Radom, dnia 27 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Radomiu
Wydział I Cywilny
al. Piłsudskiego 10
Wnioskodawca: Małgorzata Skorek
PESEL: 66058839100
ul. Kusocińskiego 1/16
26-600 Radom
Uczestnik postępowania:

Ernest Skorek
ul. Kusocińskiego 3/103
26-600 Radom

WNIOSEK
o ubezwłasnowolnienie
Wnoszę o:
- ubezwłasnowolnienie uczestnika Ernesta Skorek
- ustanowienie wnioskodawczyni kuratorem, bądź opiekunem dla uczestnika
- dopuszczenie i powołanie dowodu z opinii biegłego sądowego psychiatry na okoliczność
potrzeb uczestnika, nieporadności życiowej, oceny stanu zdrowia i możliwości bądź braku
możliwości jego poprawy.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca jest matką uczestnika Ernesta Skorek, a więc znajduje się w kręgu osób
uprawnionych do skutecznego wniesienia wniosku o ubezwłasnowolnienie swojego syna.
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.
Wnioskodawczyni jest wdową. Jednakże mam 52 lata i ma siły do sprawowania kurateli/
opieki nad synem. Dokładnie go zna i wie jakie ma potrzeby. Syn mieszka aktualnie z
wnioskodawczynią.
Dowód: akt zgonu małżonka uczestniczki.
Niestety syn – uczestnik Ernest Skorek cierpi na chorobę schizofrnię paranoidalną. W
2013 r. uczestnik odbył pobytem w Mazowieckim Centrum Zdrowia, gdzie stwierdzono w/w
chorobę. Następnie przebywał w Szpitalu w Krychnowicach, gdzie podjęto leczenie
psychiatryczne. Uczestnik obecnie jest dorosły, pobiera zasiłek w ok 640 zł. Pieniądze te są
przeznacza przez Ernesta na narkotyki, papierosy i inne używki. Z uwagi na to, że jest
dorosły, wnioskodawczyni nie może sprawować opieki nad nim, dlatego jako matka chce mu
pomóc i uważa, że jest niezbędna pomoc wobec syna. Syn w sposób nieprawidłowy

dysponuje zasiłkiem, który otrzymuje. Uważam, że skoro syn mieszka razem ze mną, winien
przeznaczać na lekarstwa oraz utrzymanie.
Dodatkowo syn otrzymał zasiłek celowy, które roztrwonił na narkotyki. Uważam, że
jeżeli ja dysponowałbym tyli kwotami, przeznaczałabym je na dobre cele, służące jego dobru.
Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy na okoliczność nieporadności życiowej, przeznaczania
otrzymywanych kwot na cele sprzeczne z dobrem uczestnika, potrzeb uczestnika, Karta
informacyjna Ernesta Skorek MSCZ z 23.12.2013r., Karta informacyjna Ernesta Wieczorka z
Zakładu Psychiatrycznego Opieki Zdrowotnej, aktualne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności z dnia 12.10.2017 r., decyzja MOPS
Wskutek choroby zdolność uczestniczki do postrzegania rzeczywistości znacznie się
ograniczyła, wymaga ona pomocy/opieki, którą sprawuje faktycznie wnioskodawca.
Uczestnik nie jest już w stanie właściwie kierować swoim postępowaniem, a jej stan zdrowia
oraz postęp choroby uzasadniają wniosek o ubezwłasnowolnienie. To czy
ubezwłasnowolnienie będzie częściowe czy też całkowite uzależniam od wniosków opinii
biegłego sądowego.
Z tych powodów wniosek jest uzasadniony.

Załączniki:
1. 3 odpis wniosku wraz załącznikami.
2. Opłata od wniosku 40 zł.
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