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W związku wejściem w życie 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia  

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195) 

wprowadzającej  zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn.zm.) uprzejmie informuję, iż na 

każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, 

przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy czym ustawodawca rozróżnia dodatek 

wychowawczy (art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)  

i dodatek do zryczałtowanej kwoty (art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej). 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia  

na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na każde 

umieszczone dziecko przysługiwać będzie dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 

określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem 

wychowawczym”. Dodatek ten przysługiwać będzie na każde dziecko umieszczone w rodzinie 

zastępczej czy też w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on 

udzielany na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 

dziecka. 

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek  

w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługiwać będzie 

do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Stroną  

postępowania administracyjnego  w tej sytuacji będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza 



typu rodzinnego reprezentowana przez dyrektora placówki i to on będzie składać  wniosek  

o przyznanie dodatku. 

Wnioski, o których mowa wyżej należy złożyć w powiatowym centrum pomocy 

rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, osoby 

prowadzącej rodzinny domu dziecka jak również właściwym dla miejsca prowadzenia 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Ustawodawca nie narzuca formy 

wniosku  podobnie jak w przypadku wniosku o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Oznacza to, że wzór wniosku nie jest 

określany rozporządzeniem. W tym zakresie nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie 

świadczenia wychowawczego określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego 

do spraw rodziny.   

Przyznanie oraz odmowa przyznania dodatku następuje w drodze decyzji. 

Dodatek przyznaje się na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, od dnia 

faktycznego umieszczenia go 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. 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. 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub 

dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. do 1 lipca  

2016 r.), prawo do dodatku, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od 1 kwietnia 

2016 r. Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie 

wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca br., 

dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.  

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym  mowa wyżej, jest 

finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zobowiązani będą przeznaczać przyznane im 

dodatki oczywiście na potrzeby związane z opieką i wychowaniem dzieci, nad którymi 

sprawują pieczę zastępczą. Niemniej jednak w tym zakresie nie jest wymagane, aby rodziny 

zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-

wychowawczych przedstawiali dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami (czy to  

w formie faktur, czy innych dokumentów).  



W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą  

o poinformowanie wszystkich rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka  

i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z Państwa terenu  

o przysługującym im prawie do wsparcia w wychowaniu powierzonych dzieci oraz  

o konieczności złożenia podmiotowego wniosku w terminie do 1 lipca 2016 r.  
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