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Co znajdziesz w środku?

1. Czym jest rodzinna piecza zastępcza?

2. Formy rodzinnej pieczy zastępczej

3. Dziecko w rodzinie zastępczej

 - kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej?

 - prawa i obowiązki rodzin zastępczych

4. Jak zostać rodziną zastępczą?

 - wymogi ustawowe

 - pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych

 - gdzie zgłosić się po więcej informacji?

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości 
powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym 
w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia” – tak mówi Konwencja 
o prawach dziecka. Jednak wiele dzieci z różnych powodów nie może 
wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Szansą na bezpieczne 
i spokojne dzieciństwo jest dla nich rodzina zastępcza.
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Czym jest 
rodzinna piecza 
zastępcza? “

- Izabela, od 6 lat 
rodzina zastępcza

Jest to praca dla osób, które kochają 
dzieci i które potrafią stworzyć 
dzieciom warunki właściwe do 
prawidłowego rozwoju fizycznego, 
psychicznego i społecznego.
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Rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. W sytuacji 
kiedy dziecko nie może wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej 
najlepszym dla niego rozwiązaniem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej.

Przyczyną, dla której dziecko wymaga umieszczenia w rodzinie zastępczej jest 
sytuacja kryzysowa w jego rodzinie biologicznej, która stwarza zagrożenie 
dla jego rozwoju i bezpieczeństwa, np. uzależnienia rodziców, przemoc, 
długotrwała choroba.

Rodzina zastępcza przyjmując dziecko pod swoja opiekę, dba 
o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zaspakaja potrzeby zarówno w sferze 
materialno - bytowej jak i emocjonalnej. Angażuje się w proces kształcenia, 
pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Pokazuje jak 
tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie. Najkrócej mówiąc wypełnia obowiązki 
rodzicielskie wobec dziecka, dla którego tworzy rodzinę zastępczą.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej podlega wsparciu i nadzorowi ze strony 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i sądu.
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Formy 
rodzinnej pieczy 
zastępczej
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1. Spokrewnione rodziny zastępcze - tworzą je osoby będące wstępnymi lub 
rodzeństwem dziecka, tj. babcia, dziadek, brat, siostra. Przy doborze rodziny 
zastępczej, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę osoby spokrewnione 
z dzieckiem, o ile dają one gwarancję jego prawidłowego rozwoju.

2. Niezawodowe rodziny zastępcze - stanowić je mogą małżeństwa 
bądź osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Rodzina 
niezawodowa może w jednym czasie przyjąć pod swoją opiekę nie 
więcej niż troje dzieci. Jednak w razie konieczności umieszczenia 
w pieczy zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne 
umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
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3. Zawodowe rodziny zastępcze - tworzą je małżonkowie lub osoby, nie będący 
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, którzy posiadają co najmniej 3-letnie 
doświadczenie jako rodzina zastępcza niezawodowa. Rodziny te z tytułu 
wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej 
z MOPS. Rodzina zawodowa może w jednym czasie przyjąć pod swoją opiekę 
nie więcej niż troje dzieci. Jednak w razie konieczności umieszczenia w pieczy 
rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie 
w tym samym czasie większej liczby dzieci.

3.1. Zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego: 
rodziny te pełnią dyżury i przejmują opiekę nad dziećmi powierzonymi  
w trybie interwencyjnym, w tym dowiezionymi przez policję w sytuacjach 
porzucenia lub zagrożenia życia i zdrowia. Pogotowie rodzinne sprawuje opiekę 
nad dziećmi krótkoterminowo, nie dłużej niż na 4-8 miesięcy lub do zakończenia 
postępowania sądowego.

3.2. Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa: umieszczane są w niej dzieci 
wymagające szczególnej opieki, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
oraz dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. 
niedostosowanych społecznie oraz małoletnie matki z dziećmi.

4. Rodzinny dom dziecka: tworzą go małżonkowie lub osoba nie będący 
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, którzy posiadają co najmniej 3-letnie 
doświadczenie jako rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa. 
W rodzinnym domu dziecka, w jednym czasie, może przebywać łącznie nie 
więcej niż 8 dzieci. Prowadzący otrzymuje wynagrodzenie oraz środki finansowe 
na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom 
dziecka. Ponadto w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 
4 dzieci, starosta na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia 
osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich.
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Dziecko 
w rodzinie 
zastępczej

- Izabela, od 6 lat 
rodzina zastępcza

3Dziecko 3Dziecko 

“
- Izabela, od 6 lat - Izabela, od 6 lat 

rodzina zastępczarodzina zastępcza

“To co jest naszym priorytetem to 
zapewnienie im normalności, która 
sprawi że będą się czuły bezpieczne 
i kochane, bo są dla nas jak rodzina.

- Joanna, od 7 lat 
rodzina zastępcza
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Kiedy dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej?
Dziecko trafia do pieczy zastępczej w wyniku zaistnienia takiej sytuacji 
kryzysowej w rodzinie biologicznej, która stwarza zagrożenie dla jego rozwoju 
i bezpieczeństwa. Najczęściej jest to sytuacja związana z uzależnieniem 
rodziców, stosowaniem przemocy czy długotrwałą chorobą. Umieszczenie 
w pieczy powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom 
dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy 
zastępczej.

Do kiedy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej?
Dziecko przebywa w pieczy zastępczej do czasu uregulowania przez sąd 
opiekuńczy w inny sposób jego sytuacji prawnej (powrót dziecka do rodziny 
biologicznej, umieszczenie w placówce, adopcja) lub do uzyskania pełnoletności. 
Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może 
przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą odpowiednio 
rodziny zastępczej czy prowadzącego rodzinny dom dziecka nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli  np. się uczy.

Jakie są prawa i obowiązki rodziny zastępczej?
Rodzina zastępcza w momencie przyjęcia dziecka nabywa prawo
i obowiązek sprawowania nad nim bieżącej pieczy, która jest rozumiana jako 
faktyczna, codzienna troska o stan jego zdrowia o jego naukę, wypoczynek, 
sposób spędzania wolnego czasu. Ma ona na celu zapewnienie mu poczucia 
bezpieczeństwa, stabilizacji i pozostawanie z nim we wspólnocie rodzinnej. 
Rodzice zastępczy nie mają jednak praw przysługujących opiekunom prawnym 
dziecka i nie posiadają uprawnień wynikających z pełni władzy rodzicielskiej 
nad dzieckiem. Rodzice zastępczy w swoich działaniach współpracują z rodziną 
biologiczną, która bierze udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących 
ich dziecka (np. wykonywaniu poważnych zabiegów medycznych)
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Jak zostać
rodziną
zastępczą?
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Wymogi ustawowe:
Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą spełniać wymogi, które zostały określone 
w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 
2011r, w której mowa m.in. o tym, że:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny;
- nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zapewnią dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem;
- co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów;

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani 
posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (032) 296 22 81.

- zapewnią dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające;

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani 
posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora 

(032) 296 22 81.
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Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych
Pomoc pieniężna:
Rodzinie zastępczej przysługują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 
każdego umieszczonego dziecka oraz miesięczne wynagrodzenie (w przypadku 
rodzin zawodowych). Więcej informacji na temat przysługujących świadczeń 
można uzyskać pod numerem telefonu (032) 296 22 81.

Wszystkie rodziny zastępcze objęte są także wszechstronną pomocą 
i wsparciem, m. in. :
- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających 
z opieki nad dziećmi,
- poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym
- poradnictwem prawnym
- wsparciem w formie szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńczo – 
wychowawcze
- możliwością udziału w superwizji oraz w grupie wsparcia
- możliwością skorzystania ze wsparcia rodziny pomocowej, która może 
sprawować opiekę nad dzieckiem na czas wypoczynku rodziny zastępczej  
zawodowej

Gdzie zgłosić się po więcej informacji?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ul. 3 Maja 33 , Sosnowiec
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pok. 424 III piętro, tel: (032) 296 22 81
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