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Plan for the future: Decisions about your life

Planuj na przyszłość
Decyzje dotyczące twojego życia
Masz prawo podejmować samemu decyzje dotyczące twojego życia.
Jednak w przyszłości możesz zachorować lub doznać urazu i potrzebować kogoś, kto
podejmowałby decyzje za ciebie lub pomagał w różnych czynnościach. Na przykład, w
miarę starzenia się możesz potrzebować pomocy w pójściu do banku lub otrzymaniu
usług opieki nad osobami starszymi.
Sporządzając „enduring power of attorney” możesz wskazać kogoś, kto będzie
podejmował decyzje za ciebie, kiedy sam już nie będziesz w stanie.
W tym celu należy:
•
•

wypełnić odpowiedni formularz
postąpić zgodnie z zawartymi w tym formularzu instrukcjami, jak go
podpisać.

Poprawnie wypełniony i podpisany formularz stanowi prawny dokument.
Powinieneś wybrać kogoś, komu ufasz i kogo dobrze znasz. Może to być na przykład członek
rodziny lub przyjaciel. Osoba, którą wybierzesz, musi wyrazić na to zgodę.
Bądź ostrożny. Nie wypełniaj tego formularza, jeżeli nie masz nikogo, komu
możesz w zaufaniu powierzyć podejmowanie decyzji za ciebie.
Jakie decyzje osoba ta będzie mogła podejmować za ciebie?
To, jakie decyzje osoba ta będzie mogła podejmować za ciebie, zależy od ciebie.
Mogą to być decyzje o:
•

twoich sprawach finansowych (pieniądzach)
Na przykład:
»»
»»
»»

używanie twoich pieniędzy do płacenia twoich rachunków
używanie twoich pieniędzy na kupowanie dla ciebie rzeczy
sprzedaż twojego domu, gdyby zaszła taka potrzeba.
2019

•

twoim stylu (sposobie) życia
Na przykład:
»»
»»

jakich usług możesz potrzebować
gdzie zamieszkasz, kiedy nie będziesz już mógł żyć samodzielnie.

Możesz wybrać więcej niż jedną osobę
Na przykład możesz wybrać:
•
•

jedną osobę do podejmowania decyzji finansowych, a inną - do podejmowania decyzji
dotyczących twojego stylu życia
tę samą osobę dla obu.

Osoba, lub osoby, które wybierzesz, mają ważne zadanie.
Na przykład muszą one:
•
•

działać uczciwie i podejmować decyzje zgodne z twoimi życzeniami
używać twoich pieniędzy na zakup rzeczy, których potrzebujesz.
Nie mogą one używać twoich pieniędzy na zakup czegokolwiek dla siebie.

Ty decydujesz, kiedy należy zacząć
Możesz zechcieć, żeby ta osoba zaczęła:
•
•

w przyszłości, jeżeli zachorujesz i nie będziesz mógł samemu podejmować decyzji
natychmiast, ponieważ potrzebujesz pomocy już teraz.

Jeżeli osoba zaczyna pomagać ci od razu
Jeżeli osoba zaczyna pomagać ci od razu, a ty możesz nadal podejmować samemu decyzje,
powiedz tej osobie, co ma robić.
Osoba ta nie powinna:
•
•

przejąć twojego życia
zmuszać cię do czegokolwiek, czego nie chcesz robić.

Nadal panujesz nad sytuacją, ponieważ możesz samemu podejmować decyzje.
Jeżeli nie jesteś zadowolony z tego, co ta osoba robi, możesz zmienić zdanie i wybrać kogoś
innego. Będziesz musiał wypełnić nowy formularz.
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Co się stanie, jeżeli nie wypełnisz nowego formularza i nikogo nie wybierzesz?
Jeżeli zachorujesz bardzo poważnie, lub doznasz urazu, który nie pozwoli ci podejmować
decyzje, istnieje trybunał, który może wybrać kogoś, kto będzie podejmował decyzje za
ciebie. Nosi on nazwę „Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)”.
VCAT może wybrać członka rodziny, przyjaciela lub wiktoriańskiego Public Advocate
(Rzecznika Interesu Publicznego), który będzie podejmował te decyzje za ciebie.
Gdzie znaleźć ten formularz
Potrzebny ci formularz możesz znaleźć w broszurze Office of the Public Advocate (OPA)
(Biura Rzecznika Interesu Publicznego) pod tytułem „Take Control” oraz na stronie OPA.
www.publicadvocate.vic.gov.au
Formularz ten jest bezpłatny.
Formularz nosi tytuł:
•

„Enduring power of attorney appointment”.
Niektóre osoby
• korzystają z odpłatnej pomocy prawnika przy wypełnianiu tego formularza
• proszą o pomoc członka rodziny lub przyjaciela.

Zgodnie z prawem, możesz wypełnić ten formularz jedynie w przypadku, kiedy rozumiesz,
co robisz.
Nikomu nie wolno ciebie do tego zmuszać.
Wybór należy do ciebie.
Jeśli masz jakieś pytania
Ty, lub członek twojej rodziny, albo przyjaciel możecie zadzwonić do OPA po
poradę pod numer 1300 309 337.
Możesz poprosić o tłumacza telefonicznego.
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