
Zadania i 
obowiązki
wynikające z 
twojego Stałego 
Pełnomocnictwa
(Appointing an 
Enduring Power of Attorney)

Możesz zmienić swoje EPA, 
jeżeli nadal posiadasz zdolność 
umysłową. Jeżeli straciłeś zdolność
umysłową, a istnieją problemy 
związane z twoim pełnomocnikiem, 
lub pełnomocnikami, wówczas
Rada Południowej Australii ds. 
Opieki Prawnej (Guardianship Board 
of South Australia) może ustanowić 
nowego administratora do przejęcia 
tej roli.
Zmień swoje EPA, jeżeli:
co najmniej jeden pełnomocnik 
stwierdzi, że nie chce działać w tym 
charakterze, lub jeśli umrze,
wasz wzajemny stosunek 
się zmieni, przestajesz ufać 
pełnomocnikowi i nie chcesz
go więcej w tej roli,
zechcesz zmienić pisemne 
instrukcje.
Powiadom każdego, kto przestaje 
być twoim pełnomocnikiem.
Inne sprawy do rozważenia, to:
gdzie przechowywać swoje EPA,
komu dać kopię,
komu powiedzieć o swoim EPA,
jak często je rewidować.

Komisja Usług Prawniczych
Informacje, porady prawne i przygotowywanie
Pełnomocnictwa W Sprawie Prawnego Opiekuna.
Tel. 1300 366 424 do Linii Pomocy Prawnej
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30
Tel. 8463 3555 w celu umówienia się na 
półgodzinną bezpłatną wizytę.
www.lsc.sa.gov.au
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
Promuje i chroni prawa osób umysłowo
niepełnosprawnych.
Tel. 8342 8200 lub 1800 066 969
Ogólne zapytania od poniedziałku do piątku 
od 9.00 do 17.00
www.opa.sa.gov.au
Policja Australii Południowej (SAPOL)
Zapobiega, wykrywa i prowadzi dochodzenia w 
sprawach zgłoszonych przestępstw.
Tel. 131 444, by powiadomić o przestępstwie 
lub po pomoc policji.
www.police.sa.gov.au
Program Pomocy Domowej SAPOL
Zapewnia poradę i usługi zapobiegania 
przestępczości w celu pomocy osobom 
starszym i niepełnosprawnym w mieszkaniu 
we własnym domu.
Tel. 7322 3211
www.police.sa.gov.au
Państwowy Urząd Powierniczy
Porady w przygotowaniu Stałych 
Pełnomocnictw i Testamentów.
Tel. 8226 9200 lub bezpłatny 1800 673 119
www.publictrustee.sa.gov.au
Służba Rzecznictwa Praw Osób Starszych
Zapewnia pomoc w ochronie praw osób 
starszych, którym grozi wykorzystywanie, lub 
którzy są wykorzystywani przez rodzinę lub 
przyjaciół.
Tel. 8232 5377 lub bezpłatny 1800 700 600
www.sa.agedrights.asn.au

Członkowie APEA
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Sojusz Dla Zapobiegania Wykorzystywania
Osób Starszych

Zastrzeżenie: Zawarte w tej broszurze informacje mają 
jedynie charakter ogólny w celu użycia ich, jako wskazówek. 
Nie mogą być stosowane w miejsce porady prawnej.

Zmienianie swojego EPA
Polish

Tłumaczenie zostało sfinansowane przez Law 
Foundation Grant.



Mocodawca, jest to osoba, która 
udziela Stałego Pełnomocnictwa 
w sprawie Opieki Prawnej innej 
osobie.
Przyjmujący, jest osobą, która 
akceptuje Stałe Pełnomocnictwo 
w sprawie Opieki Prawnej, i która 
nazywa się opiekunem prawnym.
Mocodawca może ustanowić 
pełnomocnika do działania 
natychmiastowego oraz/lub 
w przypadku utraty zdolności 
umysłowej*.
Stałe Pełnomocnictwo w sprawie 
Opieki Prawnej (EPG) pozwala 
opiekunowi podejmować decyzje 
medyczne, dotyczące opieki 
zdrowotnej, miejsca zamieszkania 
lub twojego stylu życia w imieniu 
mocodawcy, w przypadku utraty 
przez niego zdolności umysłowej*. 
Opiekun nie może jednak 
podejmować decyzji finansowych.
*Zdolność umysłowa odnosi 
się do możności zrozumienia 
charakteru i konsekwencji 
decyzji oraz alternatywnych 
wyborów i konsekwencji, do 
jakich mogą one doprowadzić.

Możesz zdecydować, żeby twój 
pełnomocnik zajął się twoimi 
finansami natychmiast, lub dopiero,
jeżeli stracisz zdolność umysłową*. 
W swoim EPA spiszesz wszystko, 
czego sobie życzysz. Lekarz 
lub neuropsycholog muszą 
stwierdzić, że straciłeś zdolność do 
podejmowania decyzji finansowych
w celu uaktywnienia twojego EPA.
Twój pełnomocnik może płacić 
twoje rachunki, zarządzać 
inwestycjami, kontami bankowymi,
przekazać lub sprzedać twój 
majątek i ponosić inne wydatki.
Twój pełnomocnik musi działać 
w twoim najlepszym interesie 
finansowym, konsultować
się z tobą, kiedy jesteś w stanie 
rozumieć sprawy finansowe, brać 
pod uwagę twoje pisemne
instrukcje i prowadzić rejestr 
swoich czynności.
*Zdolność umysłowa odnosi 
się do możności zrozumienia 
charakteru i konsekwencji decyzji 
oraz alternatywnych wyborów i 
konsekwencji, do jakich mogą one 
doprowadzić.

Dlaczego ustanawia się 
opiekuna?

Kto decyduje, kiedy 
pełnomocnik przejmuje 
odpowiedzialność?

1: Kogo ustanowić?
Komu ufasz?
Czy ta osoba posiada umiejętności 
zarządzania twoimi finansami?
Czy dobrze gospodaruje pieniędzmi?
Czy życzysz sobie więcej, niż 
jednego pełnomocnika?

2: Poinstruowanie swojego 
pełnomocnika (pełnomocników)
Czy życzysz sobie ograniczyć typ 
decyzji finansowych, jakie twój 
pełnomocnik może podejmować?
Czy chcesz, żeby inna osoba 
monitorowała pracę twojego 
pełnomocnika w drodze 
otrzymywania regularnych 
sprawozdań finansowych?
Czy chcesz, żeby twój opiekun 
konsultował się z innymi członkami 
rodziny lub przyjaciółmi?
Czy chcesz, żeby twoje mienie 
lub dochody kontrolowane były w 
specjalny sposób?
Czy chcesz nadal dokonywać dotacji 
lub datków?
Możesz spisać specjalne instrukcje 
w swoim EPA, a twój pełnomocnik 
powinien postępować zgodnie z 
nimi.

Co należy rozważyć w 
EPA?


