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CZYM JEST RODZINA ZASTĘPCZA?

Wszystkie dzieci mają prawo do ciepłego i kochającego
domu. Zdarza się jednak, że czasami rodzice nie mogą

zagwarantować im bezpiecznych i stabilnych warunków
do życia i rozwoju. W takich sytuacjach naszym zadaniem

jest zapewnienie dzieciom opieki poza rodziną naturalną, do
czasu ustabilizowania się sytuacji w domu rodzinnym.

Wtedy właśnie dzieci potrzebują rodzin zastępczych.

Piecza  zastępcza  jest  tymczasową  formę
opieki  nad  dzieckiem,  które  zostało
całkowicie lub częściowo pozbawione opieki
rodziców  biologicznych,  którym  to  władza
rodzicielska została ograniczona, lub zostali
jej  trwale  lub  czasowo  pozbawieni.   Do
rodzin  zastępczych  trafiają  dzieci,  których
adopcja  w  danym  momencie  jest
niemożliwa  z  uwagi  na  różne  czynniki  na
tury prawnej.



FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA 
 tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka

 RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA
tworzą  ją  osoby niespokrewnione z  dzieckiem oraz  krewni  nie  będący
wstępnymi dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie) 

w tym samym czasie, w rodzinie zastępczej może przebywać nie więcej
niż troje dzieci (wyjątkiem są rodzeństwa)

 RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA

w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna -  tworzą  ją  osoby  niespokrewnione z  dzieckiem.
Pogotowie  rodzinne  zajmuje  się  dziećmi  przez  krótki  okres  czasu
tj. od chwili  umieszczenia  dziecka  w  rodzinie  do  momentu  wydania
postanowienia  sądu  o  jego  dalszych  losach.  Rodziny
specjalistyczne opiekują  się  m.in.  dziećmi niepełnosprawnymi.  Rodzina
specjalistyczna  może  również  sprawować  pieczę  nad  nieletnimi
umieszczonymi  na  podstawie  ustawy  o  postępowaniu  w  sprawach
nieletnich lub małoletnimi matkami z dziećmi. W rodzinach zastępczych
zawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż
troje dzieci (wyjątkiem są rodzeństwa).

 RODZINNY DOM DZIECKA 

tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem dla nie więcej niż 8 dzieci
lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.



KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

MOŻESZ ZOSTAĆ OPIEKUNEM ZASTĘPCZYM JEŻELI:

 jesteś osobą niekaraną

 Twój stan zdrowia pozwala na sprawowanie opieki nad dziećmi

 posiadasz odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe miejsce 
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 nie jesteś ograniczony w zdolnościach prawnych, nigdy nie byłeś 
pozbawiony praw rodzicielskich, ani władza rodzicielska nie była Ci 
ograniczona

 dajesz rękojmię prawidłowej opieki nad dzieckiem

 posiadasz stałe źródło utrzymania (w przypadku małżeństw warunek ten 
dotyczy przynajmniej jednego z małżonków)

 uzyskasz pozytywną opinię o predyspozycjach i motywacji do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej sporządzaną podczas wywiadu z psychologiem

UWAGA!

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zobligowani 
są zdobycia świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez PCPR.

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca 
w związku małżeńskim.



SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ NIEZAWODOWĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi rekrutację
dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe

oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Do odbycia szkolenia uprawnia zakończona wstępna kwalifikacja
kandydatów (w tym dostarczenie wymaganej dokumentacji,
pozytywna opinia psychologiczna oraz opinia o warunkach

mieszkaniowych), potwierdzona na posiedzeniu kwalifikacyjnym.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady i ćwiczenia)
oraz praktycznej (staż w wymiarze 10 godzin)

Zdobycie certyfikatu ukończenia szkolenia uprawnia do odbioru
ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO umożliwiającego nadanie

statusu rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego
domu dziecka 

Szkolenie jest bezpłatne.



PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
KANDYDATA NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

W PRZYPADKU RODZIN SPOKREWNIONYCH I NIEZAWODOWYCH:

1. Spotkanie informacyjne w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w celu uzyskania 
informacji o przebiegu kwalifikacji.

2. Dostarczenie przez kandydata wymaganej dokumentacji
3. Spotkanie z psychologiem w celu odbycia badania 

predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej

4. Wywiad w miejscu zamieszkania kandydata
5. Spotkanie podsumowujące etapy wstępnej kwalifikacji

W PRZYPADKU RODZIN NIEZAWODOWYCH – DODATKOWO:

6. Posiedzenie kwalifikacyjne pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – wydanie decyzji 
o zakwalifikowaniu kandydata do szkolenia

7. Szkolenie kandydatów zakończone uzyskaniem certyfikatu 
o ukończeniu szkolenia

8. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (zaświadczenie 
wydaje się na wniosek kandydata)



WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENT UWAGI
WNIOSEK FORMULARZ DOSTĘPNY W PCPR

ŻYCIORYS KANDYDATÓW FORMULARZ DOSTĘPNY W PCPR

OŚWIADCZENIA KANDYDATA:
 OŚWIADCZENIE DOT. PRAW RODZICIELSKICH
 OŚWIADCZENIE DOT. OBOWIĄZKU 

ALIMENTACYJNEGO
 OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCIACH PRAWNYCH
 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 OŚWIADCZENIE O NIEOBJĘCU LECZENIEM 

ODWYKOWYM
 OŚWIADCZENIE O NIEOBJĘCIU LECZENIEM 

PSYCHIATRYCZNYM

FORMULARZ DOSTĘPNY W PCPR

KARTA ZGŁOSZENIA FORMULARZ DOSTĘPNY W PCPR

ODPIS AKTU URODZENIA/AKTU 
MAŁŻEŃSTWA/SENTENCJA ROZWODU
(DOPUSZCZALNA KOPIA ZA OKAZANIEM ORYGINAŁU)

DOSTARCZA KANDYDAT
(WYDAJE URZĄD STANU CYWILNEGO)

ZAŚWIADCZENIE O WYSKOKOŚCI ZAROBKÓW DOSTARCZA KANDYDAT
(WYDAJE ZAKŁAD PRACY)

ZAŚWIADCZENIE O PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOSTARCZA KANDYDAT – JEŻELI DOTYCZY

OPINIA ZAKŁADU PRACY/REKOMENDACJA 
INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH LUB OSÓB 
PRYWATNYCH DOT. KANDYDATA

DOSTARCZA KANDYDAT

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE 
ZDROWIA

DOSTARCZA KANDYDAT
(WYDAJE LEKARZ RODZINNY)

POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA DOSTARCZA KANDYDAT
(WYDAJE WŁAŚCIWY URZĄD MIASTA/GMINY)

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WYSTĘPUJE PCPR

ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU SPRAWCÓW 
SEKSULANYCH

WYSTĘPUJE PCPR

OPINIA O POSIADANIU PREDYSPOZYCJI I 
MOTYWACJI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY 
ZASTĘPCZEJ

SPORZĄDZONA W PCPR PRZEZ PSYCHOLOGA

OPINIA O WARUNKACH MIESZKANIOWYCH SPORZĄDZONA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU



POMOC I WSPARCIE DLA RODZIN
ZASTĘPCZYCH

POMOC FINANSOWA NA UTRZYMANIE DZIECKA

Rodzinom zastępczym oraz ich wychowankom przysługuje szereg
obligatoryjnych i fakultatywnych świadczeń finansowych na

utrzymanie dziecka, ujętych w Ustawie o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.

Najważniejsze z nich to:

RODZAJ ŚWIADCZENIA ORAZ USTAWOWA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ 
TEGO ŚWIADCZENIA NA KAŻDE DZIECKO

WYSOKOŚĆ      
ŚWIADCZENIA
(W ZŁ)1

ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA 
UMIESZCZONEGO W SPOKREWNIONEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ 694

DODATEK NA DZIECKO LEGITYMUJĄCE SIĘ ORZECZENIEM  O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM O ZNACZNYM LUB 
UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

211

ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA 
UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ, 
ZAWODOWEJ LUB W RODZINNYM DOMU DZIECKA

1052

DODATEK NA DZIECKO LEGITYMUJĄCE SIĘ ORZECZENIEM O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM O ZNACZNYM LUB 
UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

211

    1 – MINIMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA ZGODNA Z USTAWĄ 

Szczegółowych informacji nt. świadczeń udzieli pracownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.



POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA

 Opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 Wsparcie psychologiczne dla dzieci oraz osób sprawujących 

pieczę zastępczą

 Bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje

 Grupy wsparcia i różne formy integracji

 Pomoc prawna



KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY
ZASTĘPCZEJ

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego zadań należy przede 
wszystkim:  

 udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy
dziecka w codziennych problemach pojawiających się trakcie 
sprawowania opieki

 pomoc w kwestiach formalnych związanych z pełnieniem funkcji rodziny 
zastępczej

 pośredniczenie w kontaktach z powiatowym centrum pomocy rodzinie

 przygotowywanie planu pomocy dziecku

 pomoc w zapewnianiu dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

 wsparcie przy usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 KTO USTANAWIA RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Dziecko  trafia  do  rodziny  zastępczej  na  mocy  postanowienia  sądu
lub w przypadku pilnej konieczności zabezpieczenia dziecka - na wniosek lub za
zgodą  rodziców  dziecka,  na  podstawie  umowy  zawartej  między  rodzina
zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Aby uzyskać postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
należy  zatem  złożyć  wniosek  do  właściwego  ze względu  na  miejsce
zamieszkania sądu rejonowego.

 CZY  BĘDĘ  MIAŁ/A  WPŁYW  NA  TO  JAKIE  DZIECKO  TRAFI  DO  NASZEJ
RODZINY ZASTĘPCZEJ?

Dobór  pieczy  zastępczej  następuje  po  konsultacjach  z  potencjalnymi
opiekunami  zastępczymi,  które  informują  nas  o  swoich  preferencjach,
dotyczących  wieku,  liczby  dzieci  i ich  specjalnych  potrzeb.  Każdorazowo
wymagana jest zgoda opiekunów na przyjęcie dziecka. 

Jeżeli dzieci kierowane są do pieczy na wniosek konkretnych osób, nie prowadzi
się dodatkowych poszukiwań.

 CZY MOŻLIWA JEST ADOPCJA DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE
ZASTĘPCZEJ.

Jeżeli istnieją ku temu możliwości prawne, to znaczy kiedy nie ma możliwości
powrotu dziecka do rodziców i  zostają  oni  pozbawieni  władzy  rodzicielskiej,
istnieje możliwość przysposobienia dziecka.



 JAKI JEST OKRES POBYTU DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nie  ma  określonego  czasu  pobytu  w  pieczy  zastępczej.  Prawo  wskazuje,  że
dziecko wraca do rodziny po ustaniu przyczyn umieszczenia go w zastępczej
formie pieczy, czyli najczęściej po ustabilizowaniu się sytuacji życiowej rodziców
i usunięciu czynnika powodującego brak możliwości  sprawowania opieki (np.
alkoholizm).  Jeżeli  tak  się  nie  stanie,  a  dodatkowo  nie  będzie  możliwości
umożliwiających  adopcję,  wychowanek  może  przebywać  w  pieczy
do osiągnięcia pełnoletności, a nawet dłużej, w przypadku osób uczących się.

 CZY DZIECKO MOŻE UTRZYMYWAĆ KONTAKT Z RODZICAMI PODCZAS
JEGO POBYTU W PIECZY ZASTĘPCZEJ?

Bez względu na to, czy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, czy też
została mu ona ograniczona,  zachowuje on prawo do kontaktu z  dzieckiem.
Wyjątkiem jest jedynie adopcja dziecka, lub sądowy zakaz. Wytyczne na temat
przebiegu kontaktów z rodzinami otrzymasz w powiatowego centrum pomocy
rodzinie.



Jeżeli masz pytania – zadzwoń:

74 660 96 18

lub przyjdź do nas:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

ul. Kościuszki 2

57-300 Kłodzko

pok. 16


