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      SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE 

I WYDZIAŁ CYWILNY 

 

     Wnioskodawca: Nowak Urszula 

     Styrzyniec 4 

     21-500 Biała Podlaska 

     PESEL 34567890000 

      Uczestnik: Nowak Jan 

     Styrzyniec 4 

     21-500 Biała Podlaska 

     Przy udziale: Prokurator Okręgowy w Lublinie 

 

 opłata stała 40 zł 

 

 WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE 

 

 W imieniu własnym wnoszę o: 

 

1) ubezwłasnowolnienie całkowite Jana Nowaka, urodzonego w dniu 26 marca 1956 

roku  w  Łomazach  , syna  Hipolita Nożyk i Bolesławy Nowak z domu Kowalska   , 

zamieszkałego w  Styrzyńcu 4. 

2)  ustanowienie dla Jana Nowaka doradcy tymczasowego w osobie Franciszki 

Bartoszewskiej jego  teściowej, zamieszkałej w  Biała Podlaska, przy ul. Brzeskiej 32. 

3)  zarządzenie badania uczestnika postępowania przez biegłych lekarzy neurologa i 

psychiatrę  oraz psychologa z listy biegłych Sądu Okręgowego w Lublinie; 

4)  zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania według 

norm przepisanych; 

5) przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści wniosku na okoliczności tam 

powołane; 



6)  dopuszczenie dowodu z zeznań świadków: 

 

a) Franciszki Kozak zam. Styrzyniec 7, 21-500 Biała Podlaska, 

b) Renaty Grad zam. Styrzyniec 8b, 21-500 Biała Podlaska na okoliczność zachowania się 

uczestnika, w szczególności zaburzeń pamięci, braku samodzielności. 

 

 UZASADNIENIE 

 

Uczestnik postępowania Nowak Jan urodził się dnia  26 marca 1956 roku  w  Łomazach , z ojca  

Hipolita Nowak i matki Bolesławy Nowak z domu Kowalskiej. 

  

      Wnioskodawczyni Nowak Urszula jest żoną uczestnika postępowania. 

 

 Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa, 

       

Uczestnik postępowania jest chory na Alzheimera od 2009 roku. Od kilku miesięcy znajduje 

się w stanie uniemożliwiającym mu kierowanie swoim postępowaniem. Choroba 

Alzheimera jest to postępująca degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, 

charakteryzująca się otępieniem. Otępienie spowodowane jest postępującym, przewlekłym 

oraz nieodwracalnym zaburzeniem funkcjonowania mózgu. Demencja uczestnika 

postępowania zakłóca życie rodzinne, zawodowe, życie społeczne, relacje z najbliższymi. U  

uczestnika postępowania można zaobserwować utratę pamięci i zdolności oceniania 

sytuacji, co wiąże się z trudnościami w myśleniu abstrakcyjnym oraz orientacji. W miarę 

upływu czasu zaburzenia narastają i przeszkadzają w życiu rodzinnym i społecznym, 

pojawiają się inne zaburzenia poznawcze i neuropsychiatryczne. Choroba uniemożliwia 

uczestnikowi postępowania codzienne normalne funkcjonowanie. Uczestnik postępowania 

jest całkowicie zależny od innych. Jedyną czynnością jaką potrafi wykonać  jest jedzenie. U  

uczestnika postępowania postępuje utrata umiejętności utrzymania higieny, ubierania się, 

jedzenia, poruszania się. Przestaje on sygnalizować potrzeby fizjologiczne. W przypadku 

gdy jedzie jako pasażer samochodem konieczna jest obecność osób trzecich. 

Diagnoza neuro-psychologiczna ujawniła zarówno specyficzne, jak i niespecyficzne 

zaburzenia funkcji poznawczych u niego. 



Uczestnik postępowania wykazuje znaczne zmniejszenie szybkości przetwarzania 

informacji. Występują u niego zaburzenia i dezorientacja pamięci autobiograficznej, 

trudności w przypominaniu różnych okresów życia, wybiórczo zachowanych w pamięci 

wydarzeń. 

Obecnie w obszarze funkcjonowania psychofizycznego uczestnika obserwuje się objawy 

psychopatologiczne : znaczne obniżenie nastroju, apatia, labilność emocjonalna, bierność, 

niespecyficzne reakcje depresyjne. Dominuje smutek, lęk, niepokój. 

 

       Dowód: wynik badania diagnostycznego, diagnoza neuro-psychologiczna, 

        zeznanie świadków, 

       opinia biegłego lekarza psychiatry i neurologa, psychologa o zażądanie której wnosi się 

 

Wnioskodawczyni wnosi również o ustanowienie dla Jana Nowaka doradcy tymczasowego 

w osobie jego teściowej Franciszki Bartoszewskiej. Stan zdrowia uczestnika jest na tyle 

poważny, że dla ochrony zarówno jego osoby jak i jego majątku konieczne jest 

ustanowienie doradcy tymczasowego. 

 

 W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy o ubezwłasnowolnienie całkowite uczestnika Jana 

Nowaka jest konieczny i uzasadniony. 

 

 Załączniki: 

1) opłata sądowa uiszczona w znakach opłaty sądowej w wysokości 40 zł 

2) odpis skrócony aktu małżeństwa 

3) diagnoza neuro-psychologiczna 

4) trzy odpisy wniosku i załączników 

5) wynik badania diagnostycznego 

       

 

 


