......................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

……………....................……………...
(miejscowość, data)

......................................................
(adres zamieszkania)
......................................................
(numer telefonu)
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o przyznanie
dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utr zymania dziecka
...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, numer PESEL)

w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, to jest w wysokości 500 zł miesięcznie.
Jednocześnie informuję, że:
1. Pełnię funkcję rodziny zastępczej …………...…………/ prowadzącego rodzinny dom dziecka
(spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej)

Dane osobowe rodziny zastępczej / osób prowadzących rodzinny dom dziecka:
Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Numer PESEL:

Numer PESEL:

Obywatelstwo:

Obywatelstwo:

Numer telefonu:

Numer telefonu:

Adres:

2. Sprawuję opiekę nad dzieckiem wskazanym we wniosku od dnia ……………………………

3. Dane osobowe rodziców biologicznych dziecka wskazanego we wniosku są następujące:

Dane osobowe rodziny biologicznej:
Imię i nazwisko matki:

Imię i nazwisko ojca:

Numer PESEL:

Numer PESEL:

Obywatelstwo:

Obywatelstwo:

Numer telefonu:

Numer telefonu:

Adres:

Adres:

4. Proszę o wpłatę dodatku wychowawczego na następujący numer rachunku bankowego:

w banku.............................................................................................................................................
(nazwa banku)
którego jestem właścicielem/którego właścicielem jest *……………………………………….

……………………………………………………………….…………………………………...
* niepotrzebne skreślić

Wiarygodność informacji podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego jednocześnie
oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

………………………………..
(miejscowość, data)

……..…….……………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych
dotyczących mojej osoby przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie dla celów
związanych z rozpatrywaniem wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

………………………………..
(miejscowość, data)

……..…….……………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rodzinie zastępczej oraz
prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utr zymania
dziecka, 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”.

2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy dodatek wychowawczy 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,
nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
3. Zgodnie z art. 87 ust. 1a i 1b ustawy prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres
12 miesięcy. W pr zypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego
rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres
kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
4. Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy w przypadku, gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie
zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatki
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.
5. Zgodnie z art. 89 osoby otrzymujące świadczenia pieniężne są obowiązane niezwłocznie
poinformować organ, który przyznał świadczenie pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem

………………………………..
(miejscowość, data)

……..…….……………………………
(podpis Wnioskodawcy)

