
……………………………………..................... ……………………..                                                      Łask, dnia .....................................                                                    
             (imię i nazwisko rodziny zastępczej)                                                                                                     
                                                                                                                                                            POWIATOWE CENTRUM 
………………………………………………………………………………..                                                              POMOCY RODZINIE  
                                    (adres)                                                                                                           ul.   9-go Maja 33 
                                                                                                                                                            98-100 Łask 
……………………………………………………………...................                                                             
                               (numer telefonu)                                                                                   
                                                                                                                       

 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA 
LUB OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 

 Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co zgodnie z art. 233 kk 

podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 80 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wnioskuję o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka/osoby przebywającej w rodzinie zastępczej .…………………………….............................................. 

ur………………………………………………. od dnia…………………………………………………............................................................ 

Uzasadnienie 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego w ……………………………….………………………… (miejscowość)  

z dnia ……………………………, sygn. akt ……………………………….. sprawuję opiekę nad w/w jako rodzina zastępcza.  
 

1. Dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich 

                                                       1) TAK                                           2) NIE 

2. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do dnia………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        1) TAK                                           2) NIE 

3.  Stopień pokrewieństwa rodziny zastępczej w stosunku do przyjętego dziecka (zaznacz 

właściwe): 

1) siostra/brat 

2) babcia/dziadek                       . 

       3)  rodzina niespokrewniona 

               Proszę o wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/osoby  

przebywającej w rodzinie zastępczej w formie przelewu na konto w banku: 

 .................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                              (nazwa banku i numer konta) 

Załączniki do wniosku: 
1. Oświadczenie o dochodzie dziecka. 
2. Dokument potwierdzający dochód dziecka tj. wysokość alimentów, renty rodzinnej oraz uposażenie rodzinne. 
3. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Odpis  zupełny aktu urodzenia. 
6. Potwierdzenie  zameldowania dziecka przed  umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej. 

 
 
 

                                                                                                                              ……………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                            (data, czytelny podpis) 



Pouczenie 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 
1. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  
u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. 
Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 
1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na 
pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 
      1) 660 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej 
      2) 1000 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 
niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 
2. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej 
jednak niż 80 % kwot, o których mowa w ust. 1. 
3. Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne. 
4 Zmiany wysokości dochodu dziecka w okresie pobierania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie wpływają na wysokość 
tego świadczenia, jeżeli łącznie nie przekroczyły 10 % dochodu dziecka, uwzględnionego przy ustalaniu jego wysokości. 
5. W przypadku, gdy zmiany wysokości dochodu dziecka łącznie przekroczą 10% dochodu dziecka uwzględnionego przy 
ustalaniu wysokości świadczenia, odpowiednio rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka informuje 
o zmianie wysokości dochodu dziecka organ, który przyznał świadczenia. 
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 
1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem  
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie 
niższy niż kwota 200 zł. miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 
2. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł. miesięcznie na pokrycie 
zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

…………………………………………………………………………….                                .................................., ..................................... 
           (imię i nazwisko rodziny zastępczej )                       (miejscowość)  (data) 
                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                              POWIATOWE CENTRUM 
                         POMOCY RODZINIE 
                                                                                                                      ul. 9- go Maja 33 
                                                             98-100 Łask 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co zgodnie z art. 233 kk 

podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności oświadczam, że dochodem 

dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………………..jest:    

                                                                       (imię i nazwisko dziecka/osoby przebywającej) 

(zaznaczyć właściwe) 

1) renta rodzinna w wysokości ............................................................... .................................zł 

2) alimenty w wysokości .........................zł zasądzone na podstawie orzeczenia sądu/ 

dobrowolne od matki/ojca.............................................................................................zam. 

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

3) uposażenie rodzinne w wysokości ............................................................................................zł 

 

 

                                                                                ……………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                       (czytelny podpis) 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

 
Zgodnie z art. 80 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dochód 

dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 
……………………………………………………………….                                                                                                
      (imię i nazwisko rodziny zastępczej)                                                                                                                                                  
         POWIATOWE CENTRUM 
         POMOCY RODZINIE 
                                                                                                                        ul. 9-go Maja  33 
                                                             98-100 Łask 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co zgodnie z art. 233 kk 

podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności oświadczam, że dziecko 

…………………………………………………………………………………………………..nie posiada żadnego źródła dochodu. 

                  (imię i nazwisko dziecka/osoby przebywającej) 

                                                                   

 

 

 
………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                      (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 
Zgodnie z art. 80 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dochód 

dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

...............................................................                                    Łask, dnia .......................... 
                           /imię i nazwisko/ 

.............................................................. 
                        /adres zamieszkania/ 

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

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

W oparciu o art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie                       

i przechowywanie moich danych osobowych uzyskanych przez Administratora Danych 

Osobowych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku dotyczących mojej /osoby           

/mojego dziecka/podopiecznego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia                    

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.                  

poz. 697). 

 

 

        ....................................................  
        /podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


