
OSR-02/OCP-02 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
BĘDĄCEGO OPIEKUNEM TYMCZASOWYM 1) 

ЗАЯВА ЗАЯВНИКА, ЯКИЙ Є ТИМЧАСОВИМ ОПІКУНОМ 1) 
1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI. / Заповнювати ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. 
2. Pola wyboru zaznaczaj  lub . 

 Поля для вибору позначте   або  .  
  

DANE WNIOSKODAWCY - OPIEKUNA TYMCZASOWEGO   
ДАНІ ЗАЯВНИКА - ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА 
 

01. Imię 
Ім’я 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
02. Nazwisko 

Прізвище 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
03. Numer PESEL 05. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (*) 
      Номер PESEL    Серія та номер документу, що посвідчує особу (*)        

              
(*) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.  
     Заповнювати лише у випадку, якщо не надано номер PESEL. 

 
 

 
DANE DZIECKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD OPIEKĄ OPIEKUNA TYMCZASOWEGO NA KTÓRE SKŁADA ON WNIOSEK O ŚWIADCZENIE RODZINNE 
ДАНІ ДИТИНИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ ПІД ОПІКОЮ ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА, НА ЯКУ ВІН ПОДАЄ ЗАЯВУ ПРО СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ  
Imię / Ім’я 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko / Прізвище 
 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer PESEL / Номер PESEL    

                 
 

 
Oświadczam, że w stosunku do ww. dziecka, na które ubiegam się o świadczenie rodzinne:  
Заявляю, що для вищезазначеної дитини, для якої я клопочуся про надання сімейної допомоги: 
 
 jestem / я є 
 
 nie jestem / не є 
 
- opiekunem tymczasowym będącym osobą, o której mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), czyli osobą która na 
terytorium Ukrainy, bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawowała pieczę zastępczą nad ww. 
dzieckiem.  
- тимчасовим опікуном, що є особою, про яку йдеться у ст. 25 абз. 7 третє речення Закону від  12 березня 2022 року «Про 
допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Дзєннік Устав (Законодавчий 
вісник), поз. 583 з пізн. зм..), тобто особою, яка на території України, безпосередньо перед прибуттям на територію 
Республіки Польща здйснювала замісний догляд за вищезазначеною дитиною 
 
1) Oświadczenie składa opiekun tymczasowy o którym mowa w art. 25 ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), który składa wniosek/wnioski o świadczenie 
rodzinne na dziecko znajdujące się pod jego opieką. 
1) Заяву подає тимчасовий опікун, про якого йдеться у ст.25 Закону від  12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у 
зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Дзєннік Устав (Законодавчий вісник), поз. 583 з пізн. зм.), який подає 
заяву/заяви про надання сімейної допомоги дитині, яка перебуває під його опікою. 
 
 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Я заявляю, що мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації. 

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

(Miejscowość)     (Data: dd / mm / rrrr)    (Podpis wnioskodawcy)  
(Місцевість)     (Дата: дд / мм / рррр)   (Підпис заявника) 
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