KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM PRAWNYM UBEZWŁASNOWOLNIONEGO?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, iż do opieki nad
ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad
małoletnim.
Zgodnie z obowiązujacymi przepisami opiekunem ubezwłasnowolnionego
całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku
tegoż – jego ojciec lub matka.
Jeżeli, z różnych przyczyn, opiekunem prawnym nie zostanie ustanowiony
małżonek lub rodzice, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub
innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.
W przypadku braku w/w osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której
opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej albo do organizacji społecznej.
Ustanowienie opieki i powołanie opiekuna wymaga orzeczenia sądu
opiekuńczego. Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny.
Wyłącznie właściwy do ustanowienia opiekuna jest sąd rejonowy
miejsca zamieszkania, albo miejsca pobytu osoby, dla której opieka ma być
ustanowiona.

OPIEKUNPRAWNY
osoba powołana do ochrony interesów osobistych i
majątkowych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
Ustanowienie opiekuna może zostać dokonane wyłącznie przez sąd
rejonowy, którym jest wydział rodzinnyi nieletnich
Opiekunem może byćosoba mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a jednocześnie osobą posiadającą pełnię praw publicznych.

ZADANIA OPIEKUNA PRAWNEGO

Sprawowanie pieczy nadosobą mu powierzoną- dbanie, aby osoba miała
środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych
osób, ubieganie o umieszczenie, w razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w
odpowiedniej placówce, np. Szpitalu.
zarządzanie jej majątkiem-dbanie o majątek, m.in. sporządzenie inwentarza
majątku ubezwłasnowolnionego i przedstawienie go sądowi.
reprezentowaniego wobec osóbtrzecich- zastępowanie osoby będącej pod
opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.
Ważne
Opiekun nie może reprezentować swojego podopiecznego w
czynnościach prawnych dokonywanych z samym opiekunem (czynność
prawna z samym sobą), z małżonkiem opiekuna lub jego krewnymi w linii
prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, itd. – bez ograniczeń co do
stopnia pokrewieństwa) oraz krewnymi w linii bocznej – do II stopnia
pokrewieństwa, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym
przysporzeniuna rzeczosobypozostającejpod opieką (np. Darowizna).
Jeśli opiekun jest wyznaczony do opieki na dwoma lub więcej
podopiecznymi,nie możerównieżreprezentowaćich w czynnościprawnych
pomiędzy nimi (np. sprzedaż komputera przez jednego z podopiecznych
drugiemu,itp.)

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności
prawnych na opiekuna prawnego. Czynności prawne dokonane przez osoby
ubezwłasnowolnione całkowicie są nieważne.
Osoba taka zatem nie może przez własne działanie stać się stroną żadnej umowy i tak
np. nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia czy też umowy o pracę, nie
może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy.

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIEOPIEKI
Co do zasady, opiekun sprawuje opiekę bezpłatnie. Jednak może zwrócić się do sądu
opiekuńczego o wyznaczenie mu stałego lub jednorazowego wynagrodzenia, jeśli
wykonywana przezeń opieka, a w szczególności zarządzanie majątkiem, wymaga
znacznego nakładu pracy.
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego powinno być pokryte z majątku osoby, dla
której opieka została ustanowiona.
W przypadku braku takich środków wynagrodzenie wypłaca ośrodek pomocy
społecznej, jest ono pokrywane z budżetu państwa. Wypłata świadczenia
następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz wymaganą
dokumentacją tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.Wynagrodzenie za
sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat
nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
Ważne
Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki
nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz
wydania decyzji administracyjnej.

NADZÓRSĄDU NAD OPIEKUNEMPRAWNYM

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi ze strony sądu. W
tym celu sąd może na bieżąco zaznajamiać się z działalnością opiekuna, udzielać mu
wskazówek, żądać wyjaśnień, a także zwrócić się o przedstawienie dokumentów
związanych ze sprawowaniem opieki. Sąd bada sprawozdania i rachunki dostarczone
przez opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie
potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie, oraz orzeka, czy i w jakim zakresie
rachunki zatwierdza. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że opiekun nie wywiązuje się
właściwie ze sprawowania opieki może mu wydać odpowiednie polecenia, może
także zwolnić go z opieki.

