
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach ogłasza nabór na 

kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie 

ubezwłasnowolnionych 

1. Opis ogólny  

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także 

reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.  

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem w 

razie potrzeby sprawują opiekunki środowiskowe. 

Zadaniem opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest zatem 

dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien 

dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę 

lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do 

obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz 

podopiecznego. 

Praca opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi 

sądu rodzinnego. 

Ustanowiony przez sąd opiekun prawny jest przedstawicielem ustawowym osoby 

ubezwłasnowolnionej, a więc będzie dbał o jej dobro oraz zabezpieczał jej interesy ( w tym 

majątek) - w praktyce oznacza to, że opiekun podejmuje wszelkie decyzje za tę osobę  

i podlega w tym zakresie kontroli sądu opiekuńczego. W przypadku czynności 

przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, 

przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.  

Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. 

Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.  

Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego 

żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania 

opieki lub zwolnienia go od niej. 

Sąd rodzinny przyznaje powyższe wynagrodzenie na żądanie opiekuna. Pokrywane jest ono  

z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun  jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma 

odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków 

publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 u. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień 

przyznania wynagrodzenia. 

2.   Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze: 

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego, 

2)  biegła znajomość języka polskiego, 

3)  pełna zdolność do czynności prawnych, 

4)  korzystanie z pełni praw publicznych, 

5)  niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 

6)  stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 



7)  niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za 

umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na 

szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, 

8)  nieposzlakowana opinia, 

9)  wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji. 

Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności 

związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub 

obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca 

pobytu bez zgody sądu. 

 

3.   Wymagane dokumenty: 

1)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego. 

2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone  

w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego 

lub kuratora. 

3) Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności 

prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.  

4)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do 

celów rekrutacji. 

 

Zgłoszenia kandydatów na opiekuna prawnego należy składać osobiście lub za 

pośrednictwem poczty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, ul. 

Wojska Polskiego 2A, 58-533 Mysłakowice pok. 103 w godz. 7.30-15.00 tel 756470810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mysłakowice, dnia ………………………… 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mysłakowicach 

 
 
 
 

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego 
 

 
Niniejszym oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na opiekuna prawnego dla 
osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 

W związku z powyższym oświadczam, iż: 
1) Posiadam obywatelstwo polskie 
2) Biegle władam językiem polskim 
3) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
4) Nie jestem pozbawiona/y praw publicznych. 
5) Nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej. 
6) Nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub 

obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby 
lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu  
z nim. 

7) Nie orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej  
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub 
obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu 
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

 
 
 
Dane adresowe i kontaktowe: 
Imię ………………………………………………………………. 
Nazwisko ………………………………….…………………….. 
Miejsce zamieszkania: 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. kontaktowy: ………………………………………………… 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

 
 

…………………….…………………………. 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 


