Radom, 15.03.2019r.
Sąd Rejonowy
w Radomiu
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Katarzyna Nowak
ul. KGórna 2/280
26-600 Radom
PESEL: 78051702745
Uczestnik:
Celina Nowak
Mińsk 25
26-640 Skaryszew

Wniosek
o ustanowienie opiekunem prawnym wnioskodawcy
W imieniu własnym wnoszę o:
1.Ustanowienie wnioskodawczyni ur. 17 maja 1978 r. w Radomiu opiekunem prawnym
swojej matki Celiny Nowak ur. 13 stycznia 1920 w Miasteczku, Gmina Skaryszew;
2. Powierzenie opieki prawnej nad Celiną Nowak wnioskodawczyni;
3. Zwolnienie wnioskodawcy z kosztów postępowania;
4. Przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów oraz przesłuchania następujących
świadków:
a) Sławomir Kiepska, zam. Radom, ul Wiertnicza 43
b) Barbara Kiss, zam. Radom, ul. Wiertnicza 43
Z uwagi na zły stan zdrowia matki – Celiny proszę o nie wzywanie jej na termin posiedzenia
do Sądu, jest ona starsza i ma problemy z nogami.
Uzasadnienie
Moja matka Celina Nowak zamieszkuje w domu w miejscowości Mińsk 25, gmina Skaryszew
wraz z moim bratem Markiem Nowak i jego rodziną. Matka 20 lat temu dokonała darowizny
powyższej nieruchomości na rzecz brata – Marka Płaza z jednoczesnym ustanowieniem
służebności mieszkania dla siebie.
Dowód: kserokopia dowodu osobistego na okoliczność pokrewieństwa wnioskodawcy i
uczestniczki,
Pomimo, że matka mieszka razem z bratem Markiem, to faktycznie brat nie sprawuje żadnej
opieki nad matką. Matka ma 79 lat i jest schorowana. W październiku i grudniu 2018 r.
przebywała w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu na ul. Tochtermana 1.
Podczas tego pobytu stwierdzono u mamy ostrą niewydolność serca, zatorowość nóg,

zalecono jej dietę cukrzycową, badanie kontrolne potasu, została zacewnikowana. Lekarz
podczas mojej wizyty u mamy przekazał mi informację, że mama jest niedożywiona,
odwodniona i dodał, że gdyby była odpowiednia opieka to by do tej sytuacji nie doszło (tzn.
nie znalazłaby się w tak ciężkim stanie w Szpitalu). Mama też majaczyła. Obecnie stan
umysłowy mamy jest dobry.
Dowód: karta leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna w Przychodni,
W dniu 13 stycznia 2019 r. świętowaliśmy urodziny mamy, brat Marek był nieobecny,
dlatego, gdy zamierzaliśmy opuścić mamę i wrócić do swoich domów, zadzwoniłam do brata
Marka, by przyjechał i „przejął” opiekę nad chora matką. Brat stwierdził, abyśmy zostawili
matkę samą i zamknęli a on za 2 h wróci do niej.
Dotychczas odwiedzałam moją mamę w miejscu jej zamieszkania tj. Mińsk 25 Gmina
Skaryszew. Jednakże po stwierdzeniu podczas mojej wizyty u mamy 20 stycznia 2019 r, że
brat Marek nie stosuje się do zaleceń lekarza co do diety matki uznałam, że jestem
zobowiązana do pomocy nad nią, dlatego próbowałam odwiedzić matkę, lecz napotkałam
opór ze strony brata Marka. Brat mnie nie wpuścił, a z interwencji Policji, którą
zainicjowałam wynikało, że policjanci nie są w stanie mi pomóc i dopuścić do matki, gdyż
brat jest właścicielem posesji, na której zamieszkuje matka. Ponadto warto zaznaczyć, że
bratowa – żona brata Marka zadzwoniła do mnie stwierdzając, że nie zamierza opiekować się
moją mamą.
Po tej sytuacji próbowałam ponownie dotrzeć do matki, znów niestety bezskutecznie.
Z uwagi na dobro mojej matki, pragnę zobowiązać się do dostarczania jej pomocy, której
sama nie jest w stanie sobie zapewnić, z uwagi na starość i zły stan zdrowia.
Dowód: przesłuchanie wnioskodawczyni, oraz wskazanych w petitum świadków na
okoliczność złego stanu zdrowia matki, nieporadności życiowej matki, niedopuszczania
wnioskodawczyni do matki przez brata, nienależytej opieki brata Marka nad matką.
Z uwagi na zły stan zdrowia matki – Celiny proszę o nie wzywanie jej na termin posiedzenia
do Sądu, jest ona starsza i ma problemy z nogami.
Mając na uwadze powyższe, wniosek jest uzasadniony i konieczny
Załączniki:
-odpis wniosku wraz z załącznikami

