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DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTEPCZEJ LUB
RODZINNYM DOMU DZIECKA
Wydział/jednostka prowadząca
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
Dokumenty wskazane przez pracownika Ośrodka – tj. postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności w sytuacji gdy
umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko jest niepełnosprawne, informacje o pokrewieństwie
i zameldowaniu dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, odpis aktu urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
ul. Obywatelska 4, pokój nr 1, 7,8, tel. 62 757 45 10, 506 162 419

Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia sprawy
Termin i zasady załatwienia sprawy określa kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r,
poz. 267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem organu który ją wydał, kierowanego na
adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Obywatelska 4 w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Inne informacje
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje
świadczenie na pokrycie jego kosztów utrzymania, nie niższe niż: –660zł miesięcznie – w przypadku
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, –1000zł miesięcznie – w przypadku dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu
dziecka. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności przysługuje dodatek do powyższej pomocy nie niższy niż 200zł miesięcznie na pokrycie
zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Ponadto na dziecko umieszczone na podstawie ustawy
z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż
200zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Powyższe świadczenia
i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka.
W przypadku gdy świadczenia i dodatki przysługują za niepełny miesiąc kalendarzowy to świadczenia oraz
dodatki wypłaca się w kwocie proporcjonalnie do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu
kalendarzowym.
Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka powyższe świadczenia przysługują
również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczy się lub legitymuje
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i uczy się. W tych przypadkach
świadczenie przysługuje odpowiednio świadczenie oraz odsetki w czasie trwania odpowiednio roku
szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

