
…………………………………………                    
                                                                                                                                              

    (miejscowość i data)
 

…………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………......... 
(adres zamieszkania) 

 

………………………………………………………......... 
(miejscowość, kod pocztowy) 

 

…………………………………………………………….. 
(telefon) 

 

      Do Dyrektora 

      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

      w Białej Podlaskiej 

      ul. Brzeska 41 

      21-500 Biała Podlaska 

 

PODANIE 

o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka 

przebywającego i pozostającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka 

 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie świadczenia na pokrycie 

kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka:  

 
………………………………………………………...………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko pełnoletniego wychowanka) 

przebywającego i pozostającego nadal w tworzonej rodzinie zastępczej/rodzinnym 

domu dziecka. 

Oświadczam, iż pełnoletni wychowanek kontynuuje naukę w: 
 

………………………………………………………...………………………………………………………. 
(nazwa szkoły/uczelni)

 

 

………………………………………………………...………………………………………………………. 
(klasa/semestr/rok nauki)

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tj. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.) wyrażam zgodę, aby wychowanek(-ka) przebywał(-

a) nadal w dotychczasowej rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka również po 

osiągnięciu pełnoletności. 

 

 

 

 

………..………………...…………………………………….. 
(podpis rodziny zastępczej, prowadzącego rdd) 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie szkolne.
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbvgu4tm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbvgu4tm


Oświadczenie 

 

1. Zostałem/am poinformowany/na, że podstawą wypłaty świadczeń dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych/rdd jest dostarczenie na 

początku każdego semestru zaświadczeń o kontynuowaniu nauki 

wychowanka w terminie: 

w przypadków uczniów szkół średnich: 

1) do 15 września za I semestr, 

2) do 15 lutego za II semestr, 

3) do 30 czerwca – świadectwo szkolne 

w przypadku studentów: 

1) do 15 października za I semestr, 

2) do 15 marca za II semestr, 

Zaświadczenie musi być oryginalne. 

Niedostarczenie aktualnego zaświadczenia w ww. terminie spowoduje 

wstrzymanie wypłaty środków finansowych oraz wszczęcie postępowania 

administracyjnego, zmierzającego do uchylenia decyzji na podstawie której 

zostało przyznane świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego 

wychowanka w rodzinie zastępczej/rdd. 

2. Poinformowano mnie, że „osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, 

wynagrodzenia oraz dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w 

ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwane dalej 

"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.” 

 

 
………………………………….. 

                                                                                                                                  (podpis rodziny zastępczej/rdd) 


