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Nazwa organu właściwego prowadzącego 

 postępowanie w sprawie dodatku wychowawczego: 

 

Adres: 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU WYCHOWAWCZEGO  

(dotyczy Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka) 

Część I 

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego. 

 

Imię Nazwisko 

 

 

 

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo 

   

Miejsce zamieszkania  

Miejscowość Kod pocztowy 

  

Ulica Numer domu Numer mieszkania 

   

Numer telefonu (nieobowiązkowo) Adres poczty elektronicznej – e-mail(obowiązkowo w przypadku składania 

wniosku drogą elektroniczną, z wyjątkiem wniosku składanego przy użyciu 

ePUAP) 

  
 

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

2. Ustalenie prawa do dodatku wychowawczego.   

 

A. Dodatek wychowawczy w wysokości  świadczenia wychowawczego określonego w przepisach 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje: 

1. na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

2. 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. 

3. w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym, 

w przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy. 

 

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. Jeżeli w tym okresie nie 

nastąpią zmiany w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mające wpływ 

na prawo do dodatku wychowawczego prawo do dodatku ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy 

z urzędu. W tej sytuacji nie jest wymagane składanie nowego wniosku. 
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B. Dodatek wychowawczy w wysokości  świadczenia wychowawczego określonego w przepisach 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci za dziecko umieszczone nie przysługuje: 
1. na dziecko, które pozostaje w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka z dniem ukończenia przez nie 18 roku 

życia.  

2. 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. 

 

3. Dane dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka: 

 
Wnoszę o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego na wymienione poniżej dziecko/dzieci, dla którego/których 

pełnię funkcję  rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka: 

 

*)  w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

1. Imię/ Imiona  Nazwisko  Płeć 

 

 

 □ kobieta  

□ mężczyzna 

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

    
Okres faktycznego przebywania dziecka w pieczy zastępczej 

Przebywa od dnia : 
dzień m-c rok 

Przebywał/a do dnia : 
dzień m-c rok 

      

2. Imię/ Imiona  Nazwisko  Płeć 

 

 

 □ kobieta  

□ mężczyzna 

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

    
Okres faktycznego przebywania dziecka w pieczy zastępczej 

Przebywa od dnia : 
dzień m-c rok 

Przebywał/a do dnia : 
dzień m-c rok 

      

3. Imię/ Imiona  Nazwisko  Płeć 

 

 

 □ kobieta  

□ mężczyzna 

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

    
Okres faktycznego przebywania dziecka w pieczy zastępczej 

Przebywa od dnia : 
dzień m-c rok 

Przebywał/a do dnia : 
dzień m-c rok 

      

4. Imię/ Imiona  Nazwisko  Płeć 

 

 

 □ kobieta  

□ mężczyzna 

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

    
Okres faktycznego przebywania dziecka w pieczy zastępczej 

Przebywa od dnia : 
dzień m-c rok 

Przebywał/a do dnia : 
dzień m-c rok 
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Część II 

Oświadczenie dotyczące ustalenie prawa do dodatku wychowawczego 

Oświadczam, że: 

 powyższe dane są prawdziwe, 

 zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku wychowawczego, 

 na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o dodatek wychowawczy, nie jest pobierany  

w tej lub innej instytucji dodatek wychowawczy, 

 dziecko/dzieci, na które ubiegam się o dodatek wychowawczy nie pozostaje / nie pozostają 

w związku małżeńskim ani nie zostało / nie zostały umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także 

szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie. 

 

Zgodnie z art. 89 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby otrzymujące 

świadczenia, dodatki, wynagrodzenia oraz dofinansowania do wypoczynku, o których mowa 

w ustawie, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie 

pieniężne, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na 

prawo do tych świadczeń. 

Zgodnie z art. 92 ust. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nienależnie 

pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie 

przez osobę, która je pobrała. 

Zgodnie z art. 92 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwoty nienależnie 

pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami za opóźnienie, ustalone ostateczną decyzją, 

podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń pieniężnych. 

Zgodnie z art. 92 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należności 

z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzinie zastępczej oraz 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde 

umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku. 

2. Zgodnie z art. 87 ust. 1ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 
 

 

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

                                                                                      (miejscowość, data i podpis osoby ubiegającej się) 


