Lębork, dnia 23 czerwca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Słupsku
I Wydział Cywilny
ul. Zamenhofa 7
76-200 Słupsk
wnioskodawczyni: Marta Szymichowska
Aleja Wolności 5/10
84-300 Lębork
PESEL:
uczestnik: 1/ Małgorzata Kalinowska
Aleja Wolności 5/10
84-300 Lębork
2/ Prokurator Okręgowy w Słupsku
Wniosek
o ubezwłasnowolnienie całkowite
Niniejszym, wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite Małgorzaty Kalinowskiej, urodzonej
w dniu 10 lutego 1931 roku, córki Zofii i Stanisława, zam. w Lęborku przy Aleja Wolności 5/10.
Ponadto wnoszę o:
1/ przesłuchanie uczestniczki postępowania w jej miejscu zamieszkania, gdyż nie będzie w stanie
stawić się na rozprawę przed Sądem Okręgowym w Słupsku;
2/ dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego – lekarza psychiatry i lekarza psychologa na
okoliczność stanu zdrowia psychicznego uczestniczki postępowania i jej zdolności do kierowania
własnym postępowaniem i prowadzenia swoich spraw.
Uzasadnienie
Małgorzata Kalinowska jest córką Zofii i Stanisława, urodziła się w dniu 10 lutego 1931
roku. Jestem jej jedyną córką. Mój tata nie żyje.
Dowód:
1/ odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki
2/ odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawczyni
Uczestniczka postępowania ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Lekarz psychiatra
stwierdził u niej zespół psychogenny charaktropetyczno – otępienny. W związku z powyższym
uczestniczka postępowania nie potrafi zadbać o swoje sprawy.
Dowód: zaświadczenie lekarskie z dnia 15 maja 2016 roku
Uczestniczka postępowania otrzymuje emeryturę w wysokości ok. 1250 zł. Nie posiada
mieszkania ani żadnych oszczędności i cennych ruchomości.

Niniejszy wniosek jest konieczny, albowiem uczestniczka wymaga nie tylko leczenia, ale
potrzebuje pomocy w bieżących sprawach życia codziennego. Mama nie przyjmuje leków na
stwierdzone u niej choroby, a więc na nadciśnienie i leków rozrzedzający krew. Ponadto zachowuje
się w sposób lekkomyślny, zapraszając obce osoby do domu i pożyczając im pieniądze. Mama stała
się również agresywna i nie potrafi zadbać o podstawowe potrzeby, jak przygotowanie posiłków i
zrobienie prania, a tym bardziej o opłacenie rachunków.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

...............................................................
(czytelny podpis)

Załączniki:
1/ odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki
2/ odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawczyni
3/ zaświadczenie lekarskie z dnia 15 maja 2016 roku
4/ dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 40 zł
5/ 2 odpisy wniosku

