
 WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO  DLA
RODZINY ZASTĘPCZEJ/PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM

DZIECKA

NAZWA ORGANU  WŁAŚCIWEGO  PROWADZĄCEGO  POSTĘPOWANIE  W  SPRAWIE  PRZYZNANIA
PRAWA DO DODATKU WYCHOWAWCZEGO

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

ADRES  ORGANU  WŁAŚCIWEGO  PROWADZĄCEGO  POSTĘPOWANIE  W  SPRAWIE  PRZYZNANIA
PRAWA DO DODATKU WYCHOWAWCZEGO

01. Powiat

 LUBIŃSKI

02. Kod pocztowy                                                     03. Miejscowość

5 9  - 3 0 0

04. Ulica

SKŁADOWA

05. Numer domu                                  06. Numer lokalu

             -

1. CZĘŚĆ I – Dane osoby ubiegającej sie o przyznanie prawa do dodatku wychowawczego
01. Imię

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Data urodzenia ( dd / mm / rrrr )                                             05. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

06. Obywatelstwo

07. Stan cywilny

LUBIN

3



ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO DODATKU
WYCHOWAWCZEGO

01. Powiat

02. Kod pocztowy                                                    03. Miejscowość

 -

04. Ulica

05. Numer domu                       06. Numer mieszkania                         07. Numer telefonu

Przyzanie prawa do dodatku wychowawczego.

RODZINA ZASTĘPCZA RODZINNY DOM DZIECKA POCZĄWSZY OD DNIA

*) Należy wskazać formę pełnej pieczy zastępczej znakiem X.

2.  CZĘŚĆ  II  –  Składam  wniosek  o  przyznanie  prawa  do  dodatku  wychowawczego
na dziecko:

1.Imię

2. Nazwisko

3. Numer PESEL

4. Data urodzenia ( dd / mm / rrrr )                                    

6. Obywatelstwo



7. Data faktycznego umieszczenia w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

8. Postanowienie Sądu ustanawiające rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka

Sygnatura akt Data wydania postanowienia Nazwa Sądu

3. Umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

a) czy dziecko, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,   tj. Domu
pomocy  społecznej,  specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym,  młodzieżowym  ośrodku
wychowawczym,  młodzieżownym  ośrodku  socjoterapii,  specjalnym  ośrodku  wychowawczym,
hospicjum  stacjonarnym,  oddziale  medycyny  paliatywnej,  areszcie  śledczym,  schronisku  dla
nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym            TAK               NIE                

b)  jeżeli  w  pkt  a)  powyżej  zaznaczoo  odpowiedź  tak,  prosze  o  wskazanie  placówki  w  jakiej
przebywa dziecko ..................................................................................................................

c) jeśli w pkt a) powyżej zazaczono odpowiedź  tak, proszę o udzielenie informacji,  czy rodzina
zastępcza ponosi koszty jego utrzymania ..........................................................................................
............................................................................................................................................................
4.Oświadczenia  dotyczące  ustalenia  prawa  do  dodatku  wychowawczego  na  dziecko
w pieczy zastępczej.

Oświadczam, że:
-  zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku wychowawczego,
-  na dziecko, na które ubiegam się o dodatek wychowawczy, nie jest pobierane w tej lub innej

instytucji świadczenie wychowawcze,
-  dziecko, na które ubiegam się o dodatek wychowawczy nie pozostaje w związku małżeńskim,
-  dane wskazane w wniosku są prawdziwe.

W  przypadku  zmian  mających  wpływ  na  prawo  do  dodatku  wychowawczego  osoba
ubiegająca  się jest  obowiązana  niezwłocznie  powiadomić  o  tych  zmianach  podmiot
realizujący dodatek wychowawczy.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie dodatku
wychowawczego  o  zmianach,  o  których  mowa  powyżej,  może  skutkować  powstaniem
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,  a  w konsekwencji  -  koniecznością
jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Proszę o wpłatę świadczenia wychowawczego na następujący nr rachunku bankowego 

W banku…………………………………..........………………………………………………………
   (nazwa banku)



Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności  karnej  za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Pouczenie

Zgodnie  z  art.  w art.  80  ust.  1a  ustawy z  dnia  9  czerwca 2011  r.  o  wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. Poz. 821 z późn. zm.) rodzinie zastępczej oraz
prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde
umieszczone  dziecko  w  wieku  do  ukończenia  18.  roku  życia  przysługuje  dodatek
w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.
W myśl art. 87 ust. 1 świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81,
przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej
lub  rodzinnym  domu  dziecka  do  dnia  faktycznego  opuszczenia  przez  dziecko  rodziny
zastępczej  lub  rodzinnego  domu dziecka,  a  w  przypadku  dodatku  wychowawczego  nie
wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w art. 88.
Natomiast zgodnie z art. 87 ust. 4 w przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o których
mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81, przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu
rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, świadczenia oraz dodatki wypłaca
się  w  wysokości  proporcjonalnej  do  liczby  dni  pobytu  dziecka  w  danym  miesiącu
kalendarzowym.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

.......................................................................................
                                                                                 (data i czytelny podpis osoby uprawnionej)


