Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów
dla osób niepełnosprawnych
Na podstawie 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 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.
175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia
funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób
częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie opiekuna lub kuratora, ośrodek przedstawi sądowi
wybraną kandydaturę. Ustanowienie opiekuna lub kuratora następuje na podstawie postanowienia sądu.
Pełnienie funkcji opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz kuratora osoby niepełnosprawnej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radlinie i nie jest podstawą do żadnych roszczeń z tytułu zgłoszenia swojej kandydatury.
Ewentualne wynagrodzenie za sprawowanie opieki jest przyznawane przez sąd i uregulowane jest w art. 162
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
§1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
§2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie
opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia
społecznego.
§3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
Do podstawowych zadań opiekuna należy sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli, a także składanie sprawozdań z realizacji pełnionych zadań.
Kandydatem na opiekuna prawnego lub kuratora, może być osoba, która:
•

posiada obywatelstwo polskie;

•

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

•

korzysta z pełni praw publicznych;

•

nie jest niepozbawiona władzy rodzicielskiej;

•

daje gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:
•

która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne
przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małolet niego lub we współdziałaniu z nim;

•

wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi;

•

wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania okre ślonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

•

wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/kuratora, proszone są o złożenie następujących dokumentów:
•

oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

•

oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie przy
ulicy Ludwika Solskiego 15. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 456 73 63
w godzinach pracy ośrodka.

Załączniki:
1.

Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora (pdf).

2.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (pdf).

