Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Minskiego
Druk ORPZ.01.2018
WNIOSEK DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIŃSKU
MAZOWIECKIM O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW
UTRZYMANIA DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ/ RODZINNYM
DOMU DZIECKA

1. Imię i nazwisko osoby/osób ubiegającej/ych się o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępcze/rodzinnym domu dziecka:

2. Adres zamieszkania:

3. Podstawa umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka
(postanowienie sądu, data wydania postanowienia, sygn. akt.):

4. Dane osób pełniących funkcję rodziny zastępczej/ rodzinnego domu dziecka:
Imiona
Nazwisko
Imię ojca
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Nr PESEL
Seria i nr dow. osob.
Obywatelstwo
Stan cywilny
Wykształcenie
Zawód wykonywany
Miejsce pracy
Tel. kontaktowy
Adres e-mail
5. Stopień pokrewieństwa rodziny zastępczej z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej:
Rodzaj pokrewieństwa:

6. Czy rodzina posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnego domu
dziecka:
Jakie:
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7. Informacja o dziecku umieszczonym w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka:
Imię/imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
PESEL dziecka
Od kiedy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej/
rodzinnym domu dziecka
Miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka
Wiek dziecka w chwili umieszczenia w rodzinie
zastępczej/rodzinnym domu dziecka
Czy dziecko zostało umieszczone w rodzinie
zastępczej/rodzinnym domu dziecka na podstawie
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Szkoła i klasa do której uczęszcza dziecko
Czy dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej/
rodzinnym domu dziecka przebywa poza rodziną
np. instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
(wymienić instytucję i czy są ponoszone koszty
pobytu dziecka)
Czy
dziecko
posiada
orzeczenie
o
niepełnosprawności (jeśli tak, na jaki okres zostało
wydane)
Czy dziecko posiada dochód: (np. otrzymuje
alimenty, rentę rodzinną, dodatek dla sierot
zupełnych, dochody uzyskiwane z majątku dziecka,
inne dochody).

8. Informacje o rodzicach biologicznych dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej:
Matka
Imię
Nazwisko
Informacja o władzy rodzicielskiej
Czy rodzice biologiczni płacą
alimenty i w jakiej wysokości
Dobrowolne czy zasądzone
postanowieniem sądu
Aktualny adres zamieszkania
rodziców biologicznych
Czy rodzice biologiczni utrzymują
kontakt z dzieckiem
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9. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka:
Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających ze mną we
wspólnym gospodarstwie domowym (wszyscy członkowie rodziny łącznie z wnioskodawcami)
Lp

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy –
nauki

Źródło dochodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składnie
fałszywych oświadczeń potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych w niniejszym wniosku.
……………………………… ….......................
miejscowość

data

….…………......................................................................
czytelny podpis osób pełniących funkcję rodziny zastępczej
/rodzinnego domu dziecka

Wnioskuję/wnioskujemy o przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
……………………………… ….......................
miejscowość

data

….…………......................................................................
czytelny podpis osób pełniących funkcję rodziny zastępczej
/rodzinnego domu dziecka

Proszę o wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na następujący nr
rachunku bankowego należący do:
………………………………………………………………………………………............................................
imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela rachunku bankowego

w banku……………………………………………………………………
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Załączniki do wniosku:
1. Odpis aktu urodzenia dziecka.
2. Postanowienie Sądu.
3. Potwierdzenie miejsca zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy
zastępczej.
4. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
5. Akt zgonu matki/ojca
Pouczenie
1. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej: 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.
2. Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej: rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone
dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej,
rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
3. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej: 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 211 zł
miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
4. 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 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
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