
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE 

Tytuł szkolenia: Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia 

Termin szkolenia: 3.10.2019, godz. 9.00 

Miejsce szkolenia Tczew, Dom Przedsiębiorcy , ul. Obrońców Westerplatte 3 

Nazwa firmy, dane do faktury:  

Adres:  

NIP:  

nr tel.:  

e-mail:  

Osoba do kontaktu w sprawie 

szkolenia: 
 

LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Imię i nazwisko uczestnika Imię i nazwisko uczestnika 

  

  

  

  

  

  

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie skanu „Formularza zgłoszeniowego na szkolenie” na adres e-mail 

edupunkt.slupsk@gmail.com Jeśli po wysłaniu zgłoszenia nie otrzymasz mailowego potwierdzenia w przeciągu 

jednego dnia zadzwoń do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia – tel. 607920800. 

 
2. Koszt szkolenia wynosi: 

- 320,00zł brutto/os. w przypadku zgłoszenia do 2 osób z jednej firmy przesłanym do dnia 26.09.2019r 
- 300,00zł brutto/os. w przypadku zgłoszenia 3 i więcej osób z jednej firmy przesłanym do dnia 26.09.2019r 
- 340,00zł brutto/os. bez względu na ilość osób zgłoszonych w dniach 27.09.2019r-1.10.2019r do godz.. 12.00 

3. Termin: szkolenia 3.10.2019r godz. 9.00. Miejsce: Tczew, Dom Przedsiębiorcy , ul. Obrońców Westerplatte 3. 
Potwierdzenie organizacji szkolenia nastąpi do trzech dni przed zaplanowanym terminem. Należność za szkolenie należy 
wpłacić w terminie wskazanym w fakturze. Faktura zostanie wystawiona z chwilą otrzymania formularza zgłoszeniowego. 
Uczestnik lub firma może wycofać się z udziału w szkoleniu w formie pisemnej w terminie do 7 dni przed planowanym terminem 
szkolenia bez ponoszenia kosztów. Po upływie tego terminu zwracane jest 80% wpłaconej kwoty. Jeśli szkolenie nie odbędzie 
się z winy organizatora, zaproponowany zostanie inny termin lub zostanie zwrócona pełna kwota. Koszt szkolenia obejmuje: 

szkolenie, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia,  serwis kawowy. Prosimy o punktualne przybycie. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
informujemy, że: Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Edu-Punt w Słupsku, 76-200 
Słupsk, ul. Przemysłowa 100. Otrzymane dane osobowe będą wykorzystane w procesie naboru na szkolenie, płatności i wysyłki 
certyfikatów oraz podczas komunikacji z uczestnikiem w zakresie związanym ze szkoleniem. Otrzymane dane osobowe nie 
będą przekazywane innym odbiorcom i będą przechowywane w celu potwierdzenia realizacji szkolenia. Zapewniamy prawo 
dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usuwania w każdej chwili Otrzymane w/w dane osobowe zostały podane 
dobrowolnie, co potwierdzane jest wysłaniem niniejszego zgłoszenia.  

                                                                                                       

                                                                                                             Podpis dyrektora 

 

 



 

Praktyczne aspekty stosowania Kodeksu postepowania administracyjnego w 

działalności ośrodków pomocy społecznej 

Program i harmonogram szkolenia: 

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia 

8.00-8.30 Rejestracja uczestników 

8.30-10.00 1. Zdolność do czynności prawnych. 

a. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych. 

2. Oświadczenia woli i ich wady. 

3. Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia: 

a. Przesłanki ubezwłasnowolnienia: 

- Choroby psychiczne. 

- Alkoholizm. 

- Narkomania. 

- Inne zaburzenia czynności psychicznych. 
10.00-10.15 Przerwa 

10.15-11.45 3. Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia cd: 

b. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie: 

- Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. 

- Postępowanie dowodowe. 

- Rola Prokuratury w toku postępowania o 

ubezwłasnowolnienie. 

c. Skutki ubezwłasnowolnienia – osoba ubezwłasnowolniona 
jako klient instytucji i strona w sytuacjach życia codziennego. 

11.45-12.15 Przerwa 

12.15-13.45 4. Sposoby reprezentacji prawnej osoby ubezwłasnowolnionej. 

a. Kuratela. 

b. Opieka prawna. 

5. Kurator dla osoby ułomnej. 

13.45-14.00 Przerwa 

14.00-15.30 6. Sprawozdania opiekuna i kuratora. 

7. Kontrola sądu nad opiekunem i kuratorem. 

ok. 15.30 Zakończenie, wydanie zaświadczeń 

 


