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Pani Wanda: Dzień dobry, panie Tadeuszu, coś pan, widzę, w złym nastroju?

Pan Tadeusz: Dzień dobry, pani Wando, mam do pani takie chyba niedelikatne 
pytanie, może nie powinienem tak zagadywać…

W: Oj, panie Tadeuszu, nie od dziś się znamy, proszę pytać!

T: A bo wie pani – zdrowie już nie to, serce nie to… No i dzieci mi powtarzają, 
że powinienem spisać testament, a ja nic nie wiem – co i jak? I czy ja w ogóle 
muszę to spisywać…? Pani ma spisany testament, pani Wando?

W: No ja akurat nic nie spisałam, bo już wnuczce zapisałam mieszkanie. Ale 
to wszystko zależy, co by pan chciał z tym spadkiem zrobić, jak go podzielić.

DOM

Dom jest dla Pani Wandy miejscem wypoczynku, spokoju i wytchnienia. 
Ma jej dawać poczucie bezpieczeństwa.

Niestety, czasem dom przestaje być schronieniem, a staje się areną kłótni, 
sporów czy nawet przemocy.

Dom w prawniczym języku to „nieruchomość”. W tym rozdziale dowiesz się 
również więcej o dziedziczeniu, ubezwłasnowolnieniu, nieruchomościach 
i zapobieganiu przemocy.
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Na spadek składają się:

prawa majątkowe
(udziały w spółce, akcje)

zobowiązania
(w których zmarły/zmarła

był/była wierzycielem)

długi
(kredyt, zaległy czynsz)

przedsiębiorstwopieniądze

Spadek

nieruchomości
(dom, mieszkanie,

pole, działka)

aktywa:

pasywa:

ruchomości
(meble, ubrania, kolekcja 

książek, samochód)
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Słowniczek, czyli kto jest kim?

•	  Spadkodawca to osoba, po której śmierci spadek przechodzi na spad-
kobierców – ta, która pozostawiła po sobie spadek. Jeśli w testamencie 
spadkodawca dokonał zapisu konkretnej rzeczy na wyznaczoną osobę, 
to jest on zarazem zapisodawcą.

•	  Spadkobierca (a nawet spadkobiercy) to osoba, na którą przechodzi 
spadek. Spadkobiercami są zwykle osoby fizyczne, najczęściej najbliższa 
rodzina zmarłego (mąż, żona, dzieci, wnuki, rodzeństwo) – nawet dziecko, 
które zostało poczęte przed śmiercią spadkodawcy, ale urodzone już po 
śmierci. Ale spadkobiercy to nie tylko rodzina – spadkobiercą może być 
osoba prawna, np. fundacja, stowarzyszenie, czy parafia.

•	  Zapisobiorca to osoba, na rzecz której w testamencie zostaje zapisany 
konkretny przedmiot. Może być zarazem spadkobiercą, ale nie musi. 
Na przykład pan Tadeusz chciałby, żeby cały spadek odziedziczyły po 
nim dzieci i wnuki – ale chciałby też, żeby zegarek odziedziczył po nim 
wieloletni przyjaciel z wojska. Może zapisać zegarek w testamencie przy-
jacielowi, który staje się zapisobiorcą.

W pierwszej kolejności po zmarłym dziedziczą zstępni, czyli potomkowie 
w linii prostej – dzieci, wnuki i prawnuki. Jeśli zmarły nie miał zstępnych oraz 
żony lub męża – albo wszystkie te osoby nie żyją – wtedy dziedziczą po nim 
wstępni, czyli przodkowie w prostej linii (rodzice, dziadkowie).

Pan Tadeusz: No dobrze, już trochę rozumiem, 
co to ten spadek i kto go dziedziczy. Ale czy 
muszę pisać ten testament?”

Pani Wanda: Nie, niekoniecznie trzeba pisać 
testament. W przypadku, kiedy zmarły nie 
pozostawia po sobie testamentu, dochodzi do 
dziedziczenia ustawowego.
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•	  W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz mąż lub żona – w częściach 
równych:

•	  jeśli dziecko spadkodawcy nie żyje, przypadającą mu część spadku dziedziczą 
jego dzieci;

•	  jeśli nie żyje mąż lub żona spadkodawcy, to całość dziedziczą dzieci w czę-
ściach równych.

•	  Jeśli spadkodawca nie miał zstępnych (dzieci, wnuków, itp.) lub wszyscy zstępni 
nie żyją, ale żyje mąż lub żona, to wtedy dziedziczenie wygląda następująco:

•	  ½ spadku dziedziczy mąż lub żona;

•	  ½ spadku dziedziczą rodzice spadkodawcy w częściach równych - albo żyjący 
rodzic spadkodawcy, jeśli żyje tylko jeden;

•	  jeśli oboje rodzice spadkodawcy nie żyją, to połowę spadku dziedziczy mąż 
lub żona, a połowę rodzeństwo w częściach równych;

•	  jeśli nie żyją rodzice spadkodawcy i nie miał on rodzeństwa, to całość dzie-
dziczy mąż lub żona.

•	  Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, ani małżonka – albo wszyscy jego zstępni 
i mąż lub żona nie żyją – wtedy dziedziczą rodzice zmarłego:

•	  jeśli któreś z rodziców nie żyje, to jego część dziedziczy w częściach równych 
rodzeństwo;

•	  jeśli oboje rodzice zmarłego nie żyją, całość spadku dziedziczy rodzeństwo;

•	  jeśli któreś z rodzeństwa nie żyje, przypadającą na tę osobę część spadku 
dziedziczą jej zstępni.

•	  W przypadku śmierci wszystkich wyżej wymienionych spadkobierców, spadek 
dziedziczą dziadkowie.

•	  W przypadku śmierci wszystkich wyżej wymienionych spadkobierców, spadek 
dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Dziedziczenie ustawowe



Testamenty

Testament własnoręczny – testament sporządzany odręcznie przez spad-
kodawcę. Całość jego treści musi być zapisana ręcznie, zapisanie 
nawet części na komputerze sprawia, że testament jest nieważny. Testament 
musi też zawierać datę i podpis. Do spadku powołuje się w testamencie osoby, 
a nie zapisuje osobom konkretne przedmioty – np. Do spadku powołuję moją 
wnuczkę Anię i córkę Leokadię w częściach równych.

Poza spadkobiercami, można również w ramach testamentu wyznaczyć 
zapisobierców.

Jeśli masz obawę, że któryś ze spadkobierców może umrzeć przed Tobą, 
możesz wyznaczyć też spadkobiercę na wypadek – taką konstrukcję 
nazywamy podstawieniem.

Testament notarialny – testament sporządzany w obecności notariusza. 
Główną różnicą między testamentem własnoręcznym a notarialnym jest to, że 
ten drugi jest uznawany za bardziej wiarygodny – trudniej jest go podważyć.

Poza tym, wyróżniamy również testamenty:

allograficzny – ustne oświadczenie spadkodawcy w obecności dwóch osób 
wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka wojewódz-
twa, sekretarza powiatu lub gminy, albo kierownika urzędu stanu cywilnego;

ustny – ustne oświadczenie spadkodawcy w obecności minimum trzech 
świadków.

Pan Tadeusz: No dobrze, to już tro-
chę rozumiem. Ale chyba wolałbym, 
żeby majątek po mnie, zwłaszcza 
mieszkanie, odziedziczyła wnucz-
ka. Córka z mężem mają swoje, to 
wnuczce bardziej się przyda. To jak 
się zabrać do pisania testamentu?
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Przykład

Problem: Pan Tadeusz od lat nie utrzymuje kontaktów ze swoim synem, który 
odciął się od reszty rodziny. Ostatnio stan zdrowia pana Tadeusza pogorszył 
się i zaczął on myśleć nad sporządzeniem testamentu. Chciałby wydziedziczyć 
syna, żeby całość spadku przypadła jego córce Leokadii i wnuczce Annie.

Rozwiązanie: Pan Tadeusz powinien sporządzić testament, w którym dokona 
wydziedziczenia syna i powoła na spadkobierczynie córkę i wnuczkę. Gdyby 
poprzestał tylko na powołaniu córki i wnuczki na spadkobierczynie, synowi 
przysługiwałoby prawo do zachowku.

Wydziedziczenie – pozbawienie ustawowego spadkobiercy udziału w spad-
ku oraz prawa do zachowku. Wydziedziczyć można w testamencie, gdy 
spadkobierca:

1.  wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny 
z zasadami współżycia społecznego (np. dopuszcza się kradzieży);

2.  dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób 
umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo 
rażącej obrazy czci;

3.  uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzin-
nych (np. trwale nie interesuje się stanem zdrowia czy sytuacją materialną  
spadkodawcy).

Zachowek – świadczenie pieniężne dla osób, które zostały pominięte przez 
zmarłego w testamencie lub w darowiznach dokonanych przed jego śmiercią. 
Uprawnieni do zachowku są:

•	  mąż lub żona osoby zmarłej;
•	  zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) osoby zmarłej;
•	  rodzice osoby zmarłej.

Zachowek wynosi połowę wartości udziału spadkowego, jaki by przypadał 
uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym.
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(miejscowość, data)…………

Testament

(wyznaczenie spadkobierców)

Ja, niżej podpisany(-na), ………… (imię i nazwisko), 
zamieszkały(-ła) …………(adres) (nr PESEL …………),
bez przymusu oświadczam, że na wypadek mojej śmierci do spadku 
powołuję ………… (wymienić spadkobierców oraz określić wielkość 
udziałów spadkowych).

Przykład:
Ja, niżej podpisana Hanna Cyplińska, zamieszkała na ul. Dobrej 13/7 
w Michałowicach, bez przymusu oświadczam, że na wypadek mojej 
śmierci do spadku powołuję męża Kazimierza Cyplińskiego oraz 
córki Karolinę Cyplińską-Onko oraz Katarzynę Łabędzką. Córkę 
Katarzynę powołuję do połowy spadku, a męża i córkę Karolinę do 
¼ spadku dla każdego z nich.

(zapisy)

 ………… (imię i nazwisko, adres) 
zapisuję ………… (rzecz ruchoma lub nieruchomość).

Przykład:
Mojej przyjaciółce Zofii Charkiewicz zam. ul. Dobra 15, Michałowice, 
zapisuję moją kolekcję albumów malarskich, znajdującą się w salonie 
mieszkania pod adresem ul. Dobra 13/7, Michałowice.

! Uwaga!	Pamiętaj,	że	testament	musi	być	
w	całości	napisany	własnoręcznie.

testament własnoręczny – wzór
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(zobowiązania)

 ………… (imię i nazwisko, adres) 
zobowiązuję do ………… (czynność).

Przykład:
Moją córkę Katarzynę Łabędzką, zam. ul. Chrzanowa 5/16, Mi-
chałowice, zobowiązuję do wyprawienia mi pogrzebu w obrządku 
katolickim i pochowania mnie w grobie rodzinnym na cmentarzu 
komunalnym w Michałowicach.

(wydziedziczenie)

Jednocześnie, oświadczam, że mam również ………… (określenie 
spadkobiercy ustawowego), ………… (imię i nazwisko, adres), 
którego wydziedziczam z powodu ………… 

Przykład:
Jednocześnie, oświadczam, że mam również syna, Konstantego 
Cyplińskiego, którego adresu nie znam i z którym nie utrzymuję kon-
taktów. Wydziedziczam mojego syna z powodu przemocy domowej, 
którą wobec mnie stosował, potwierdzonej wyrokiem Sądu Rejono-
wego w Pruszkowie z dnia 8 lipca 2019 r. (sygn. akt: II K 187/18).
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Nieruchomość

Pani Lucyna: Pani sąsiadko, czy do pani mieszkania też przyszła wczoraj 
pani z ZUS-u?

Pani Wanda: Pani z ZUS-u? Nie, nic takiego się nie stało, a cały dzień byłam 
w domu.

L: No niech sobie pani wyobrazi, że do mnie zadzwoniła i prosiła, żeby ją 
wpuścić. Mówiła, że muszę dopłacić, że mam jakieś zaległości… Ale powiedzia-
łam, żeby przyszła w poniedziałek, bo miał mój syn przyjść zaraz na obiad…

Pani Lucyna dobrze zrobiła, że nie wpuściła do mieszkania pani podającej się za 
pracownicę ZUS-u. Pracownicy urzędów takich jak Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy nie odwiedzają osób 
w domach i nie ma obowiązku wpuszczania ich do swojego mieszkania 
czy domu. W takich sytuacjach należy wręcz zachować dużą ostrożność, bo 
możemy mieć do czynienia z oszustami, którzy chcą np. wyłudzić pieniądze.

Do mieszkania może przyjść pracownik lub pracownica ośrodka pomocy 
społecznej, żeby przeprowadzić np. wywiad środowiskowy. Warto jednak 
pamiętać, że taka wizyta musi zostać pisemnie zapowiedziana, a bar-
dzo często jej termin jest ustalany z osobą, u której wywiad ma być 
przeprowadzony. Przed wpuszczeniem pracownika OPS do domu, można 
poprosić go o okazanie legitymacji. Podobnie w przypadku policji – warto 
przed wpuszczeniem funkcjonariuszy do domu poprosić ich o przedstawienie 
legitymacji oraz wyjaśnienie, dlaczego chcą wejść do lokalu.
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Zakup/sprzedaż mieszkania

Każda czynność prawna związana z własnością nieruchomości musi odbywać 
się w formie aktu notarialnego, a zatem przed notariuszem. Ta zasada 
dotyczy też zakupu lub sprzedaży mieszkania.
Uwaga na osoby, które oferują zakup mieszkania „bez pośredników”!

Przykład
Problem: Pani Wanda jest właścicielką mieszkania w Krakowie, które odziedzi-
czyła kilka lat temu po swojej zmarłej bezdzietnie siostrze. Chciałaby przepisać 
własność mieszkania na wnuczkę Tosię, która zaczyna studia w Krakowie – 
nie wie jednak, jak to zrobić oraz czy jej wnuczka nie będzie musiała zapłacić 
bardzo wysokiego podatku.

Rozwiązanie: Pani Wanda może przekazać mieszkanie wnuczce na drodze 
darowizny – ewentualnie mogłaby zawrzeć z wnuczką umowę dożywocia. 
W obydwu przypadkach działanie powinno być dokonane w formie aktu 
notarialnego u notariusza.

1. Darowizna – oznacza nieodpłatne przekazanie własności. Od darowizny 
należy opłacić podatek od spadków i darowizn, ale osoby najbliższe (małżon-
kowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym 
i macocha) mogą się z niego zwolnić. Takie zwolnienie należy zgłosić 
w ciągu 6 miesięcy naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2:
www.podatki.gov.pl/pcc-sd/sd/formularze-do-druku-sd.

Jeśli darczyńca popadnie w niedostatek, to na obdarowanym lub obdarowanej 
ciąży obowiązek utrzymania darczyńcy do wysokości darowizny. W wyjąt-
kowych przypadkach istnieje możliwość odwołania darowizny – jeśli 
obdarowany lub obdarowana dopuścili się względem niego rażącej 
niewdzięczności (np. dopuścili się oszustwa wobec darczyńcy, stosują wobec 
niego przemoc itp.).

2. Umowa dożywocia – przeniesienie własności mieszkania w zamian za 
zobowiązanie się w umowie do dożywotniego utrzymania zbywcy. Należy od 
niej opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – w wysokości 2% 
od wartości rynkowej nieruchomości.
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1. Przed wykupem mieszkania należy:

•	  sprawdzić w spółdzielni, czy nieruchomość, na której znajduje się 
mieszkanie, ma uregulowany status prawny – jeśli nie, wykup 
nie będzie możliwy;

•	  spłacić istniejące ewentualnie: (1) zadłużenie czynszowe; (2) brakujący 
wkład mieszkaniowy; (3) zadłużenie kredytowe spółdzielni na koszt 
budowy – w części przypadającej na mieszkanie.

Przy mieszkaniu własnościowym obowiązek spłaty ogranicza się do ure-
gulowania zaległości czynszowych.

2. Wniosek o przeniesienie własności lokalu – składany do spółdzielni.

3. Spółdzielnia udostępnia projekt uchwały określającej przedmiot 
przeniesienia własności (która określa, jaki lokal ma zostać wykupiony) 
w swojej siedzibie – od tego momentu masz 14 dni na zgłoszenie poprawek 
(np. jeśli spółdzielnia nie uwzględni w uchwale piwnicy lub garażu).

4. Spółdzielnia podejmuje uchwałę określającą przedmiot przeniesienia 
własności lokalu.

5. Zawarcie umowy wykupu między osobą wykupującą a spółdzielnią 
w formie aktu notarialnego. Spółdzielnia ma 6 miesięcy od złożenia wnio-
sku na zawarcie umowy – jeśli tego nie zrobi, osoba wnioskująca o wykup 
mieszkania może wystąpić z pozwem do sądu.

Uwaga!
W latach 2007–2010 istniała możliwość wykupu mieszkania „za złotówkę”, 
przewidziana przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. W 2008 roku 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że te przepisy łamią zasadę równości 
wobec prawa – pozwalając niektórym osobom na wykupienie mieszkania 
za bezcen. Dlatego od 1 stycznia 2010 roku osoby wykupujące lokale muszą 
zapłacić normalną cenę rynkową.

Wykup mieszkania spółdzielczego

!
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(miejscowość, data)…………

………… 
(imię i nazwisko)
………… 
(adres)
………… 
(dane kontaktowe)

Spółdzielnia mieszkaniowa ………… 
………… (adres)

WNIOSEK
o przeniesienie własności lokalu

Wnoszę o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności przy-
sługującego mi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego nr …………
przy ul. ………… 

Zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty z tym związane zgodnie 
z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

wniosek o przeniesienie własności lokalu – wzór
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Pani Krysia: Pani Wando, mam taki bardzo delikatny problem…

Pani Wanda: Tak, słucham.

K: Wie pani, ostatnio wprowadził się do mnie mój syn. Ja go bardzo kocham, 
ale muszę przyznać, że traktuje mnie bardzo źle, okropnie… Czytałam ostatnio 
w gazecie o przemocy domowej i boję się, że to może być to – ale żeby mój 
syn własny. Nie wiem, jak się do tego zabrać…

W: Pani Krysiu, to można sprawdzić.

Kwestionariusz – przemoc domowa

Moja bliska osoba (mąż/żona/partner(ka)/dziecko itd.):

•	  bije mnie, popycha lub szarpie – tak że muszę korzystać z pomocy 
lekarskiej lub nie;

•	  jest agresywny(-na), gdy zwraca się uwagę na jakiś problem;
•	  grozi mi bronią, nożem, ciężkimi przedmiotami – albo użyciem siły;
•	  grozi, że skrzywdzi inne bliskie osoby – albo grozi, że się zabije;
•	  grozi, że mnie zabije;
•	  awanturuje się, jeśli coś dzieje się nie po jego/jej myśli;

Przemoc
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•	  mówi, że jestem chory(-ra) psychicznie, grozi mi ubezwłasnowolnieniem;
•	  mówi, że jestem głupi(a), że nic już nie umiem i nie poradził(a)bym sobie 

bez pomocy;
•	  wyzywa mnie, obraża;
•	  krzyczy na mnie, wydziera się;
•	  obraża mnie i poniża w obecności innych osób;
•	  rozkazuje mi, co mam robić;
•	  nieustannie krytykuje i wyśmiewa mnie i to, co robię;
•	  zabrania mi spotykać się z rodziną i znajomymi – zabrania mi wychodzić 

z domu;
•	  zabiera mi rzeczy służące do kontaktu, nie pozwala korzystać z telefonu;
•	  zabiera mi rzeczy pomagające w samodzielnym funkcjonowaniu (okulary, 

kule, wózek, aparat słuchowy);
•	  zabiera mi pieniądze, zabiera moją emeryturę;
•	  zabiera mi dokumenty;
•	  nie pozwala mi decydować o swoich wydatkach, kontroluje wszystkie 

wydatki;
•	  nie dokłada się do utrzymania domu i nie uczestniczy w pracach domo-

wych – oczekuje, by wszystko robiono za niego/nią;
•	  celowo niszczy moje rzeczy;
•	  mówi, że jestem niepotrzebny(-na), że moje potrzeby są nieważne, że 

i tak niedługo umrę.

Pomoc

Jeśli dotyczy Cię kilka lub nawet jedno z wymienionych zjawisk, to może 
oznaczać, że jesteś ofiarą przemocy w rodzinie. Nie jesteś w tym sam(a) – 
możesz szukać pomocy np. w następujących miejscach:

Osobisty plan awaryjny opracowany przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich:
www.bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik.pdf

Feminoteka:
www.feminoteka.pl
ul. K. Guderskiego 3/96 (klatka IV), 03-982 Warszawa
tel. 888 88 33 88
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Centrum Praw Kobiet:
www.cpk.org.pl
tel. (22) 621 35 37 (czw. godz. 12–18 – dyżur prawniczki)

Warszawa:
ul. Wilcza 60/19
tel. (22) 622 25 17 / 509 790 232

Gdańsk:
ul. Gdyńskich Kosynierów 11 (domofon 2)
tel. (58) 341 79 15

Kraków:
ul. Dunajewskiego 5
tel. 780 079 988

Łódź:
ul. Piotrkowska 115/4
tel. (42) 633 34 11 / 736 608 493

Poznań:
al. Karola Marcinkowskiego 21/4
tel. 511 660 128

Wrocław:
ul. Ruska 46A
tel. 71 358 08 74

Żyrardów:
ul. Żeromskiego 13
tel. 882 512 900

Niebieska Linia:
www.niebieskalinia.pl
ul. Widok 24 (II piętro), 00-023 Warszawa
tel. (22) 824 25 01 – sekretariat
 (22) 668 70 00 – poradnia telefoniczna
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Przykłady – osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może:

•	  dokonywać większych zakupów (np. samochodu, sprzętu elektronicznego, 
mieszkania);

•	  sporządzić lub odwołać testamentu;

•	  rozporządzać nieruchomościami (np. przekazać własność mieszkania, 
kupić mieszkania);

•	  zaciągnąć kredytu;

•	  zawrzeć małżeństwa ani wystąpić z pozwem o rozwód.

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może zawrzeć umowę należącą do 
powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego 
– czyli np. zrobić sobie drobne zakupy

Ubezwłasnowolnienie orzeka się dla osób, które z powodu choroby psy-
chicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie są w stanie 
kierować swym postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie – całkowite lub częścio-
we pozbawienie osoby zdolności do czynności prawnych.

Oznacza to, że osoba nie może dokonywać pewnych czynności, 
które mogłyby mieć skutki dla jej sytuacji prawnej.
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Przykład od pani Wandy: Mąż mo-
jej sąsiadki, pani Krysi, jest alkoholi-
kiem. Zdarza mu się w okresach picia 
brać kredyty chwilówki, gdy brakuje 
mu pieniędzy na alkohol. Pani Krysia 
boi się, że ta sytuacja sprawi, że będzie 
musiała spłacać długi męża – a pró-
by namówienia go na leczenie nie 
przynoszą skutku.

Oprócz ubezwłasnowolnienia całkowitego jest też ubezwłasnowolnienie 
częściowe. Również w tym przypadku ubezwłasnowolnienie może zajść 
z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego ro-
dzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii 
– ale sytuacja nie jest tak poważna, żeby uciekać się do ubezwłasnowolnienia 
całkowitego. Przy ubezwłasnowolnieniu częściowym osoba może dokonywać 
czynności prawnych, ale potrzebuje do tego zgody lub potwierdzenia 
przez wyznaczonego przez sąd przedstawiciela ustawowego.

Przykład od pani Kasi: Pani Kasia 
ze sklepu mieszka ze swoim starszym 
tatą. Jej tata ma silną demencję oraz 
jest chory na zbieractwo – przynosi 
do domu różne rzeczy ze śmietnika, 
a rodzinie coraz trudniej jest się zmie-
ścić. Jednocześnie, próby przekonania 
go do leczenia kończą się awanturami 
i groźbą wyrzucenia pani Kasi i jej 
męża oraz dzieci z domu – mieszkanie 
jest formalnie własnością taty. Pani 
Kasia boi się, że straci dach nad głową.

Ubezwłasnowolnienie częściowe
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Jak wygląda procedura
ubezwłasnowolnienia?

1. Wniosek do sądu okręgowego (wydział cywilny)
Wniosek może złożyć: krewny w linii prostej (rodzeństwo, dzieci, wnu-
ki), małżonek, przedstawiciel ustawowy, prokurator / Rzecznik Praw 
Obywatelskich.

Przykład: Konkubina osoby nie może złożyć wniosku o jej ubezwła-
snowolnienie – ale może zwrócić się do prokuratora albo RPO z prośbą 
o wszczęcie takiego postępowania.

2. Sprawa przed sądem okręgowym (sądem opiekuńczym)
Składający wniosek musi udowodnić, że osoba, która ma zostać ubezwła-
snowolniona, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem – oraz że 
wynika to z choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych 
zaburzeń psychicznych.

Przykładowe dowody: dokumentacja lekarska, dokumentacja leczenia 
odwykowego, zapisy z izb wytrzeźwień, zeznania świadków.

Osoba, która ma zostać ubezwłasnowolniona ma prawo do obrony 
i przedstawiania swoich dowodów (dokumentów, świadków). Ma też 
prawo złożyć wniosek o wyznaczenie pełnomocnika (adwokata lub radcy 
prawnego) z urzędu – co więcej, nawet bez wniosku sąd może z własnej 
inicjatywy wyznaczyć pełnomocnika, jeżeli osoba ta ze względu na stan 
zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia wniosku.

3. Postanowienie sądu opiekuńczego:

•	  Oddalenie wniosku o ubezwłasnowolnienie – nic się nie dzieje.

•	  Uwzględnienie wniosku i orzeczenie ubezwłasnowolnienia.
Sąd wyznacza przedstawiciela ustawowego (opiekuna), który 
od tej pory dokonuje w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej czyn-
ności prawnych.
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4. Prawo do odwołania

5. Uchylenie
W każdej chwili istnieje możliwość złożenia wniosku o uchylenie ubez-
własnowolnienia lub zmianę ubezwłasnowolnienia z całkowitego na 
częściowe. Dzieje się tak, jeśli podstawa ubezwłasnowolnienia 
ustała (np. osoba chora podjęła leczenie).

(miejscowość, data)…………

Sąd Okręgowy …………
(wg miejsca zamieszkania uczestnika – osoby, 
która ma być ubezwłasnowolniona)

Wnioskodawca: …………
(osoba składająca wniosek – imię, nazwisko, 
adres, nr PESEL)

Uczestnik: …………
(osoba, która ma być ubezwłasnowolniona 
– imię, nazwisko, adres, nr PESEL)

WNIOSEK
o ubezwłasnowolnienie

Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe uczestnika 
………… (imię i nazwisko), ur. ………… (data urodzenia),
z powodu ………… (podać ogólnie powód – np. choroba psychiczna, 
niepełnosprawność intelektualna, zaburzenie psychiczne).

Dla uczestnika jestem ………… (siostrą / bratem / dzieckiem / matką 
/ ojcem / żoną / mężem / przedstawicielem ustawowym).

Dodatkowo, wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka 
………… (imię, nazwisko, adres).

wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór

BEZPIECZNI SENIORZY – W SĄDZIE I W ŻYCIU



UZASADNIENIE

Tutaj należy opisać sytuację będącą powodem złożenia wniosku o ubez-
własnowolnienie – np. jeśli powodem ubezwłasnowolnienia ma być 
choroba psychiczna, to opisujemy rozwój tej choroby, jej początki, oraz 
to, w jaki sposób choroba przekłada się na życie codzienne osoby i jej 
rodziny. Warto wspomnieć o tym, jakie są perspektywy leczenia osoby, 
która ma być ubezwłasnowolniona – i jaki jest jej stosunek do leczenia.

W uzasadnieniu należy opisać to, w jaki sposób choroba (np. choroba 
alkoholowa, demencja) zagraża osobie oraz jej rodzinie – np. że w jej 
wyniku osoba dokonuje lekkomyślnych wydatków na dużą skalę, zaciąga 
zobowiązania finansowe itp.

Jeśli piszemy o czymś we wniosku, to powinniśmy umieć przedstawić na 
to dowody. Dowody mogą być bardzo różne. Na przykład: dowodem na 
chorobę może być zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala; dowodem 
na lekkomyślne wydatki – rachunki, umowa kredytu, nakazy zapłaty. 
Dowody musimy załączyć.

Przykładowe uzasadnienie:
Uczestnik postępowania Tadeusz Nowak jest moim mężem. Małżeństwo 
zawarliśmy 11 sierpnia 1973 roku.

dowód: akt ślubu z dnia 11 sierpnia 1973 r.

Od kilku lat mój mąż jest uzależniony od alkoholu. Zaczęło się niewinnie, 
od picia kilku piw, albo kieliszka wódki wieczorem, ale z czasem mąż zaczął 
pić coraz więcej. Obecnie uczestnik pije alkohol codziennie. Jego piciu 
często towarzyszą wielogodzinne awantury i wyzywanie mnie. Kilka razy 
przyjeżdżała do nas nawet policja wzywana przez sąsiadów i przeze mnie. 
Uczestnik nie włącza się w utrzymywanie domu, cały ciężar obowiązków 
domowych spoczywa na mnie.

dowód: notatki z interwencji policji z dnia 13 lutego 2016 r., 16 marca 
2019 r., 23 kwietnia 2019 r., 30 sierpnia 2020 r.; zeznania świadka Alicji 
Nowak (córka); zeznania Katarzyny i Michała Drozdów (sąsiedzi).
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Kilka lat temu mój mąż trafił do szpitala, ponieważ pod wpływem alko-
holu złamał nogę. Ta sytuacja i moje namowy sprawiły, że mąż spróbował 
leczenia z nałogu. W 2016 roku po raz pierwszy wszyto mu esperal, ale 
jego przerwa w piciu trwała tylko 3 miesiące, następnie wrócił do nałogu.

dowód: wypis ze szpitala z dnia 26 marca 2016 r.; zaświadczenie lekar-
skie z 1 kwietnia 2016 r.; wypisy z izby wytrzeźwień z dnia 18 marca 
2019 r. i 16 kwietnia 2020 r.

Obecnie mąż kategorycznie odmawia leczenia – mówi, że nie jest chory, 
a jego zachowania są całkowicie normalne. Insynuuje, że to ja jestem 
chora psychicznie.

dowód: zeznania Alicji Nowak (córki); nagrania z dnia 6 sierpnia 
2021 r. i 19 września 2021 r.

Mój mąż pod wpływem alkoholu dokonuje lekkomyślnych wydatków 
– całość swojej renty przeznacza na alkohol dla siebie i swoich kolegów. 
Dom utrzymuję w całości ja z mojej emerytury, czasem z pomocą drob-
nych pożyczek od dzieci i najbliższej rodziny. Niestety, mąż nie tylko 
wydaje całość swojej renty, ale też zaciąga mikropożyczki („chwilówki”) 
bez mojej wiedzy i zgody. Zaczęło się od tego, że znalazłam w kuchni 
umowę pożyczki na 5 000 złotych. Niedługo później do domu zaczęły 
przychodzić kolejne nakazy zapłaty skierowane do mojego męża.

dowód: zeznania Alicji Nowak (córki), Bożeny Kaczor i Roberta 
Podlewskiego; umowa pożyczki z dnia 2 lutego 2020 r., nakazy za-
płaty z dnia 12 grudnia 2020 r., 16 marca 2021 r., 13 kwietnia 2021 r. 
i 8 lipca 2021 r.

Wyżej wymienione okoliczności budzą moją uzasadnioną obawę o sytuację 
ekonomiczną moją i mojej rodziny. Boję się, że mój mąż nie jest w stanie 
kontrolować swoich wydatków i z powodu uzależnienia wkrótce obciąży 
rodzinę długami, których nie będę w stanie spłacić.

Z uwagi na powyższe, wnoszę o ubezwłasnowolnienie uczestnika.

wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór – cd.
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(miejscowość, data)…………

Sąd Okręgowy …………

Wnioskodawca: …………
(imię i nazwisko)

Uczestnik: …………
(imię i nazwisko)

Sygn. akt: …………

WNIOSEK
o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

W sprawie o ubezwłasnowolnienie mnie, prowadzonej z wniosku 
…………, wnoszę o wyznaczenie dla mnie pełnomocnika z urzędu. 
Jestem w trudnej sytuacji materialnej i nie stać mnie na opłacenie usług 
prawnika.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie powinno zawierać dwie części:
1. W pierwszej opisujemy swoją sytuację materialną i tłumaczymy, dla-

czego nie stać nas na zapłatę za usługi prawnika. Przedstawiamy przy 
tym dowody – np. zaświadczenie o wysokości emerytury, dowody 
ponoszonych wydatków, rachunki itp.

2. W drugiej tłumaczymy, dlaczego nie jesteśmy w stanie reprezen-
tować się samodzielnie. Uzasadnieniem tego jest najczęściej brak 
wiedzy prawniczej oraz duży poziom stresu, z jakim wiąże się dla 
nas sprawa – a stres utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji, 
poszukiwanie informacji, itp.

wniosek o pełnomocnika z urzędu – wzór
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wniosek o wniosek o uchylenie 
ubezwłasnowolnienia – wzór

(miejscowość, data)…………

Sąd Okręgowy …………
(wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy)

Wnioskodawca: …………
(osoba składająca wniosek, osoba
ubezwłasnowolniona – imię, nazwisko,
adres, nr PESEL)

WNIOSEK
o uchylenie ubezwłasnowolnienia

Wnoszę o uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego/częściowego, 
które zostało orzeczone wobec mnie postanowieniem Sądu Okręgo-
wego ………… z dnia ………… (sygn. …………).

Dodatkowo, wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka 
………… (imię, nazwisko, adres).

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu należy opisać to, w jaki sposób ustąpiła przyczyna 
ubezwłasnowolnienia – np. choroba została wyleczona – oraz przed-
stawić na to dowody.
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Przykładowe uzasadnienie:

Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 29 lutego 2019 r. 
w postępowaniu sygn. akt. II Ns 1234/18 orzekł wobec mnie ubez-
własnowolnienie częściowe, z uwagi na chorobę alkoholową.

dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 
29 lutego 2019 r.

Od tamtego momentu podjąłem leczenie – w 2020 roku odbyłem 
dwumiesięczną terapię odwykową i od tego czasu nie piję alkoholu. 
Kontynuuję pracę z psychologiem w ramach terapii uzależnień. 
Przedstawiam opinię psychologiczną, z której wynika, że mój stan 
poprawił się, a leczenie przynosi pozytywne skutki.

dowód: zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień; opinia psy-
chologiczna z dnia 6 września 2021 r.

Dzięki leczeniu zacząłem kontrolować moje wydatki – moją rentę 
obecnie otrzymuje moja żona i przeznacza ją na utrzymanie domu 
oraz na spłatę zaciągniętych przeze mnie zobowiązań. Moje relacje 
z żoną uległy znacznej poprawie. Od momentu wydania decyzji 
o ubezwłasnowolnieniu w naszym domu nie zdarzyła się już awantura 
oraz nie interweniowała policja.

dowód: zeznania świadka Anny Nowak (żony) i Alicji Nowak 
(córki); wypis z Krajowego Rejestru Długów.

Z uwagi na powyższe, wnoszę o uchylenie ubezwłasnowolnienia.
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