
 
 

Czym jest sądowy nakaz ustanowienia kuratora / opiekuna prawnego osoby 
ubezwłasnowolnionej 
 

To nakaz wydawany przez sądy okręgowe na podstawie Ustawy (Szkocji) z 2000 r. o dorosłych 
ubezwłasnowolnionych określający osobę, którą sąd wyznaczył, aby dbała o sprawy osoby 
pozbawionej zdolności do czynności prawnych, oraz określający zakres czynności, jakie taka 
osoba, tak zwany kurator / opiekun prawny, będzie mogła podejmować w imieniu osoby 
ubezwłasnowolnionej. 
 

Czemu służy nakaz 
 

Nakaz umożliwia kuratorowi / opiekunowi prawnemu na bieżąco zarządzać sprawami 
finansowymi osoby, która poprzez swoją niezdolność nie jest w stanie robić tego samodzielnie, 
oraz/lub sprawami związanymi z jej dobrem osobistym. 
 

Kiedy będę go potrzebował 
 

Wniosek o wydanie takiego nakazu, aby uzyskać prawne kompetencje do wykonywania pewnych 
czynności w imieniu danej osoby dorosłej, możesz musieć wnieść, o ile nie obowiązuje już inny 
środek, taki jak pełnomocnictwo, dający Ci takie prawa.  
 

Czym jest ubezwłasnowolnienie 
 

Osoba może zostać ubezwłasnowolniona stopniowo lub nagle - w wyniku wypadku lub choroby. 
Decyzję o tym, czy osoba jest zdolna do podejmowania decyzji, podejmuje zarejestrowany lekarz 
medycyny z prawem wykonywania zawodu.  
 

Czy mogę pomóc mojemu partnerowi lub krewnemu nie będąc jego 
ustanowionym sądownie kuratorem / opiekunem prawnym 
 

To, czy masz automatyczne prawo do podejmowania czynności w imieniu osoby, która nie jest 
do tego samodzielnie zdolna, zależy od charakteru decyzji, które należy podjąć. 
 

Koszt 
 

Z nakazem związane są różne koszty takie jak opłata sądowa za złożenie wniosku, potencjalne 
koszty przygotowania opinii lekarskich, opłata za zarejestrowanie nakazu w Biurze Kuratora 
Publicznego dla Osób Ubezwłasnowolnionych. Jeżeli w celu złożenia wniosku o ustanowienie 
Ciebie kuratorem / opiekunem prawnym danej osoby ustanowisz radcę prawnego, obciążony 
zostaniesz opłatą za jego usługi, chyba że sprawa spełnia kryteria finansowania jej z budżetu 
państwa. W przypadku korzystania z radcy prawnego należy się go zapytać, czy swoje usługi 
świadczy również w ramach programu finansowanej pomocy prawnej („legal aid”) – nie wszyscy 
radcy prawni podejmują się pracy w ramach tego programu. 
 

Okres obowiązywania nakazu 
 

Kurator / opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej ustanawiany jest zazwyczaj początkowo 
na okres 3 lat, lecz sąd może, według swojego uznania, ustanowić osobę kuratorem / opiekunem 
prawnym na krótszy lub dłuższy okres. Nakaz przestaje obowiązywać w momencie śmierci osoby, 
nad którą sprawowana jest kuratela / opieka prawna. 
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Składanie wniosków o wydanie nakazu 
 

Do sądu okręgowego należy złożyć tak zwany wniosek w postępowaniu w trybie uproszczonym 
(„Summary Application”). Do wniosku należy załączyć 2 opinie lekarskie przygotowane przez 2 
oddzielnych zarejestrowanych lekarzy medycyny z prawem wykonywania zawodu oraz pozostałą 
dokumentację na poparcie wniosku. Z uwagi na to, że postępowanie jest skomplikowane, 
większość osób przy składaniu wniosków do sądu korzysta z pomocy radców prawnych. 

 
Kto może zostać kuratorem / opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej  
 

O zostanie kuratorem / opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej starać się może każdy, 
w tym jej partner, osoba z rodziny, znajomy lub osoba występująca w charakterze zawodowym 
taka jak radca prawny, księgowy lub ktoś z ośrodka pomocy społecznej lokalnego samorządu 
terytorialnego.  
 

Kto sprawuje nadzór nad kuratorem / opiekunem prawnym osoby 
ubezwłasnowolnionej 
 
Nadzór nad kuratorem / opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej uprawnionym do 
prowadzenia spraw związanych z dobrem osobistym osoby ubezwłasnowolnionej sprawuje 
ośrodek pomocy społecznej miejscowego samorządu terytorialnego.  
 

Biuro Kuratora Publicznego dla Osób Ubezwłasnowolnionych sprawuje nadzór nad nakazami 
dotyczącymi kwestii majątkowych. Osoba ustanowiona kuratorem / opiekunem prawnym do 
spraw majątkowych musi wywiązywać się z określonych zobowiązań. Jednym z obowiązków 
takiego kuratora / opiekuna prawnego jest wysyłanie do Biura Kuratora Publicznego dla Osób 
Ubezwłasnowolnionych dokumentacji wyszczególniającej środki pieniężne, którymi opiekuje się 
ustanowiona osoba, oraz opisującej, jak zamierza ona nimi zarządzać. Większość kuratorów / 
opiekunów prawnych do spraw majątkowych zobowiązana jest przygotować następujące 
dokumenty: 
 

 zestawienie stanu majątkowego uwzględniającego cały majątek, na który składają się między 
innymi oszczędności na rachunkach bankowych, emerytury, mienie osobiste (ruchome i 
nieruchome), należący do osoby dorosłej, nad którą sprawujesz kuratelę / opiekę prawną. 
 

 plan zarządzania majątkiem należącym do takiej osoby dorosłej. Czynności, które taki plan 
może określać, to na przykład zmiana rachunków bankowych, sprzedaż domu, zarządzanie 
lokatami.  

 

 roczne sprawozdania księgowe. Osoba sprawująca kuratelę / opiekę prawną zobowiązana 
jest prowadzić dobrą księgowość, gdyż co roku do Biura Kuratora Publicznego dla Osób 
Ubezwłasnowolnionych należy wysyłać sprawozdania księgowe, które muszą wyszczególniać 
wszystkie transakcje wykonane w danym okresie. Zazwyczaj jest to okres dwunastu miesięcy.  

 

Gdzie uzyskam dalsze informacje 
 
Na wszelkie pytania dotyczące składania wniosków oraz procedury po ustanowieniu Ciebie 
kuratorem / opiekunem prawnym do spraw finansowych z chęcią odpowie personel Biura 
Kuratora Publicznego dla Osób Ubezwłasnowolnionych. Pomocy udzielić Ci może również 
miejscowe Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub radca prawny. W sprawach 
dotyczących dobra osobistego osoby, nad którą sprawowana jest kuratela / opieka prawna, porad 
oraz informacji udzielić będzie mógł Ci ośrodek pomocy społecznej lokalnego samorządu 
terytorialnego. 
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Jeśli rozważasz złożenie wniosku o ustanowienie Ciebie kuratorem / opiekunem prawnym do 
spraw finansowych, więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. 
 

Do Biura Kuratora Publicznego dla Osób Ubezwłasnowolnionych interesanci mogą przychodzić 
osobiście. Jeśli planujesz to zrobić, aby mieć pewność, że porozmawiasz z odpowiednim 
pracownikiem Biura, zalecamy umówić się na wizytę.  
 
 
 

Office of the Public Guardian (Scotland)        
Hadrian House                                                    
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 Telefon: 01324 678300 

 E-mail: opg@scotcourts.gov.uk 

 www.publicguardian-scotland.gov.uk 

 Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 9:00 - 17:00 
 
 

Nasze broszury dostępne są w różnych formatach i językach. Biuro Kuratora Publicznego dla 
Osób Ubezwłasnowolnionych korzysta z telefonicznych usług tłumaczeniowych biura 
tłumaczeniowego Language Line oraz telefonicznych usług komunikacji głosowo-tekstowej dla 
głuchych i słabosłyszących Text Relay.  
 
Wszelkie uwagi dotyczące treści broszur Biura Kuratora Publicznego dla Osób 
Ubezwłasnowolnionych są przez nie mile widziane. Przekazać można je kontaktując się z nami 
osobiście lub wypełniając formularz zgłaszania uwag znajdujący się na stronie internetowej Biura. 
 
 
 

Biuro Kuratora Publicznego dla Osób Ubezwłasnowolnionych jest częścią Szkockiej Służby Sądowniczej  
(Scottish Courts and Tribunals Service) 
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