(wpisać miasto) ………, dnia ……… r.

Wnioskodawca:
……………………………….
(imię i nazwisko/ nazwa)

………………………………..
(Pesel – jeżeli został nadany)

………………………………..
(unikalny numer w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

………………………………..
(adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby)

………………………………..
(nr telefonu/adres poczty elektronicznej)

……………………………….
(adres do korespondencji)

Wniosek wolny od opłaty
(art. 25 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Sąd Rejonowy
w ………
(właściwy według miejsca pobytu małoletniego)

WNIOSEK O USTANOWIENIE OPIEKUNA TYMCZASOWEGO
Wnoszę o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego/niej/nich
obywatela/ki/li Ukrainy, który/a/rzy przybył/ła/li na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego
państwa/małoletniego obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, który wraz z najbliższą
rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1:
1. ……………………………………. (imię i nazwisko), syna/córki …….….… i …….….…
z domu …….….……….. (imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki bądź
informacja, że nie są znane), urodzonego/ej ………..……… w …………………… (data
i miejsce urodzenia), zamieszkałego/ej …………………………………..……… (adres
zamieszkania lub pobytu), legitymującego/ej się ………………………………….. (rodzaj,
seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego,
jeżeli występuje), Pesel ………………(w przypadku nadania numeru Pesel małoletniemu),

……………………………….. (unikalny numer w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 4
pkt 1g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583 - w przypadku jego
posiadania),
2. ……………………………………. (imię i nazwisko), syna/córki …….….… i …….….…
z domu …….….……….. (imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki bądź
informacja, że nie są znane), urodzonego/ej ………..……… w …………………… (data
i miejsce urodzenia), zamieszkałego/ej …………………………………..……… (adres
zamieszkania lub pobytu), legitymującego/ej się ………………………………….. (rodzaj,
seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego,
jeżeli występuje), Pesel ………………(w przypadku nadania numeru Pesel małoletniemu),
……………………………….. (unikalny numer w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 4
pkt 1g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583 - w przypadku jego
posiadania),
3. ……………………………………. (imię i nazwisko), syna/córki …….….… i …….….…
z domu …….….……….. (imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki bądź
informacja, że nie są znane), urodzonego/ej ………..……… w …………………… (data
i miejsce urodzenia), zamieszkałego/ej …………………………………..……… (adres
zamieszkania lub pobytu), legitymującego/ej się ………………………………….. (rodzaj,
seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego,
jeżeli występuje), Pesel ………………(w przypadku nadania numeru Pesel małoletniemu),
……………………………….. (unikalny numer w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 4
pkt 1g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583 - w przypadku jego
posiadania),
4. ……………………………………. (imię i nazwisko), syna/córki …….….… i …….….…
z domu …….….……….. (imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki bądź
informacja, że nie są znane), urodzonego/ej ………..……… w …………………… (data
i miejsce urodzenia), zamieszkałego/ej …………………………………..……… (adres
zamieszkania lub pobytu), legitymującego/ej się ………………………………….. (rodzaj,
seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego,
jeżeli występuje), Pesel ………………(w przypadku nadania numeru Pesel małoletniemu),
……………………………….. (unikalny numer w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 4
pkt 1g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583 - w przypadku jego
posiadania),
5. ……………………………………. (imię i nazwisko), syna/córki …….….… i …….….…
z domu …….….……….. (imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki bądź
informacja, że nie są znane), urodzonego/ej ………..……… w …………………… (data
i miejsce urodzenia), zamieszkałego/ej …………………………………..……… (adres
zamieszkania lub pobytu), legitymującego/ej się ………………………………….. (rodzaj,
seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego,
jeżeli występuje), Pesel ………………(w przypadku nadania numeru Pesel małoletniemu),
……………………………….. (unikalny numer w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 4
pkt 1g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583 - w przypadku jego
posiadania),
6. (…)2
Jako kandydata na opiekuna tymczasowego dla ww. małoletniego/ej/nich wskazuję:
…………………………..………………… (imię i nazwisko kandydata), urodzonego/ej
……..…………… w …………………. (data i miejsce urodzenia), zamieszkałego/ej
………………..……………. (adres zamieszkania lub pobytu), legitymującego/ej się
…………………………..… (seria, numer dokumentu tożsamości), Pesel………….……….
(w przypadku posiadania), ……………………. (unikalny numer w rejestrze, o którym mowa
w art. 3 ust. 4 pkt 1g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r.,
poz. 583 - w przypadku jego posiadania), ……………………… (stopień pokrewieństwa
albo powinowactwa
kandydata
lub
informacja
o
braku
pokrewieństwa
lub powinowactwa). / Oświadczam, że nie wskazuję kandydata na opiekuna tymczasowego3.
Jednocześnie informuję, że4:
a) wskazany kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad
małoletnim/nią/mi od dnia ………………..,
b) wskazany kandydat na opiekuna tymczasowego nie sprawuje faktycznej pieczy nad
małoletnim/nią/mi, którą aktualnie od dnia…………(data, od której piecza jest sprawowana)
sprawuje …………………………….. (imię i nazwisko osoby faktycznie sprawującej pieczę
nad małoletnim), zamieszkały/ła …………………. (adres zamieszkania lub pobytu osoby
faktycznie sprawującej pieczę nad małoletnim/nią/mi).
Oświadczam, że5:
a) władam w wystarczającym stopniu językiem polskim w mowie i piśmie,
b) nie władam w wystarczającym stopniu językiem polskim oraz wnoszę o przyznanie
tłumacza języka ukraińskiego.
…………………………….
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki6:
- załącznik – oświadczenie kandydata na opiekuna tymczasowego.

1

niewłaściwe skreślić
w przypadku kolejnego/ych małoletniego/nich należy wpisać jego/ich dane jak wyżej
3 niewłaściwe skreślić
4
w przypadku wskazania kandydata na opiekuna tymczasowego należy wypełnić właściwe oświadczenia z pkt a lub pkt b
4
dotyczy tylko wnioskodawcy będącego obywatelem Ukrainy - niewłaściwe skreślić
2

6

w przypadku załącznika skreślić

