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...............................................  ..............................., dnia......................... 

(imię i nazwisko)   

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

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

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

(adres zamieszkania)  w Śremie 

...............................................  ul. Dutkiewicza 5 

(numer telefonu)  63-100 Śrem 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO 

Na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 

DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DODATEK WYCHOWAWCZY: 

 

Imię Nazwisko 

  

PESEL 

 

Miejsce zamieszkania 

Ulica Nr domu / nr mieszkania 

  

Kod pocztowy Miejscowość 

  

 

 

DANE DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ: 

 

Imię Nazwisko Data urodzenia PESEL 

    

Miejsce zamieszkania 

Ulica 
Nr domu / nr 

mieszkania 
Miejscowość Kod pocztowy 

DATA 

UKOŃCZENIA 

18 ROKU 

ŻYCIA 
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Oświadczam, iż dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej nie przebywa/ 

przebywa* w instytucji wymienionej w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                     

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: 

a) domu pomocy społecznej; 

b) specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym; 

c) młodzieżowym ośrodku wychowawczym 

d) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę; 

e) specjalnym ośrodku wychowawczym; 

f) hospicjum stacjonarnym; 

g) oddziale medycyny paliatywnej; 

h) areszcie śledczym; 

i) schronisku dla nieletnich; 

j) zakładzie karnym; 

k) zakładzie poprawczym. 
 

W związku z tym ponoszę / nie ponoszę* kosztów utrzymania pobytu dziecka w wyżej 

wymienionych instytucjach. 
 

ZOBOWIĄZANIE 

Zobowiązuję się do informowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie o każdej 

zmianie sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej wniosek) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y, iż z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia                       

11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która 

uprawnia rodziców zastępczych do wnioskowania o przyznanie dodatku wychowawczego na każde dziecko 

umieszczone  w rodzinie zastępczej. Jednocześnie zostałam/-em pouczona/-y, że dodatek wychowawczy na każde 

dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia nie dłużej 

jednak, niż do czasu rozwiązania rodziny zastępczej. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 

miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku 

wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. W przypadku przyjęcia dziecka do 

rodziny zastępczej lub opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej dodatek wychowawczy wypłacany jest                             

w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym. Oświadczam 

również, że zostałam-em pouczona/-y o treści art. 233 kk - o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej wniosek) 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Uwagi pracownika: 

Okres przyznania świadczenia...................................................................................................... 

Inne................................................................................................................................................ 

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

 

 

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

 Podpis kierownika PCPR 

 


