
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie 

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów  

dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych  
 

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji 

określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji 

rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),  

w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1359 z późn. zm.) 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie  

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów 

ustanawianych przez sąd dla osób całkowicie bądź częściowo 

ubezwłasnowolnionych. 

Zakres podstawowych zadań: 

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja  

w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.  

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego bądź kuratora 

decyduje Sąd.  

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy,  Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego 

żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe. 

Wymagane dokumenty: 

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego  

i kuratora. 

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. 

3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 

obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej. 

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmuje: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie 

83-400 Kościerzyna ul. Jana Brzechwy 5 

Pokój Nr 13 w godzinach pracy ośrodka tj. od 730 do 1530 

Tel. 58 686 48 23  

Poniżej  druki  oświadczeń. 

 

 



Kościerzyna, dnia ………………………… 
 
 
 

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego 
 
 
Niniejszym oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na opiekuna prawnego 
dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej/małoletniej* 

 
W związku z powyższym oświadczam, iż: 

1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
2) Nie jestem pozbawiona/y praw publicznych. 
3) Nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej. 
4) Nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub 

obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby 
lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu  
z nim. 

5) Nie orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej  
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub 
obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu 
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 
 
Dane adresowe i kontaktowe: 
 
Imię ………………………………………………………………. 
 
Nazwisko ………………………………….…………………….. 
 
Adres zamieszkania:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. kontaktowy: ………………………………………………… 
 
 
 

…………………….…………………… 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
* odpowiednie skreślić 



Kościerzyna, dnia ………………………… 
 
 
 

Oświadczenie kandydata na kuratora 
 
 
Niniejszym oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na kuratora dla osoby 
częściowo ubezwłasnowolnionej. 
W związku z powyższym oświadczam, iż: 

1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
2) Nie jestem pozbawiona/y praw publicznych. 
3) Nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej. 
4) Nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub 

obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby 
lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu  
z nim. 

5) Nie orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej  
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub 
obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu 
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 
 
Dane adresowe i kontaktowe: 
 
Imię ………………………………………………………………. 
 
Nazwisko ………………………………….…………………….. 
 
Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. kontaktowy: ………………………………………………… 
 
 
 

…………………….………………… 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Dyrektor MOPS z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 

Brzechwy 5, e-mail: mops @ koscierzyna.gda.pl tel. 58 686 48 23 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@koscierzyna.gda.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

nałożonego na Dyrektora MOPS w Kościerzynie w zakresie ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 

ze zm.).  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, 

z uwzględnieniem okresów przechowywania dokumentów określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane do: 

• Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 

• Sąd, Policja, Prokuratura, Kuratorzy Sądowi, ZUS, KRUS 

• Innym jednostkom pomocy społecznej 
 

 

 

............................................................................. 

 
 


