
Barlinek, dnia 7 września 2020 r. 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku 

ogłasza stały nabór kandydatów  
na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych  

i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych 

 

Zgodnie z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.), w przypadku braku 
osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona 

opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ 

gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego. 

Przez osobę najbardziej potrzebującą należy rozumieć osobę samotną bądź 
taką, która spośród najbliższych członków rodziny nie ma nikogo komu można 

powierzyć funkcję opiekuna prawnego bądź kuratora. 

W przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, w której wymagane jest objęcie opieką 

lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku po 

przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z prowadzonej bazy, przedstawia 
Sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.  

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem  sądu opiekuńczego, 

przed  którym składa  się  przyrzeczenie.  Sąd  wydaje  tzw.  zaświadczenie,  

stanowiące  dowód  uprawnień względem ubezwłasnowolnionego. 

Zasadnicza różnica między opiekunem prawnym a kuratorem: 

a) opiekun prawny jest ustanawiany  dla  osoby  całkowicie  

ubezwłasnowolnionej; 

b) kurator  –  dla  osoby  częściowo ubezwłasnowolnionej. 

Podstawa prawna naboru: 

a) art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań                             
i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin 

a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 

1990 r. Nr 34, poz. 198); 
b) art. 149 § 3 i art. 178 ustawy, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 r. 

poz. 1359 z późn. zm.); 

c) art. 36 pkt 1 lit. h i art. 53a ustawy  z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

Zakres zadań: 

a) sprawowanie opieki jako opiekun lub kurator, wyznaczony przez sąd na 
podstawie art. 145 i art. 181 ustawy  z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, wskazany przez Ośrodek; 

b) sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem 
społecznym; 



c) zarządzanie majątkiem podopiecznego zgodnie z art. 155 § 1 ustawy Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy; 
d) reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami 

administracji publicznej oraz innymi instytucjami; 

e) sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach 
określonych przez sąd; 

f) inne obowiązki nałożone przez sąd. 

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc                     

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację                       

i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe. 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien: 
a) posiadać obywatelstwa polskie, 

b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) korzystać z pełni praw publicznych, 
d) być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna 

prawnego, 

e) nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie, 

f) mieć nieposzlakowaną opinię. 
 

Wynagrodzenie 

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna lub kuratora, stosowne 

wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której 
opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich 

dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych                  

i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. 

Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie opiekuna prawnego zakwalifikowane zostało 

jako świadczenie z pomocy społecznej (art.36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej), opiekun prawny pobierający wynagrodzenie ma 

obowiązek  na podstawie przepisów tej ustawy, informowania ośrodek pomocy 

społecznej o zmianie swojej sytuacji, w szczególności o zaprzestaniu pełnienia 

funkcji opiekuna prawnego i/lub o uchyleniu postanowienia o przyznaniu 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W powyższych przypadkach wynagrodzenie 

za sprawowanie opieki nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków 

na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy 

oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat 

nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej. 



Wynagrodzenia nie przyznaje się, gdy nakład pracy opiekuna/kuratora był 

nieznaczny lub czyni zadość zasadom współżycia społecznego. 

 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien: 

a) posiadać obywatelstwa polskie; 

b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) korzystać z pełni praw publicznych; 

d) być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna 

prawnego; 
e) nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie; 

f) mieć nieposzlakowaną opinię. 

 
Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba: 

a) skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 

albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub 

przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu 
z nim; 

b) wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej 

z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi; 
c) wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania 

w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się 

z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu 

bez zgody sądu; 
d) wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie 

z obowiązków opiekuna. 

 

Wymagane dokumenty: 

a) Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego dla osób całkowicie 
ubezwłasnowolnionych/kuratora dla osób częściowo 

ubezwłasnowolnionych* 
 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie 

wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat 
na opiekuna prawnego/kuratora” w Ośrodku Pomocy Społecznej                             

w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek. 

 
 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7460 014 wew. 21. 

 

 

 

 


