
 

  

 

 

………………………….. 

………………………….. 
            imię i nazwisko 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
                  adres 

……………………………. 
                  telefon 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Tomyślu 

ul. Poznańska 30 

64-300 Nowy Tomyśl 

 

 

 

WNIOSEK 

 

 Ja niżej podpisany/a wnioskuje/my o przeprowadzenie wobec mnie/nas* procedury 

wstępnej akceptacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, 

zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka*.  

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

* niewłaściwe skreśli 

  

 

 



 

  

 

 

Do wniosku załączam/y następujące dokumenty: 

− odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób niepozostających w związku  

małżeńskim – oryginał; 

− odpis skrócony aktu małżeństwa – oryginał; 

− zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o podstawowej opiece zdrowotnej (zaświadczenie odrębne dla każdego z kandydatów), 

w zaświadczeniu musi być umieszczone zdanie: Nie ma przeciwskazań zdrowotnych  

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; 

− poświadczenie zameldowania – oryginał; 

− zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów; 

− w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej zeznanie podatkowe  

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – kopia; 

− zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie odrębne  

dla każdego z kandydatów) – druk; 

− oświadczenie kandydatów, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza 

rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona (oświadczenie odrębne dla każdego  

z kandydatów) – druk, 

− oświadczenie kandydatów, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki 

obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (oświadczenie odrębne dla 

każdego z kandydatów) – druk, 

− oświadczenie kandydatów, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych  

(oświadczenie odrębne dla każdego z kandydatów) – druk, 

− klauzula zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO” (oświadczenie odrębne dla każdego  

z kandydatów) – druk. 

 

 

 

…………………………………. 
                                                                                                    Podpis/y 

 


