirska, zam. ul. Wojewódzka 5/4, 40-185 Katowice, PESEL:
55032532569 [2]

Uczestnik:

Jerzy Mirski, zam. ul. Wojewódzka 5/4, 40-185 Katowice [3]

Przy udziale: Prokuratora Okręgowego w Katowicach [4]
Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite
Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite uczestnika postępowania Jerzego Mirskiego,
urodzonego dnia 25 stycznia 1941 r. w Jaworznie i ustanowienie wnioskodawczyni jego opiekunem.
Uzasadnienie
Mój mąż urodził się dnia 25 stycznia 1941 r. w Jaworznie jako syn Eulalii i Zenona Mirskich.
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia
Jesteśmy małżeństwem od 25 marca 1978 r. i prowadzimy wspólnie gospodarstwo domowe.
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa
Od kilku lat Jerzy Mirski cierpi na chorobę Alzheimera i nie jest w stanie rozsądnie kierować
swoim postępowaniem. Postępująca choroba uniemożliwia Jerzemu Mirskiemu normalne
funkcjonowanie. Wielokrotnie zdarzało się, że Jerzy Mirski wyszedł z domu i nie potrafił wrócić,
ponieważ zapomniał adresu. Z coraz większą trudnością rozpoznaje twarze dalszych krewnych i
znajomych. Zdarza się też, że Jerzy Mirski wydaje pieniądze przeznaczone na utrzymanie rodziny na
książki oferowane w sprzedaży wysyłkowej oraz na telezakupy, czego efektem jest zadłużenie w PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami. [5]
Dowody:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Jerzego Mirskiego,
2) wykaz sald na początek 01.2016 r. PKP S.A. Oddział
Nieruchomościami,
3) rachunki wystawione za zakup książek i innych sprzętów przez uczestnika,
4) przesłuchanie wnioskodawczyni na okoliczność stanu zdrowia uczestnika.

Gospodarowania

Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z
o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

Jestem dużo młodsza od męża, urodziłam się 25 marca 1955 r. w Jaworznie. Nie cierpię na żadne
przewlekłe choroby. Jestem w stanie podjąć obowiązki opiekuna dla męża. [6]
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawczyni.
W związku z powyższym uważam wniosek za uzasadniony.

Gabriela Mirska [7]
Załączniki:
1) dwa odpisy wniosku wraz z załącznikami, [8]
2) dowód wniesienia opłaty sądowej w wysokości 40 zł, [9]
3) odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika,
4) odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawczyni,
5) odpis skrócony aktu małżeństwa,
6) zaświadczenie lekarskie,
7) wykaz sald na początek 01.2016 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami,
8) rachunki za książki i inne sprzęty nabyte przez uczestnika.

Objaśnienia:
[1] Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie jest sąd okręgowy - sąd miejsca
zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania sąd miejsca jej pobytu. (art. 544 k.p.c.).
[2] Zgodnie z art. 545 k.p.c. wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić 1) małżonek osoby, której
dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej
przedstawiciel ustawowy, przy czym krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie
mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Należy pamiętać, że
zgłoszenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie może wiązać się z karą
grzywny.
[3] Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy: 1)
osoba, której dotyczy wniosek; 2) jej przedstawiciel ustawowy; 3) małżonek osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie. (art. 546 k.p.c.).
[4] Zgodnie z art. 546 § 2 k.p.c. postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.
[5] Najważniejsze we wniosku o ubezwłasnowolnienie jest wykazanie, że dana osoba w wieku powyżej
trzynastu lat nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Spowodowane może być to przede
wszystkim chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym albo innego rodzaju zaburzeniem
psychicznym, w szczególności wskutek pijaństwa lub narkomanii, (art. 13 k.c.). Okoliczności te należy
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wykazać przedłożonymi w załączeniu wniosku dowodami, w szczególności zaświadczeniami lekarskimi,
świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinią psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej
osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia
zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu
narkomanii - zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień.
[6] Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod
władzą rodzicielską. (art. 13 § 2 k.p.c.).
[7] Pismo procesowe powinno zawierać podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Podpis powinien być własnoręczny, odtworzony mechanicznie na piśmie procesowym wzór podpisu nie
spełnia wymogu przewidzianemu w art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z art. 126 § 5 k.p.c. pismo procesowe
wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt
1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Po dniu 1
lipca 2016 r. pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
[8] Gdyby wniosek był składany przez inną osobę niż małżonka, należałoby złożyć trzy odpisy, ponieważ
z mocy prawa osoba której dotyczy ubezwłasnowolnienie, jej małżonek oraz przedstawiciel ustawy są
uczestnikami postępowania (art. 546 k.p.c.). W niniejszym stanie faktycznym wnioskodawca jest
małżonkiem, a osoba której dotyczy ubezwłasnowolnienie nie ma przedstawiciela ustawowego, zatem
potrzebne są tylko dwa odpisy: dla osoby, której ubezwłasnowolnienie dotyczy, oraz dla prokuratora.
[9] Od wniosku powinna być uiszczona opłata sądowa w wysokości 40 zł (art. 23 pkt 1 u.k.s.c.).
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