………………………………………………………………………
miejscowość, data

potwierdzenie wpływu wniosku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl

Wniosek
o przyznanie dodatku wychowawczego
* niepotrzebne skreślić

I. DANE OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ RODZINY ZASTĘPCZEJ/RODZINNEGO DOMU DZIECKA/RODZINY POMOCOWEJ

1. Imię
2. Nazwisko
3. Seria i nr dowodu
osobistego
4. Nr PESEL
5. Adres

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica:

nr domu:

nr telefonu:

email:

nr mieszkania:

6. Właściciel i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywany dodatek wychowawczy
właściciel rachunku bankowego:

II. INFORMACJE O DZIECKU UMIESZCZONYM W PIECZY ZASTĘPCZEJ, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANY
DODATEK WYCHOWAWCZY
1. Imię
2. Nazwisko
3. Data i miejsce
urodzenia
5. Data faktycznego
umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej

4. Stan cywilny
____/___/________
dd / mm /

6. PESEL dziecka:

rrrr

7. Nazwa sądu, który wydał postanowienie

9. Data wydania postanowienia przez sąd

8. Sygnatura akt sprawy sądowej

10. Czy dziecko zameldowane jest pod adresem
zamieszkania rodziny zastępczej/ RDD

TAK / NIE
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III. FORMA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Piecza zastępcza
rodzina zastępcza:

spokrewniona (wstępni i rodzeństwo dziecka)
niezawodowa
zawodowa, w tym:
pogotowie rodzinne
specjalistyczna

rodzinny dom dziecka
IV. INFORMACJE DOTYCZACE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
1. Imię i nazwisko
2. Adres
3. Nr telefonu
V. WSKAZANIE OSOBY DO DORĘCZEŃ KORESPONDENCJI /jeżeli występują 2 strony postępowania/
Strony zgodnie oświadczają, że wszelką korespondencję organu należy kierować na:
_____________________________________________________________________
/imię i nazwisko/
VI. ZAŁĄCZNIKI
1. ___________________________________

3. ____________________________________

2. ___________________________________

4. ____________________________________

………………………………………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………………………
Podpis

………………………………………………………………………………………………
Podpis
PODSTAWA PRAWNA: USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rodzinie zastępczej oraz
prowadzącemu rodzinny dom 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 „dodatkiem wychowawczym”.
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. Z
wyjątkiem złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., wówczas po spełnieniu powyższych przesłanek dodatek przysługuje od
1 kwietnia 2016 r.
Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy.
W przypadku 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.
W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w: domu
pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii
zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie
śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym –rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka dodatek
wychowawczy nie przysługuje.
W przypadku dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy,
dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym. Dodatek udzielany jest na wniosek
osoby uprawnionej. Przyznanie oraz odmowa przyznania dodatków następuje w drodze decyzji.
W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do dodatku oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej umieszczonego dziecka, organ
właściwy do wydania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zmienić lub uchylić
decyzję, przyznającą dodatek wychowawcy.
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów
rodzinnej pieczy zastępczej. Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej
niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. W sprawach indywidualnych dotyczących decyzje wydaje starosta, upoważniony przez niego kierownik
powiatowego centrum pomocy rodzinie lub inni pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie upoważnieni przez starostę na wniosek
kierownika.
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