
 
 
 
 
 
 

POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE  
– DORADCA TYMCZASOWY 

 
1. Doradca tymczasowy dla osoby, wobec której toczy się postępowanie 

o ubezwłasnowolnienie. 

 Doradca tymczasowy może być ustanowiony tylko i wyłącznie dla pełnoletniej osoby, wobec 

której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Celem tego jest ochrona osoby, której dotyczy 

postępowanie. W żadnym wypadku nie może być on ustanowiony w interesie wierzycieli tej osoby i jej 

najbliższych. 

 Doradca tymczasowy może zostać ustanowiony: 

 na wniosek: 

- wnioskodawcy 

- osoby, której dotyczy wniosek 

- przedstawiciela ustawowego osoby, której dotyczy wniosek 

- małżonka osoby, której dotyczy wniosek 

- prokuratora 

- uczestnika postępowania 

 z urzędu 

 Na doradcę tymczasowego może zostać powołany małżonek, krewny lub inna osoba bliska. 

Sąd wybierając osobę, która nim zostanie powinien kierować się następującą kolejnością. Jako 

pierwszy powinien zostać powołany małżonek. W następnej krewny i w ostatniej kolejności inna osoba 

bliska. 

 Oprócz kryterium kolejności osoba, która ma zostać powołana na doradcę tymczasowego musi 

spełniać pewne kryteria sądu. Pierwszym z nich jest kryterium moralne. Oprócz niego przyszły doradca 

musi mieć niezbędną wiedzę do ochrony osoby, wobec której toczy się postępowanie i jej mienia. 

 Jak sama nazwa wskazuje tego doradcę, sąd powołuje tymczasowo. Nie ma ściśle określonego 

okresu na jaki się go ustanawia. Doradca pełni swoją rolę do momentu, aż sąd go odwoła lub gdy 

postanowienie o jego powołaniu traci moc. 

 Dla doradcy tymczasowego stosuje się przepisy o kuratorze osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej. Co oznacza, że ma on następujące zadania i obowiązki: 

 wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenie prawem osoby, wobec której toczy 

się postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 

 działanie w procesie, których nie może dokonać osoba przez niego reprezentowana, 

 reprezentowanie osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 

 zarząd majątkiem, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie, gdy sąd 

opiekuńczy tak postanowi; 

 



Natomiast różnica pomiędzy doradcą a kuratorem jest taka, że kurator może działać tylko  

w sprawie, w której został ustanowiony, czyli w sprawie o ubezwłasnowolnienie. Jeśli chodzi jednak  

o doradcę, to jego uprawnienia sięgają o wiele dalej, tj. może on być przedstawicielem osoby, którą 

reprezentuje, także w innych sprawach prowadzonych w tym czasie z jej udziałem, aż do momentu 

ustanowienia dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna lub kuratora przez sąd opiekuńczy. Skutkiem 

ustanowienia doradcy tymczasowego jest ograniczenie zdolności do czynności prawnych, tak jakby 

dana osoba stała się ubezwłasnowolniona częściowo. Skutek ten powstaje po uprawomocnieniu  

się postanowieniu o ustanowieniu doradcy tymczasowego. 

 

2. Zdolność procesowa osoby, dla której powołano doradcę tymczasowego. 

 Osoba, dla której powołano doradcę tymczasowego ma ograniczoną zdolność to czynności 

prawnych. Jednakże nie pozbawia jej to pełnej zdolności do podejmowania w toku postępowania 

czynności procesowych dotyczących tej osoby. Zdolność, o której mowa nie ulegnie ograniczeniu, 

nawet jeśli osoba ta przy swoim stanie zdrowia, nie jest w stanie nawiązać kontaktu. Ograniczenie 

zdolności do działania w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie będzie miało miejsce w razie 

konieczności ochrony osoby chorej lub jej majątku. 

 

3. Uchylenie doradcy tymczasowego 

 Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą: 

 uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie, 

 uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu wniosku o ubezwłasnowolnienie, 

 uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ubezwłasnowolnienie, 

 uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu, w którym dla osoby 

ubezwłasnowolnionej ustanowiony został opiekun, 

 uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu, w którym dla osoby 

ubezwłasnowolnionej ustanowiony został kurator. 

 Doradcę tymczasowego można również odwołać, gdy ustanie potrzeba dalszej ochrony osoby, 

której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Odbywa się to z urzędu lub na wniosek. Środkiem 

odwoławczym od odwołania jest zażalenie. 

Sąd jest zobowiązany odwołać doradcę tymczasowego, gdy: 

 brak jest potrzeby dalszej ochrony osoby, której dotyczył wniosek o ubezwłasnowolnienie, 

 brak jest potrzeby dalszej ochrony mienia tej osoby. 

 

Podstawa prawna: 

- Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. 

 

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, 
finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 
powiatu żarskiego w 2022 r.” 


