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

             (imię i nazwisko rodziny zastępczej)                                                                                                     

                                                                                                                   POWIATOWE CENTRUM 

…………………………………………………….                                  POMOCY RODZINIE  

                                    (adres)                                                                    W JAROSŁAWIU  

                                                                                                                                                        

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

 

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

                               (numer telefonu)                                                                                                    
 
 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA 

DZIECKA  PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 

 

 Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej wnioskuję o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

przebywającego w rodzinie zastępczej   

.……………………………......................................................... ur. …………………………………. 

od dnia………………………………………………… 

Uzasadnienie 
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego / Okręgowego w ………………………………                                                                                                                                          

z dnia ………………..………………, sygn. akt …………………………..………………………….. 

sprawuję / sprawujemy 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 od dnia………………………………………………………………… 

                                                        1) TAK                                           2) NIE 

 

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

właściwe): 

1) siostra/brat                           4) inne (jakie?)……………………………….. 

2) ciocia/wujek                        5) brak pokrewieństwa 

3) babcia/dziadek  

 

 

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) 

     

 

                                                                                                                              

……………………………………………………………… 

                                                                                (data, czytelny podpisy rodziców zastępczych) 
 



 

Pouczenie 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1. Rodzinę zastępczą 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 oraz obwieszczenia 

Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie 

zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej : 

1.  Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie 

na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

      1) 746 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej 

      2) 1131 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 

niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz obwieszczenia 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie 

zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej : 

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 227 zł. miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

2. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł. miesięcznie na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

 


