
Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej 

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

  

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do 

zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. 

  

 

  

Dla kogo dodatek wychowawczy? 

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium 

dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

  

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej 

(art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

  

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty? 

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde 

dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. 

Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki. 

  

Uwaga! 

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po 

ukończeniu przez nie 18 roku życia. 

  

Gdzie złożyć wniosek? 

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń 

na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. 

  

  

Na jaki okres przysługuje dodatek? 

Prawo do dodatku 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. 

  

Od kiedy przysługuje dodatek? 

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub 

placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego 

domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

  

 Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat 

nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 

500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde 

dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

  

 



 

                       Chełmno, dnia ……………………. 

……………………………………... 

……………………………….…….. 

……………………….…………….. 

(dane rodziny zastępczej 

imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

      w Chełmnie 

 

 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU WYCHOWAWCZEGO 

W RAMACH „PROGRAMU 500 plus” 

 

 Zwracam/y się z wnioskiem o przyznanie dodatku wychowawczego na podstawie art. 

80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) na dziecko  umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej: 

 

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

(dane dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, imię i nazwisko, data urodzenia i pesel) 

 

      ……………….……………………………… 

                       (podpis rodziców zastępczych) 

Oświadczam, że: 

 wszystkie zawarte we wniosku informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, 

 zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do dodatku wychowawczego 

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) rodzinie zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka do 

świadczenia, o którym mowa w ust. 1 w/w ustawy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 

roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. 

W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Chełmnie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Centrum w systemach 

informatycznych, teczkach osobowych i innych zbiorach ewidencyjnych.  

 

            ……………….…………………………………………  

                 podpis osoby składającej wniosek 


