
………………………………………….., dn.…………………. 

 

Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich  

w………………….. 

Wnioskodawca/Заявник 

Imię i nazwisko lub nazwa/ Ім’я і Прізвище або назва 

 

Miejsce pobytu/ Місце перебування  

seria i numer dok. Tożsamości/ Серійний номер 

документу 

 

Nr tel./adres e-mail/ Номер телефону і/або електронна 

адреса 

 

Małoletni/ Неповнолітня особа 

Imię i nazwisko/ Ім’я та Прізвище 

 

Miejsce pobytu:/ Місце перебування  

Imiona/nazwiska Rodziców/ Імена та Прізвища батьків  

Nazwisko rodowe  matki/ Дівоче прізвище мати  

Płeć małoletniego/ Стать неповнолітньої особи  

Data i miejsce urodzenia małoletniego/ Дата і місце 

народження неповнолітньої особи 

 

Rodzaj, seria i numer dokumentu, stanowiącego podstawę 

przekroczenia granicy przez małoletniego/ Тип, серія і 

номер документу, котрий є підставою перетину 

кордону неповнолітньої особи 

 

Imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego:/ 

Ім’я та прізвище кандидата на тимчасове опікунство 

дитиною 

 

Data urodzenia kandydata na opiekuna tymczasowego:/ 

Дата народження кандидата на тимчасове опікунство: 

 

Adres pobytu kandydata na opiekuna tymczasowego/ 

Адреса перебування кандидата на тимчасове 

опікунство: 

 



Seria i numer dokumentu tożsamości kandydata na 

opiekuna tymczasowego/ Серія і номер документу 

кандидата на тимчасове опікунство 

 

Stopień pokrewieństwa do małoletniego/ Ступінь 

споріднення з неповнолітньою особою 

 

Data sprawowania opieki/ Дата встановлення опіки над 

неповнолітньою особою 

 

Imię i nazwisko oraz adres pobytu osoby sprawującej 

faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli brak opiekuna 

tymczasowego/ Ім’я та Прізвище, адреса перебування 

особи котра є фактичним опікуном неповнолітньої 

особи, якщо немає тимчасового опікуна 

 

 
 

WNIOSEK O USTANOWIENIE OPIEKUNA TYMCZASOWEGO 
Zgodnie z art. 25 ust. 4 Ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. Dz. U. d 2022r poz. 583 
 

Zwracam się z wnioskiem o ustanowienie mnie opiekunem tymczasowym dla małoletniego 

………………………………………………………………………….. Jestem osobą spokrewnioną z małoletnim. Na 

terytorium RP przybyłam/em przekraczając granicę ukraińsko-polską w …………………………………… wraz 

z małoletnim  …………………………………………….. w dniu………………………… w związku z konfliktem 

zbrojnym trwającym na terenie mojego Państwa. Rodzice małoletniego żyją/nie żyją*. 

Przebywają/nie przebywają* na terytorium Ukrainy.  

 

W związku z powyższym niezbędne jest ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego, a ja 

jako członek najbliższej rodziny zgodnie z art. 25 ust. 5 w/w ustawy, zobowiązuję się należycie 

wykonywać obowiązki opiekuna. 

 
ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА 

Відповідно до ст. 25 уст.4 закону про допомогу громадянам України, у зв’язку з війною на 
території цієї держави від дня 12 березня 2022 року згідно з щоденником устав від 2022 року, 

позиція 583. 
 

Звертаюся з заявою про призначення мене тимчасовим опікуном для неповнолітньої особи 

………………………………………………………………………….. (ім’я та прізвище)  . Я, споріднена особа/родич 

неповнолітньої особи. На територію Речі Посполитої прибув/ла перетнувши українсько – 



польський кордон в ……………………………………(назва місця перетину кордону) разом з 

неповнолітньою особою  …………………………………………….. (ім’я та прізвище) дня 

…………………………(дата) у зв’язку з війною на території моєї Країни. Батьки неповнолітньої особи 

живі/ не живі*. Перебувають/ не перебувають* на території України.  

 

У зв’язку з вищевказанним,  призначення тимчасового опікуна для неповнолітньої особи є 

необхідністю, а я, як член найближшої родини, згідно з до ст.25 уст.5 вищевказанної устави, 

зобов’язуюся належно виконувати обов’язки опікуна. 

………………………………….. 

podpis Opiekuna/ Підпис Опікуна 

*Niepotrzebne skreślić/ *Непотрібне скреслити 


