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Cel
ustawy 
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stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną
do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali
zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne
uprawnienie wjazdowe, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa szczególna, istniejąca obok obowiązujących aktów prawnych w obszarze
migracji i azylu, w szczególności ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2021 r. poz. 1108 i 1918).

                            ✓Uzasadnienie projektu ustawy nadaje kierunek interpretacji przepisów 
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Cel ustanowienia 
opiekuna tymczasowego  

w 
uzasadnieniu projektu 
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wyjątkowo trudna sytuacja małoletnich obywateli Ukrainy bez
opieki wymaga objęcia ich właściwą formą ochrony, 
zagwarantowanie szybkiej możliwości uzyskania dokumentu
uprawniającego osobę dorosłą do reprezentowania małoletniego
oraz wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem.
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✓uzyskanie jednego dokumentu czyli postanowienia (brak potrzeby wydawania z urzędu 
 zaświadczeń opiekuńczych; k.p.c. stosujemy ,,odpowiednio” nie znaczy wprost) .



Opiekun tymczasowy
art. 25 ust. 1 ustawy
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Małoletniego obywatela Ukrainy, o którym mowa            
 w art. 1 ust. 1, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych
odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym
w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje
pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy.
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Zakres praw i obowiązków 
opiekuna tymczasowego
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o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i
obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz
sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem,
powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich
ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.
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✓ Uzasadnione jest przy ustanowieniu opiekuna tymczasowego rozszerzenie jego
uprawnień dotyczących osoby małoletniego, tak by uniknąć kolejnych spraw w niedalekiej
przyszłości ( dzieci będą wymagały leczenia, zapisania do szkoły, na terapię itp.).



Zasady szczególne 
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sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego
postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek        
 lub z urzędu
postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą
jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania.
w postępowaniu o ustanowienie opiekuna tymczasowego nie pobiera się opłat, a wydatki
ponosi Skarb Państwa.
do postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego w zakresie nieuregulowanym w
ustawie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.[4])) stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem art. 130.
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✓braki formalne uzupełniane z urzędu.



Uprawnieni 
do 

złożenia wniosku
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Straż Graniczna,
wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa,
prokurator,
Policja,
kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66),
przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy
cudzoziemcom,
osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim,
osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku.
inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.
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✓Sąd zawsze może wszcząć sprawę z urzędu 



Wniosek 
o 

wszczęcie postępowania zawiera
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oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub
adres poczty elektronicznej,
imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu,
imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane,
płeć małoletniego,
datę i miejsce urodzenia małoletniego,
rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli
występuje,
imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu
oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata,
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli
małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego,

osnowę wniosku.
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Dodatkowe informacje 
we wniosku
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stopień pokrewieństwa albo powinowactwa kandydata na opiekuna tymczasowego z
małoletnim bądź informację o braku pokrewieństwa albo powinowactwa,
w przypadku osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim – datę, od której
piecza jest sprawowana.

Jeżeli we wniosku wskazano kandydata na opiekuna tymczasowego, należy
ponadto podać :
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Dobra praktyka
✓Bardzo ważna jest ścisła współpraca z właściwymi PCPR , MOPR - szczególnie w tych miejscowościach
gdzie przebywają duże grupy dzieci z placówek ukraińskich; celowe wypracowanie wzoru wniosku z
istotnymi elementami z ustawy oraz dodatkowymi informacjami –jak przy kwalifikacji na opiekuna
prawnego oraz telefon, e-mail do kontaktu – tak aby jak najszerzej ocenić kwalifikacje, bez potrzeby
wyznaczania rozprawy jeśli kandydatem jest opiekun faktyczny,
✓ przygotowanie wzoru wniosku w wersji polskiej i ukraińskiej ,udostępnienie na stronie internetowej
sądu.



Termin rozpoznania wniosku
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Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o
konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego.
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✓termin instrukcyjny,
✓rejestrowanie w ramach dyżuru, bo tracimy jeden dzień.
 ✓wpisujemy do rep. ,,Nsm", bez symbolu, wykaz ,,Oz"



Doręczenia zawiadomień i wezwań
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Sąd może dokonywać doręczeń zawiadomień i wezwań w sposób, który
uzna za najbardziej celowy, kierując się sprawnością postępowania,
Wezwanie lub zawiadomienie dokonane w ten sposób wywołuje skutki
doręczenia, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości
adresata.

 
✓np. e-mail, notatka urzędowa z zawiadomienia telefonicznego
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Zasady doboru kandydata 
na opiekuna tymczasowego
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sąd kieruje się dobrem dziecka,
powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych
osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna,
w przypadku braku osób j.w. kandydata wskazuje, na wniosek sądu, jednostka organizacyjna,
o której mowa w ust. 3(sprawująca nadzór) , w terminie 48 godzin. Wraz ze wskazaniem
kandydata jednostka organizacyjna przesyła jego pisemną zgodę na ustanowienie opiekunem
tymczasowym,
dla kilku małoletnich można ustanowić jednego opiekuna tymczasowego, jeżeli nie zachodzi
sprzeczność między ich interesami. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę
możliwości należy ustanowić tę samą osobę.
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✓ Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie pozyskiwania kandydatów na
opiekunów tymczasowych np. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie, Fundacja
Leny Grochowskiej itp. 



Rozpoznanie na rozprawie 
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sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym po przeprowadzeniu rozprawy,
sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą
faktyczną pieczę nad małoletnim,
wysłuchanie małoletniego -jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień
dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie.
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✓konieczna obecność tłumacza języka ukraińskiego
✓uzasadniona potrzeba powoływania tłumaczy ad hoc ( np. współpracujących z fundacjami czy
PCPR)
✓ z uwagi na przeżycia wojenne małoletnich lub stan ich zdrowia często uzasadnione będzie
odstąpienie od wysłuchania, ewentualnie wysłuchanie małoletnich na terenie ośrodków,                 
 w których przebywają
✓ nie odbieramy przyrzeczenia od opiekuna tymczasowego, skoro ustawodawca przewidział
możliwość rozpoznania spawy na posiedzeniu niejawnym a przepisy k.p.c. stosujemy
odpowiednio a nie wprost 



Rozpoznanie 
na posiedzeniu niejawnym 
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jeżeli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad
małoletnim,
okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego wykonywania tej
pieczy a dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ograniczyć postępowanie
dowodowe wyłącznie do dowodów z dokumentów i rozpoznać sprawę na posiedzeniu
niejawnym.
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✓ Dobra współpraca z PCPR, pomoc w przygotowaniu wniosków w oparciu o
kwestionariusze
✓ Nie odbieramy przyrzeczenia od opiekuna tymczasowego, skoro ustawodawca
przewidział możliwość rozpoznania spawy na posiedzeniu niejawnym a przepisy
k.p.c. stosujemy odpowiednio a nie wprost 



Komu doręczamy 
odpis postanowienia 
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uczestnikom postępowania,
właściwej jednostce pomocy społecznej,
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
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✓ Ustawa ma charakter doraźny, sprawa ma zakończyć się w ciągu 3 dni
zatem zakładamy, że rodzice nie są uczestnikami postępowania ( brak jest
możliwości doręczenia wezwań, zawiadomień i odpisów orzeczenia z uwagi
na działania wojenne na Ukrainie, nie znamy sytuacji prawnej dziecka).



Przykład postanowienia 
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sprawy z wniosku/z urzędu
z udziałem : ( kandydat na opiekuna tymczasowego)
o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego ……obywatela Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

postanawia:
1.ustanowić opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy J… K…. urodzonego/ej 16 stycznia 2022 r. w ……,
Ukraina, syna/córki S… i M…. z d. ….., PESEL, ostatnio zamieszkałego w…… (miejscowość) w Ukrainie , legitymującego się
paszportem nr seria……. wydanym przez….., który służył do przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej w dniu ……, (albo : nie
posiadającego paszportu lub brak danych ).
2. obowiązki opiekuna tymczasowego powierzyć ……., urodzonej ……. r. w K. ,PESEL, zamieszkałej. w K. , przebywającej
(adres) ,, legitymującej się dowodem osobistym/ paszportem serii … wydanym przez ……..
3. rozszerzyć uprawnienia opiekuna tymczasowego do reprezentowania małoletniej/go i podejmowania wszelkich decyzji w
sprawach medycznych (m.in. leczenia, diagnostyki, przeprowadzania badań, pobytów w szpitalu, farmakologii, zabiegów,
rehabilitacji), terapii i edukacji ( w tym m.in. diagnozowania, udziału w terapiach ,decyzji                         
o zajęciach szkolnych, pozaszkolnych ) oraz w zakresie wyjazdów rekreacyjnych.
                                       4. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
                                       5. stwierdzić, że postanowienie jest skuteczne i wykonalne. 
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Przykład zarządzenia pod postanowieniem
wydanym na posiedzeniu niejawnym
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wnioskodawcy wraz z pouczeniem,
opiekunowi tymczasowemu wraz z odpisem wniosku z załącznikami wraz z pouczeniem,
właściwej jednostce pomocy społecznej, wraz z odpisem wniosku z załącznikami,
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

1.Odnotować i zakreślić w repertorium Nsm.
2. Doręczyć odpisy postanowienia:

Pouczenia :
✓ o sposobie i terminie do złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia oraz terminie i sposobie złożenia
apelacji,
✓ o art. 25 pkt.17 ustawy o skuteczności i wykonalności postanowienia z chwilą jego ogłoszenia, a gdy jego
ogłoszenia nie było z chwilą jego wydania oraz z pouczeniem o apelacji,
                               3.Przedłożyć z wpływem lub za 25 dni. 



Nadzór nad realizacją praw i obowiązków
opiekuna tymczasowego 
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ośrodek pomocy społecznej
centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy
społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług
społecznych (Dz. U. poz. 1818) np.MOPR w Gdańsku
inna jednostka organizacyjna wskazana przez wójta, burmistrza, prezydenta
miasta właściwe ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego sprawuje :
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✓ Nie zakładamy akt Opm, gdyż celem ustawy jest zapewnienie doraźnej
podstawy prawnej do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, a przepis art.
25 ust. 3 ustawy jednoznacznie wskazuję, kto wykonuje nadzór.



Rodzina zastępcza 
i 

rodzinny dom dziecka

Zadania sądu opiekuńczego w świetle ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (...)



Art. 27 ust. 1 ustawy
Sąd może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu
dziecka wobec dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który nie spełnia warunków dotyczących
rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie niezbędnych
szkoleń.
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✓ Z uzasadnienia projektu : Piecza zastępcza będzie ustanawiana w sytuacji, gdy nie
będzie możliwości ustanowienia opiekuna tymczasowego.



Art. 27 ust. 2 ustawy
Do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka przez
obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art.
2 ust. 1 i któremu sąd polski powierzył sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem
będącym obywatelem Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na
podstawie art. 2 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadania sądu opiekuńczego w świetle ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (...)
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