
 

Ulotka nr 24 

Stan 01/20              Bezpłatny numer serwisowy 0800 5950059  Strona 1 z 2 

Ulotka nr 24 
Pełnomocnictwo prewencyjne – zarządzenie 
opiekuńcze – oświadczenie woli/dyspozycja 
pacjenta 
 

Wypadek, udar, operacja lub inne zdarzenia mogą nieoczekiwanie spotkać każdego i doprowadzić 
do sytuacji, w których nie będzie mógł działać na własną odpowiedzialność i sensownie 
podejmować decyzje.  W tych wypadkach także członkowie rodziny mogą tylko decydować i 
postępować, jeśli mają pełnomocnictwo. Konieczne jest więc zawsze oświadczenie woli na piśmie. 

Pełnomocnictwo prewencyjne 

Pełnomocnictwo prewencyjne może posiadać jedna lub kilka osób, która/które w momencie 
niezdolności do podejmowania decyzji i działania zainteresowanej/zainteresowanego powinna 
działać za nią w obowiązujący prawnie sposób.  

Pełnomocnictwo obowiązuje między osobą udzielającą pełnomocnictwa i przyjmującą 
pełnomocnictwo (jak i w stosunku do osób trzecich, które powinny złożyć oświadczenie) od 
momentu jego wystawienia.  Miarodajne jest zaufanie, jakie udzielający pełnomocnictwa ma w 
stosunku do osoby upoważnianej np., że skorzysta się z pełnomocnictwa tylko wtedy, kiedy 
nastąpi niezdolność do działania. Można przenieść wszystkie sprawy takie jak np. Podpisanie 
umowy z domem starców, zarządzanie majątkiem, sprawy mieszkaniowe etc.. 

Jeśli pełnomocnictwo ogranicza się tylko do prowadzenia operacji bankowych mówi się o 
pełnomocnictwie do transakcji bankowych.  Pełnomocnictwa dotyczące kont, depozytów, skrytek 
itd. powinny być udzielane bezpośrednio w bankach i kasach oszczędnościowych, ponieważ one 
uznają najczęściej własne formularze.  

Pełnomocnictwo powinno być udzielone tylko przy pełnej zdolności do czynności prawnych 
zainteresowanej osoby i może być przy tym poświadczone notarialnie.  Zaletą tego jest to, że 
sprawdza się zdolność do czynności prawnych względnie zgodę zainteresowanej osoby i 
pełnomocnictwo składa się u notariusza. Jeśli zainteresowany ma dom lub posiadłość ziemską to 
nieodzowne jest pełnomocnictwo notarialne.  

Urząd d.s. opieki może urzędowo bezpłatnie potwierdzić podpis osoby udzielającej 
pełnomocnictwa.  

Upoważniona osoba może działać tylko z oryginałem pełnomocnictwa.  Są takie zakresy np. 
zakwaterowanie w zamkniętym ośrodku lub poważne decyzje w zakresie zdrowia, które pomimo 
istniejącego pełnomocnictwa wymagają dodatkowo zgody sądowej.  

Poza tym zaleca się, aby udzielić w pełnomocnictwie imiennego pełnomocnictwa zastępczego na 
wypadek, jeśli pierwotnie upoważniona osoba nie mogła zrealizować zadania ze względu na 
chorobę lub inną poważną przeszkodę. Jeśli pełnomocnictwo ma obowiązywać także po śmierci, 
to należy to podać. 

Jeśli jedna Państwa zaufana osoba zostanie upoważniona do wszystkich zadań, które zazwyczaj 
występują osobno jako dyspozycja pacjenta, pełnomocnictwo prewencyjne lub zarządzenie 
opiekuńcze, to można udzielić pełnomocnictwa ogólnego. W tym pełnomocnictwie powinny być 
jak najdokładniej podane wszystkie szczegóły podobnie jak w pojedynczych dokumentach.   
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Zarządzenie opiekuńcze 

Zarządzeniem opiekuńczym można upoważnić jedną lub kilka osób, który/które w momencie 
wystąpienia potrzeby opieki zgodnie z §1896 Kodeksu Cywilnego powinna/powinny być wezwane 
do opieki.  Zainteresowany/zainteresowana może także podać, kto w żadnym wypadku nie może 
być opiekunem prawnym.   Zarządzenie opiekuńcze wchodzi także w rachubę, jeśli nie można 
albo nie chce się udzielić żadnej osobie pełnomocnictwa, ale ma się powody, aby przedkładać 
sądowo kontrolowane regulacje swoich spraw. W tym zarządzeniu można wtedy podać konkretne 
życzenia odnośnie opiekowania się jak np. wybór lekarza, określenie ośrodka ambulatoryjnego lub 
stacjonarnego, postępowanie przy likwidacji mieszkania i inne.  

Nie potrzeba uwierzytelnienia notarialnego. Man sollte aber den Wunschbetreuenden darüber 
informieren, aby mieć pewność, że także ta sprawa ma być przejęta. 

Oświadczenie woli/dyspozycja pacjenta 

Dzięki dyspozycji pacjenta zostaną uwzględnione na piśmie życzenia pacjenta na wypadek utraty 
zdolności wypowiadania się, decydowania i zgadzania się, odnośnie określonych metod leczenia 
lub zabiegów lekarskich. Może być jak przy pełnomocnictwie prewencyjnym podana jedna lub kilka 
osób, które muszą złożyć konieczne oświadczenia.  Podane w niej życzenia jak np. odrzucenie 
leczenia za pomocą środków przedłużających życie lub ograniczenie leczenia tylko do podawania 
leków przeciwbólowych należy omówić w przededniu z zaufanym lekarzem lub zaufaną lekarką. 
Ambulatoryjne służby hospicjum, miejscowe stowarzyszenia d.s. opieki lub centralny punkt 
hospicjum oferują także bezpłatne doradztwo i pomoc w sformułowaniu dyspozycji. 

Ustawowa regulacja dyspozycji pacjenta wspomina między innymi, że opiekun i osoba 
upoważniona są związane w przypadku niezdolności do decydowania dotkniętej osoby pisemną 
dyspozycją pacjenta.  Muszą sprawdzić, czy ustalenia w dyspozycji pacjenta odpowiadają 
aktualnej sytuacji życiowej i leczeniu pacjenta i uwypuklić wolę osoby udzielającej dyspozycję. 

Dyspozycja może obejmować wszystkie syndromy choroby lub stany chorobowe.  Jest ona 
wiążąca w każdej fazie choroby, chyba że zainteresowana/zainteresowany zmieni swoją wole. 
Dyspozycja pacjenta musi być na piśmie. Niezalecane jest profesjonalne doradztwo przed jej 
sporządzeniem, zaleca się jednak, regularną aktualizację dyspozycji. 

Wskazane jest połączenie pełnomocnictwa prewencyjnego z dyspozycją pacjenta. Zainteresowany 
może zadecydować, czy i jak powinny być połączone, aby urzeczywistnić możliwie daleko idące 
rozwiązanie dotyczące opieki w związku z nim i jego warunkami życiowymi.  

Oryginały należy przechowywać w dobrze dostępnym miejscu i poinformować tych, którzy są 
podani w pełnomocnictwie lub dyspozycji. Mogą być także złożone u notariusza lub 
zarejestrowane w Federalnej Izbie Notarialnej.  

Wskazane jest posiadanie w portmonetce karteczki ze wskazówką, że sporządzono 
pełnomocnictwo prewencyjne, dyspozycję pacjenta lub zarządzenie opiekuńcze, gdzie znajduje 
się oryginał i kogo należy w tym przypadku poinformować.  

 
Chętnie doradzą pracownikom ośrodka wsparcia d.s. opieki 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Podmiotami ośrodków wsparcia są land Berlin jak i kasa pielęgnacyjna i kasa chorych w Berlinie. 


