……………….……………………. r.1
Sąd Rejonowy w ……………………………….2

Wnioskodawca(-y):

Uczestnicy postępowania:

…………………………………….3
adres: ……………………………
PESEL …………………………..
tel. …………………………………

……………………………………. (matka małoletniej/ego)4
adres: ……………………………
……………………………………. (ojciec małoletniej/ego)5
adres: ……………………………

Wniosek wolny od opłaty sądowej

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
z wnioskiem o udzielanie zabezpieczenia
Wnoszę o:
1) orzeczenie umieszczenia małoletniej/go ………………………..………........…………6,
córki/ syna …………………………………………..………7 – w rodzinie zastępczej w
mojej/naszych osobie/ osobach;
2) zabezpieczenie postępowania przez wydanie w trybie natychmiastowym
postanowienia o umieszczeniu wskazanego w pkt 1 małoletniej/go - u mnie/ nas w
rodzinie zastępczej na czas trwania postępowania.

1

W tym miejscu należy wpisać miejscowość i datę sporządzenia wniosku.
W tym miejscu tym należy wpisać dane sądu, do którego kierowany jest wniosek. Sądem właściwym jest sąd
rejonowy wydział rodzinny i nieletnich miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. W przypadku gdy dziecko
mieszka na terenie gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Czosnów Pomiechówek w tym miejscu należy
wpisać Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Chemików 1B,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Z kolei w gdy dziecko mieszka na terenie gminy Nasielsk w tym miejscu należy
wpisać Sąd Rejonowy w Pułtusku III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk.
3
W tym miejscu należy wpisać dane osoby/osób, która/które chce/chcą podjąć się pełnienia funkcji rodziny
zastępczej dla dziecka (imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania adres do doręczeń jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania, PESEL, opcjonalnie nr telefonu kontaktowego). W przypadku osób pozostających w małżeństwie
wniosek powinni złożyć wspólnie obaj małżonkowie.
4
W tym miejscu należy wpisać dane matki dziecka (imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania adres do
doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).
5
W tym miejscu należy wpisać dane ojca dziecka (imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania adres do
doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).
6
W tym miejscu należy wpisać imię/imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia.
7
W tym miejscu należy wpisać imiona i nazwiska rodziców dziecka.
2

Uzasadnienie
Jestem/śmy ……………………… 8 małoletniej/go …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...9
Małoletnia/i………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…… .10
Oświadczam/y, że11:
1) Spełniam/y warunki do sprawowania pieczy zastępczej.
2) Na stałe mieszkam/y w domu/ lokalu pod adresem …………………………………… .
3) Posiadam/y pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jestem/śmy i nie
byłam/em/liśmy pozbawiona/y/eni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie
jest mi/nam ograniczona ani zawieszona. Nie ciąży na mnie/nas obowiązek
alimentacyjny, który wynikałby z tytułu egzekucyjnego.
4) Moja/Nasza sytuacja finansowa jest stabilna i pozwala na zaspokojenie potrzeb
bytowych. Mam/ Mamy dochód w postaci ………………………….. .
5) Jestem/śmy osobą/ami bez nałogów, nie byłam/em/liśmy leczona/y/eni i nie
leczę/ymy się w PZP oraz nie byłam/em/liśmy karana/y/i sądownie. Nie choruję/emy
na schorzenia, które uniemożliwiałby opiekę nad dzieckiem.
Ze względu na powyższe wnoszę/wnosimy jak na wstępie.

……………………………………………..
Podpis wnioskodawcy(ów)
Załączniki:
1) odpisy wniosku (3 egzemplarze)
2) dokumenty potwierdzające dochody, stan zdrowia, sytuację mieszkaniową
8

W tym miejscu należy wpisać kim jest/są wnioskodawca/ wnioskodawcy dla dziecka (dziadkami,
rodzeństwem, osobami obcymi itp.).
9
W tym miejscu należy wpisać imię/imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia.
10
W tym miejscu należy opisać sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka, miejsce pobytu dziecka,
zachowania jego rodziców.
11
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone
osobom, które: 1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 2) nie są i nie były pozbawione
władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; 3) wypełniają obowiązek
alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie są
ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
co zostało potwierdzone: a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej oraz b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co
najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w
poradnictwie rodzinnym; 6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) zapewnią odpowiednie
warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: a)
rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, c)
wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka
może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać
stałe źródło dochodów.

