
 

 

……………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

………………………………………………....………………………….
 

(pieczęć podmiotu realizującego świadczenie z tytułu pieczy zastępczej) 

 

 

WNIOSEK DYREKTORA PLACÓWKI O PRZYZNANIE DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  

NA DZIECKO UMIESZCZONE W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  

TYPU SOCJALIZACYJNEGO/INTERWENCYJNEGO 

 

 

1. Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………............................. 

 

……………………………………………………………………………………………...………………………………...…….. 
(imię i nazwisko dyrektora, adres placówki) 

 

2. Wnoszę o przyznanie świadczenia na dziecko:…………………………………………………………………..……………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL) 

 

umieszczonego w placówce od dnia :………………..…………………………………………………………………..….……... 

 

na podstawie postanowienia Sądu …………………………...………………………………………………………………...…... 
(sąd, miejscowość, sygnatura akt z dnia) 

 

 

POUCZENIE 

 

1. Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na 

miejsce położenia placówki, na każde umieszczone w tych placówkach dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia 

przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci. Przepisy dotyczące dodatku wychowawczego stosuje się odpowiednio – art. 113a ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2. Zgodnie z art. 87 ustawy dodatek ten przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia w placówce nie wcześniej jednak niż 

od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w art. 88 ustawy. 

3. Zgodnie z art. 92. ust. 1 ustawy nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi 

odsetkami przez osobę, która je pobrała. 

4. Zgodnie z art. 92 ust. 7 ustawy kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, ustalone ostateczną 

decyzją, podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń pieniężnych. 

5. Zgodnie z art. 121a dodatek przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych  

i rozwojowych dzieci, z zastrzeżeniem, że nie powinny być wydatkowane na cele finansowane obecnie w ramach środków 

przeznaczanych na działania wymienione w art. 115 ust. 3 oraz 120 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

6. Osoby otrzymujące dodatki są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie pieniężne,  

o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej dziecka, na które świadczenia zostały przyznane, jeżeli ma 

ona wpływ na prawo do tych świadczeń (art. 89 cyt. ustawy).         

                               

 

………………………….……………... 
(data i podpis dyrektora ubiegającego się o świadczenie) 


