
        ………………………………… 

        (miejscowość i data) 

 

 

        Do Starosty Suskiego  

        za pośrednictwem Dyrektora 

        PCPR w Suchej Beskidzkiej 

 

 

wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej/niezawodowej/zawodowej/rodzinnym domu dziecka 

 

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

 

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

 

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

2. Wnoszę o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej: 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

urodzonego ………………………………………w ……………………………………………………. 

 

PESEL……………………………………………………………………………………………………. 

3. Dane dotyczące dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej: 

 

stopień pokrewieństwa dziecka z opiekunami ……………………………………………………………… 

 

dochód dziecka …………………………………………………………………………………………….. 

   (alimenty, renta rodzinna, uposażenie rodzinne) 

4. Dziecko w rodzinie zastępczej zostało umieszczone na podstawie postanowienia 

Sądu……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

(Sąd, nazwa, data postanowienia, sygnatura akt) 



 

5. Dziecko w rodzinie zastępczej posiada orzeczenie o niepełnosprawności: 

 

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

 

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

(orzeczona niepełnosprawność do 16 roku życia, znaczny, umiarkowany stopień, okres na jaki 

zostało orzeczone) 

 

 

6. dziecko przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej przebywało pod adresem: 

 

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

 

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

 

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

(adres pobytu dziecka) 

7.  dane rodziców zastępczych: 

 

 

 

8. dane rodziców biologicznych dziecka: 

 

Nazwisko i imię 

 

Matka Ojciec 

  

Data urodzenia 

 

  

PESEL 

 

  

Adres zamieszkania 

 

  

 

      

  

 

 

 

      

 

Nazwisko i imię  

 

 

Adres zamieszkania  

 

 

PESEL  

 

 

Numer telefonu  

 

 



Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

     …………………………………………….. 

     (podpis osoby ubiegającej się o świadczenie) 

 

 

 

Pouczenie 

 

Osoby otrzymujące świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, dodatki 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 (art. 89 

ustawy o wspieraniu rodziny) 

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z 

odsetkami przez osobę, która je pobrała. 

3. Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia: 

1) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia 

pieniężnego w całości lub w części; 

2) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te 

świadczenia; 

3) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność 

decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję 

przyznającą to świadczenie i odmówiono prawa do tego świadczenia (art. 92 ust. 2 pkt. 1-3) 

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

ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń.  

 

                              

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

     (podpis osoby ubiegającej się o świadczenie) 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych odosobowych także w przyszłości oraz, 

że zostałam (-em) poinformowany(a) o: 

1. adresie  siedzibie administratora danych (PCPR w Suchej Beskidzkiej) 

2. celu zbierania danych tj. o wykonywaniu wszelkich czynności związanych z prawem do udzielania 

stosownej pomocy ze środków PCPR w Suchej Beskidzkiej  



3. uprawnieniach przysługujących mi na podstawie mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 o ochronie 

danych osobowych tj. o prawie wglądu do swoich danych. 

4. dobrowolności podania danych 

 

……………………………………….            ……………………………………… 
(miejscowość i data)                                                       ( podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od osoby której dane dotyczą 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej  

informuje iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w  

Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na  

adres e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl  lub telefonicznie 33/874-40-31. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania świadczeń dla rodzin zastępczych  na 

podstawie art.80 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tj.Dz.U. z 2019 roku poz. 1111) Zgodnie z art. 88 ust. 1 świadczenia, dodatki przyznawane są na wniosek 

rodziny zastępczej, pomocowej, rodzinnego domu dziecka. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: ośrodek pomoc społecznej właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, Powiatowe Centrum Usług 

Wspólnych, Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.  

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przyznania świadczeń; 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

………………………………………..   ………………………………….. 

(miejscowość, data)        (podpis) 
 

mailto:info@pcpr.suchabeskidzka.pl


Adnotacje podmiotu realizującego świadczenie z tytułu pieczy zastępczej: 

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

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

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

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

 

Sucha Beskidzka, dnia……………………                ……………………………………… 

              (podpis i pieczątka pracownika) 

 

 

Informacja o decyzji w sprawie przyznania świadczenia: 

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

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

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

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

 

Sucha Beskidzka, dnia ……………………        ………………………………… 
        (podpis i pieczątka Dyrektora PCPR) 

 

  

 


