
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych  
i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza stały nabór do bazy 
kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów 
osób częściowo ubezwłasnowolnionych.  

Opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej tj. pozbawionej 
całkowicie zdolności do czynności prawnych, ustanawia sąd opiekuńczy. Opiekun 
obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro 
pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą  
i majątkiem pozostającego pod opieką, jednocześnie powinien uzyskiwać zezwolenie sądu 
opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą podopiecznego  
lub jej majątku. Nadzór nad sprawowaniem opieki wykonuje sąd opiekuńczy.      

Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej tj. mającej ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych, ustanawia sąd opiekuńczy. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy 
sąd opiekuńczy tak postanowi. Jeżeli kurator został ustanowiony do załatwienia 
poszczególnej sprawy, kuratela ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy. Dla osoby 
niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia 
wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. 
Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy. W zakresie 
nieuregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, stosuje  
się odpowiednio do kurateli przepisy o opiece.  

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna prawnego lub kuratora, stosowne 
wynagrodzenie. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna lub kuratora 
jest nieznaczny, a sprawowanie opieki/kurateli czyni zadość zasadom współżycia 
społecznego. Wynagrodzenie pokrywane jest z dochodów lub majątku osoby, dla której 
opiekun prawny lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba nie ma odpowiednich dochodów  
lub majątku, wynagrodzenie opiekuna prawnego pokrywane jest ze środków publicznych  
na podstawie przepisów o pomocy społecznej.  W zakresie wypłaty wynagrodzenia kuratora 
przepisy KRiO i ich wykładnia są niejednoznaczne, co w chwili obecnej powoduje, że od 
kilku miesięcy wypłaty nie są realizowane.  
Wysokość wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 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. 

 Opiekę i kuratelę regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Tytuł III Opieka i kuratela).  

 
Opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratorem 

osoby częściowo ubezwłasnowolnionej może zostać osoba: 
− posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia,  

nie ubezwłasnowolniona, 

− korzystająca z pełni praw publicznych, 

− ciesząca się nieposzlakowaną opinią i stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie 
funkcji opiekuna lub kuratora, 

− nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie. 



Swoją kandydaturę należy zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy 
ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce, składając osobiście lub elektronicznie na adres e-mail: 
sekretariat@mopr.siedlce.pl, następujące dokumenty: 

1. CV, 
2. zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej  

lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 
3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni 

praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie 
funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  
oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.   

 
Dodatkowych informacji udzielają: 
Ewa Jaszczuk – Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, tel. 25 632 57 04 w. 28  
 
Informujemy, że gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane będzie wskazanie osoby, 
której opieka prawna/kuratela mogłaby być powierzona, pracownik Ośrodka  
po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawi sądowi kandydata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


