
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd Okręgowy w ………… 
……. Wydział Cywilny 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Wnioskodawca: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Uczestnicy postępowania: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
Prokurator ……………………………… 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
opłata sądowa – ……………….. 
 

WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE 
 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 
1. Ubezwłasnowolnienie częściowe uczestnika ………………………, urodzonego 

……………………….. roku w ……………, zam. w …………….., ul. …………………..; 
2. Mając na uwadze art. 552 § 1 kpc wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z 

dokumentu – zaświadczenia lekarskiego z dnia ……………………… sporządzonego przez 
………………………………….. o stanie zdrowia uczestnika postępowania wskazującego 
na ……………………………………….., co uzasadnia złożenie wniosku; 

3. Wysłuchanie uczestnika, na podstawie art. 547 § 1 kpc, na okoliczność jego stanu zdrowia, 
sytuacji osobistej, zawodowej i majątkowej, rodzaju spraw wymagających prowadzenia 
przez uczestnika oraz sposobu zaspokajania potrzeb życiowych z tym zastrzeżeniem, aby 
wysłuchanie przez sędziego wyznaczonego przeprowadzić przy udziale biegłego lekarza 
psychiatry i psychologa; 

4. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza psychiatry i psychologa 
na okoliczność stanu zdrowia psychicznego uczestnika postępowania i dokonania 
umotywowanej oceny jego zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem, 
a także prowadzenia swoich spraw, uwzględniając postępowanie i zachowanie się 
uczestnika, a nadto na dokonanie oceny zdolności czytania, pisania, wypowiada się i 
kierowania do niego pism i ustnych wypowiedzi, celowości doręczenia mu pism sądowych, 
wezwania go i wysłuchania, nadto zobowiązanie biegłego psychiatrę do wskazania, czy 
występujące u uczestnika schorzenia można zakwalifikować jako chorobę psychiczną, 
niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne; 

5. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wymienionych w treści 
uzasadnienia na okoliczności wskazane w piśmie; 

6. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania według norm prawem przepisanych. 
 

Uzasadnienie 
 
 …………………………… 
 
 Na podstawie przedstawionych powyżej okoliczności wniosek jest konieczny, albowiem 
uczestnik wymaga nie tylko leczenia, ale przede wszystkim potrzebuje pomocy w bieżących 
sprawach życia codziennego. Wnioskodawca zajmuje się sprawami finansowymi uczestnika. W dni 
powszednie wykonuje on codzienne obowiązki względem uczestnika (higiena, pranie, sprzątanie, 



gotowanie) oraz dba o codzienne przyjmowanie przepisanych leków, gdyż uczestnik nie jest w 
stanie zadbać o podstawowe potrzeby. W ocenie wnioskodawcy stopień świadomości uczestnika 
postępowania nie wymaga ubezwłasnowolnienia całkowitego, natomiast ostateczna ocena należeć 
będzie do oceny sądu, który będzie mógł posiłkować się opinią biegłych. 
 
 W tym stanie sprawy wniosek jest uzasadniony. 
 
 Właściwość Sądu została ustalona na podstawie art. 544 § 1 i 2 kpc. 
 
 Opłata od wniosku została określona na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych i uiszczona na rachunek Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego. 
 
 Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie. 
 
 
 
         Podpis 
 
Załączniki: 

− odpis pisma w wymaganej liczbie, 
− dowód uiszczenia opłaty od wniosku, 
− zaświadczenie lekarskie. 


