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66-400 Gorzów Wlkp. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 87 ust. 1ai 1b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

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 myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku gdy rodzina zastępcza lub 

prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w: 1) 

domu pomocy społecznej, 2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 3) młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, 4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 5) specjalnym 

ośrodku wychowawczym, 6) (uchylony) 7) (uchylony) 8) (uchylony) 9) hospicjum stacjonarnym, 10) oddziale 

medycyny paliatywnej, 11) areszcie śledczym, 12) schronisku dla nieletnich, 13) zakładzie karnym, 14) 

zakładzie poprawczym  – dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1a i art. 81, nie przysługują. Zgodnie z art. 89 

ww. ustawy osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia oraz dofinansowania do wypoczynku,  

o których mowa w niniejszym rozdziale, „świadczeniami pieniężnymi”, 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.  

 

Zapoznałem/am się z treścią powyższych przepisów i oświadczam, że w sytuacji rodziny 

zastępczej nie nastąpiły zmiany mające wpływ na prawo do dodatku wychowawczego.  

Zostałem/am poinformowany/a o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustalenia prawa 

do dodatku wychowawczego na okres kolejnych 12 miesięcy,  zgodnie z art. 61 § 4 ustawy  z dnia 

14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 

 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zostałem/am  poinformowany/a  

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nie wnoszę żadnych uwag. 

 

 

………………………………... 

  (podpis) 

Dane powyższe podałem(am)  zgodnie z prawdą i  jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym  podpisem. 

 

 

   …………………………..…. 

                                   (podpis) 
 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 


