
 

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu  

Wydział III Rodzinny i Nieletnich  

ul. Władysława Jagiełły 31, 32-600 Oświęcim 

 

Wnioskodawca / Заявник 

 
            …………………………………………………….. 
imię i nazwisko/ ім'я та прізвище, дата народження 

 
…………………………………………………….. 

         adres/ адреса 
 
 
 

…………………………………………………….. 

Telefon, e-mail/ телефон,  електронної пошти 

 
 

 

Małoletni / неповнолітні 
 
 
 

1……………………………………………………..   …………………………………………………….. 

 imię i nazwisko, płeć/ім'я та прізвище/стать  data i miejsce urodzenia 
       /Дата і місце народження 

 

 
 
 ……………………………………………………..   …………………………………………………….. 

         adres/ адреса       rodzaj seria i nr dokumentu na podstawie którego 
przekroczono granicę/вид, серія та номер 

документа, на підставі якого 

здійснено перетин кордону 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców/Імена та прізвища батьків:   …………………………………………………. 
 

Nazwisko rodowe matki/Дівоче прізвище матері:   …………………………..…………………….. 
 
 
 



2 ……………………………………………………..   …………………………………………………….. 

 imię i nazwisko, płeć/ ім'я та прізвище/стать  data i miejsce urodzenia 
       /Дата і місце народження 

 

 
 
 ……………………………………………………..   …………………………………………………….. 

         adres/ адреса    rodzaj seria i nr dokumentu na podstawie którego 

przekroczono granicę/вид, серія та номер 

документа, на підставі якого 

здійснено перетин кордону 
 

 

Imiona i nazwiska rodziców /Імена та прізвища батьків 
:   …………………………………………………. 
 

Nazwisko rodowe matki Дівоче прізвище матері 
:   …………………………..…………………….. 
 
 
 
 
 
Dane Kandydata na opiekuna tymczasowego 
Дані кандидата на тимчасове піклування 

: 
 
        …………………………………………………….   
imię i nazwisko, data urodzenia/ 

ім'я та прізвище, дата народження 

 
 

        …………………………………………………….. 
                 adres/ адреса 

 
        …………………………………………………….. 
seria i numer dokumentu tożsamości/ 

серія та номер документа, що посвідчує особу 

 

 
        …………………………………………………….. 
Stopień pokrewieństwa/ powinowactwa z małoletnim 
Відносини / спорідненість з неповнолітнім 

Dane Osoby sprawującej faktyczną pieczę: 

Дані особи, яка фактично здійснює 

опіку 
 
        …………………………………………………….   
                         imię i nazwisko/ ім'я та прізвище 

 
        …………………………………………………….. 

                 adres/ адреса 

 
        …………………………………………………….. 
Data od której jest sprawowana piecza/ 

Дата, з якої здійснюється опіка 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Wniosek o ustanowienie opieki tymczasowej nad małoletnim  

Згода про тимчасовий догляд за неповнолітнім 
 

Wnoszę o ustanowienie/ Прошу встановити  ………...……………………………………………. opiekunem 

tymczasowym uczestnika/ów/ тимчасовим опікуном учасника……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Uzasadnienie/Обґрунтування 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Załączniki/Додатки: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 



 

Pouczenie/ інструкція: 

 

Wniosek należy wypełnić i złożyć w 2 egzemplarzach wraz z następującymi załącznikami: 

• Podpisane oświadczenie o podjęciu się opieki prawnej nad małoletnim   

• Kserokopię pierwszej strony paszportu małoletniego lub akt urodzenia ewentualnie 

inny dokument ze zdjęciem pozwalający potwierdzić tożsamość 

• Wniosek jest wolny od opłat 

• Заяву необхідно заповнити та подати у 2-х примірниках разом із такими 

додатками: 

• • Підписана згода про встановлення законної опіки над неповнолітнім 

• • Ксерокопія першої сторінки паспорта або свідоцтва про народження 

неповнолітнього або будь-якого іншого документа з фотографією для 

підтвердження особи 

• • Заява є безкоштовною 
 


