
ABC
 

 

Śrem 2019 
Autor ilustracji: Urząd Miejski w Śremie 

 

 

 

  

 

 

 

SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ                        

W POWIECIE ŚREMSKIM 
INFORMATOR 

Stan prawny na dzień 29 marca 2019 r. 



 

 

 

  



 

 

Szanowni Państwo! 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przedstawia informator pod nazwą: 

„System Pieczy Zastępczej w powiecie śremskim”. 

 Informator powstał z myślą o wszystkich rodzinach zastępczych z terenu powiatu 

śremskiego, kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, instytucjach związanych             

z pomocą rodzinie oraz wszystkich mieszkańcach chcących przybliżyć sobie informacje         

o systemie pieczy zastępczej. 

 W publikacji znajdą Państwo wiadomości dotyczące form sprawowania opieki nad 

dzieckiem, wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, 

procedury adopcyjnej oraz kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 W imieniu kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zachęcamy 

do zapoznania się z treścią informatora. 
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Rozdział I 

Formy opieki nad dzieckiem 

 Zgodnie z preambułą Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 

526), dzieci mają szczególne prawo do opieki i troski. Małoletni potrzebują ochrony i pomocy 

ze strony osób dorosłych, ważne jest zapewnienie atmosfery miłości, zrozumienia i szczęścia. 

Zadaniem opiekunów jest zadbanie o harmonijny rozwój, przyszłą samodzielność życiową 

oraz ochrona praw przysługujących dzieciom. 

 Dziecko może rozwijać się na odpowiednim poziomie tylko w przypadku, gdy 

rodzina, w której się znajduje, funkcjonuje prawidłowo. Jedną z najważniejszych funkcji 

rodziny jest funkcja opiekuńczo - wychowawcza, która polega na podejmowaniu działań 

mających zapewnić zaspokajanie potrzeb dziecka. Rodzice obowiązani są dbać o fizyczny       

i duchowy rozwój dziecka, odpowiednie warunki życia a także możliwość rozwoju 

osobowości. 

 Istotnym faktem jest to, iż dzieci mają prawo m.in. do: 

1) wychowania w rodzinie, w razie wystąpienia takiej konieczności - wychowania              

w rodzinnych formach pieczy zastępczej, gdy jest to zgodne z dobrem dziecka, 

2) powrotu do rodziny, 

3) utrzymania kontaktów z rodzicami, w przypadku gdy sąd nie orzekł inaczej, 

4) stabilnego środowiska wychowawczego, 

5) kształcenia, rozwoju zainteresowań, uzdolnień, 

6) pomocy w przygotowaniu do dorosłego życia, 

7) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, 

8) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia, 

9) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej. 

 Zadaniem państwa jest udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu obowiązków z zakresu władzy rodzicielskiej względem dziecka. 
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Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej powinni być świadomi 

tymczasowości sprawowania opieki nad dzieckiem oraz możliwości powrotu 

dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia w rodzinie 

przysposabiającej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

pomoc ta polega między innymi na: 

1) analizie sytuacji rodziny i przyczyny jej kryzysu, 

2) wzmocnieniu funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

rodziców, 

3) pomocy w integracji rodziny, 

4) przeciwdziałaniu degradacji rodziny. 

 Piecza zastępcza jest tymczasową formą zapewnienia dziecku opieki, gdy nie może 

być ona sprawowana przez rodzinę naturalną. Dzieci mogą pozostać w pieczy zastępczej do: 

1) uzyskania pełnoletności, 

2) momentu przysposobienia przez rodzinę adopcyjną, 

3) powrotu do rodziny naturalnej, 

4) 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole, na uczelni, lub jeśli 

wychowanek jest w trakcie przygotowania zawodowego. 

5) usamodzielnienia się. 

System pieczy zastępczej ma za zadanie zaspokoić potrzeby dziecka, a także 

przygotować je do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

  

 

 

 

 

1.1. Władza rodzicielska 

 Władza rodzicielska jest rodzajem swoistych uprawnień i obowiązków, jakie rodzic 

ma w stosunku do dziecka, są to relacje między rodzicami a dzieckiem. Władza ta trwa aż do 

ukończenia 18 roku życia przez dziecko. Warto zwrócić tu uwagę, iż władzę rodzicielską 

sprawują rodzice biologiczni dziecka, chyba że zostali jej pozbawieni. 
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 Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa sposoby interwencji państwa we władzę 

rodzicielską: 

1) ograniczenie władzy rodzicielskiej, 

2) pozbawienie władzy rodzicielskiej, 

3) zawieszenie władzy rodzicielskiej. 

 Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest jedną z łagodniejszych form ingerencji          

we władzę rodzicielską.  Sąd wydaje postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej          

w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Sąd może podjąć decyzję o ograniczeniu 

władzy rodzicielskiej poprzez ustanowienie nadzoru kuratora lub umieszczenie małoletniego 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Decyzją sądu pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które 

wcześniej nie brały udziału w szkoleniach. W takim przypadku wraz z postanowieniem          

o umieszczeniu dziecka w rodzinie, sąd daje warunek odbycia szkolenia w przeciągu 

określonego czasu. Dziecko może zostać umieszczone również w zakładzie opiekuńczo           

- leczniczym, pielęgnacyjno - opiekuńczym, rehabilitacji leczniczej. Sąd decyduje o zakresie 

ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozostałe prawa i obowiązki, o których nie zdecydowano 

zachowują rodzice biologiczni. 

  Zawieszenie władzy rodzicielskiej  ma miejsce, gdy występuje przemijająca 

przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Przyczyną takiej sytuacji może być         

np. choroba lub wyjazd za granicę. Zawieszenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego 

lub obojga rodziców. Zawieszenie jest uchylone, gdy jego przyczyna ustanie. 

 Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej surową formą interwencji 

państwa we władzę rodzicielską. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku wystąpienia trwałej 

przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, jej nadużywania lub zaniedbywania           

w sposób rażący swoich obowiązków w stosunku do dziecka. Skutkiem pozbawienia władzy 

rodzicielskiej jest zgłoszenie dziecka do procesu adopcyjnego. 
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1.2. Rodzinna piecza zastępcza 

1.2.1. Podział rodzinnej pieczy zastępczej 

 Podział rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia wykres poniżej: 

 

Opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 Rodziny zastępcze spokrewnione tworzą małżonkowie lub osoby nie będące                

w związku małżeńskim, opiekę nad małoletnim sprawują członkowie najbliższej rodziny          

tj. dziadkowie lub rodzeństwo. 

 Rodziny zastępcze niezawodowe tworzą małżonkowie lub osoby nie będące               

w związku małżeńskim, opiekę nad dzieckiem sprawują osoby dla niego obce. Rodziną 

niezawodową może zostać także wujostwo małoletniego. Rodziny te zobowiązane są                 

do udziału w szkoleniu przygotowującym kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. Rodzina zastępcza niezawodowa spełniająca warunki do pełnienia funkcji rodziny 

zawodowej może złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wniosek         

o pełnienie funkcji rodzinny zastępczej zawodowej. 

Rodzinna piecza zastępcza 

Rodziny zastępcze

Spokrewnione Niezawodowe Zawodowe

Specjalistyczne
Pogotowie 
rodzinne

Rodzinne 
domy dziecka
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 Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - umieszcza się w nich dzieci 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymujące się orzeczeniem                        

o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym czy znacznym. W rodzinie specjalistycznej 

umieszczane są także małoletnie matki z dziećmi oraz dzieci na podstawie ustawy z dnia       

26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 W rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych może przebywać w tym 

samym czasie nie więcej niż trójka dzieci lub osób pełnoletnich kontynuujących edukację.    

Za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej dopuszcza się umieszczenie większej ilości dzieci. 

 Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego przyjmują 

dziecko na podstawie orzeczenia sądu, gdy dziecko jest doprowadzone przez Straż Graniczną 

lub Policję, a także w przypadku złożenia do sądu wniosku rodzica lub innej osoby w sytuacji 

bezpośredniego narażenia życia czy zdrowia dziecka w związku z przemocą. Rodzina 

zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić przyjęcia dziecka w dwóch 

przypadkach: 

1) jeżeli liczba dzieci umieszczonych w tej rodzinie przekroczy łącznie trzy, 

2) jeżeli przez Policję lub Straż Graniczną zostało doprowadzone dziecko powyżej         

10 roku życia. 

W rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się małoletniego   

do czasu uregulowania jego sytuacji, okres przebywania w rodzinie może wynosić                 

do 4 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

okres ten może wydłużyć się do 8 miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania 

sądowego. 

Rodzinne domy dziecka tworzą małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku 

małżeńskim. Starosta podpisuje umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka z rodziną 

zastępczą zawodową, w której wychowuje się co najmniej 6 dzieci, mającą 3-letnie 

doświadczenie, spełniającą warunki podane poniżej. Ilość dzieci umieszczonych w domu nie 

może przekraczać 8, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą organizatora rodzinnej pieczy 
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zastępczej oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

możliwe jest umieszczenie większej ilości dzieci. 

1.2.2. Kto może zostać rodziną zastępczą/ rodzinnym domem dziecka 

Dla wielu dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich 

rodzinach, umieszczenie w przeszkolonej rodzinie zastępczej jest jedynym ratunkiem przed 

umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W rodzinach takich, dzieci otrzymują 

odpowiednią opiekę oraz warunki do rozwoju i wychowania, uczą się także odpowiedniego 

funkcjonowania w społeczeństwie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka może zostać 

małżeństwo lub osoba nie będąca w związku małżeńskim. Ustawa określa również inne 

wymagania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, są to osoby, które: 

1) dają gwarancję należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

2) nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie mają ograniczonej 

ani zawieszonej władzy rodzicielskiej, 

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek jest na 

nich nałożony poprzez orzeczenie sądu, 

4) nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych, ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych mają m.in. osoby ubezwłasnowolnione lub osoby 

niepełnoletnie. Wynika z tego, iż osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona 

nie może pełnić funkcji rodziny zastępczej. 

5) osoby zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem: 

a) posiadają zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia wystawione przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) mają predyspozycje i motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, co potwierdza opinia 

wystawiona przez psychologa z co najmniej dwuletnim doświadczeniem            

w poradnictwie rodzinnym, 
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W celu odbycia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie         

w Śremie i złożyć niezbędne dokumenty jakimi m.in. są: 

 wniosek w sprawie skierowania na szkolenie dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

 zaświadczenie od lekarza, 

 kopia aktu małżeństwa, 

 zaświadczenie o zatrudnieniu. 

6) przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polski, możliwe jest czasowe sprawowanie 

opieki nad dzieckiem poza terenem kraju przez rodzinę zastępczą lub rodzinny 

dom dziecka. Możliwe jest również powierzenie pieczy zastępczej osobom 

zamieszkującym poza Rzeczpospolitą Polską, w przypadku gdy sprawują już 

pieczę nad rodzeństwem dziecka, 

7) zapewniają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, które umożliwiają 

dziecku zaspokajanie potrzeb dotyczących rozwoju fizycznego, emocjonalnego, 

społecznego, edukacji, zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego, 

8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, 

9) w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych co najmniej jedna osoba 

powinna posiadać stałe źródło dochodów w postaci wynagrodzenia za pracę lub 

emeryturę. 

 

 

 

 

 

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywają się według 

programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w trakcie 

szkolenia kandydatom przedstawia się zasady funkcjonowania rodzin zastępczych, problemy 

z jakimi muszą się zmierzyć oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Szkolenia prowadzone są     

w postaci warsztatów i trwają około 3 miesiące. 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia 

organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej czyli Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie. W celu wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego 

potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz posiadanie warunków odpowiednich do 
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pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydat musi wystąpić z wnioskiem do organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. 

1.2.3. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 

 W znacznej ilości przypadków umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje 

poprzez wydanie przez sąd postanowienia. W przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone 

sąd może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, instytucjonalnej pieczy 

zastępczej czy też rodzinnym domu dziecka. Sąd może również powierzyć pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej osobie lub małżonkom, którzy nie spełniają warunków określonych                  

w ustawie, zobowiązując ich do odbycia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. 

  

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

pracownik socjalny ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej najbliższej 

osoby zamieszkującej oddzielnie, a także w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo        

- wychowawczej, gdy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. 

 Do pieczy zastępczej dziecko może być doprowadzone przez Policję lub Straż 

Graniczną, gdy np. małoletni został znaleziony bez opieki. 

 

Istnieją sytuacje, w których w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, 

małoletnich umieszcza się w trybie interwencyjnym w rodzinach zastępczych. 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym umieszczenie dziecka w rodzinie 

zastępczej następuje w przypadku, gdy wcześniej stosowane środki i formy 

pomocy rodzicom, nie spowodowały poprawy sytuacji i ustania zagrożenia dobra 

dziecka. Nie dopuszcza się do umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych wbrew 

woli rodziców biologicznych z powodu ubóstwa. 
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1.2.4. Osoby usamodzielniające się 

Osobą usamodzielnianą nazywamy osobę, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza 

rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo - wychowawczą. 

Usamodzielnianym jest również osoba, która musiała opuścić pieczę zastępczą ze względu na 

śmierć opiekunów zastępczych, w okresie pół roku przed osiągnięciem 18 roku życia przez 

wychowanka. 

Osobom usamodzielniającym się udziela się pomocy w postaci: 

1) przyznania świadczeń na: 

a) kontynuowanie nauki, 

b) usamodzielnienie, 

c) zagospodarowanie, 

2) wsparcia w uzyskaniu: 

a) zatrudnienia 

b) odpowiednich warunków mieszkaniowych 

3) zapewnienia pomocy prawnej i psychologicznej. 

Pomoc, o której mowa powyżej jest udzielana osobom, które przebywały w pieczy zastępczej 

co najmniej 3 lata - w przypadku osoby, która przebywała w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej lub co najmniej rok - w przypadku, osoby która przebywała w rodzinie 

zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo          

- wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej. 

 Świadczenie finansowe na zagospodarowanie i usamodzielnienie przyznawane jest        

na wniosek osoby, która posiada miesięczny dochód nie przekraczający 1.200,00 zł. Pomoc 

na zagospodarowanie przyznawana jest jednorazowo, w formie rzeczowej. 

Usamodzielniający się, któremu została przyznana pomoc ma obowiązek informować 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na prawo do 

otrzymywania świadczeń. 

 W celu otrzymywania wsparcia finansowego na kontynuowanie nauki                            

i usamodzielnienie, należy spełniać odpowiednie warunki. Wychowanek powinien posiadać 

zatwierdzony Indywidualny Program Usamodzielnienia, który mówi o współpracy                   
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z opiekunem usamodzielnienia, określa zasady kontynuowania nauki, sposoby uzyskania 

odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz możliwości podjęcia zatrudnienia. Wsparcie 

finansowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej przyznaje się na czas nauki, nie 

dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 

 Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki nie może wynosić mniej niż 526,00 zł 

miesięcznie, na zagospodarowanie - nie mniej niż 1.577,00 zł, w przypadku osób 

posiadających orzeczenie  o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie 

mniej niż  3.154,00 zł. Natomiast wysokość świadczeń na usamodzielnienie jest zależna od 

okresu pobytu w pieczy zastępczej: 

1) nie mniej niż 3.470,00 zł - pobyt w rodzinie zastępczej spokrewnionej powyżej    

lat 3, 

2) pobyt w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo                

- terapeutycznej: 

a) nie mniej niż 6.939,00 zł - pobyt w pieczy powyżej 3 lat, 

b) nie mniej niż 3.470,00 zł -  pobyt w pieczy od 2 do 3 lat, 

c) nie mniej niż 1.735,00 zł - pobyt w pieczy poniżej 2 lat, nie krócej niż 

jeden rok. 

1.2.5. Uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej 

Rodziny zastępcze posiadają uprawnienia jak i obowiązki, zadaniem rodzin jest 

zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia        

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze oraz 

prowadzący rodzinny dom dziecka powinni: 

1) traktować dziecko w sposób godny, z poszanowaniem wartości osobowej, 

2) zapewnić dostęp do świadczeń zdrowotnych, 

3) zapewnić kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych, rozwój uzdolnień                     

i zainteresowań,  

4) zaspokajać potrzeby społeczne, religijne, rozwojowe, bytowe i emocjonalne, 

5) zapewnić ochronę przed bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, 
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6) umożliwiać kontakt z rodzicami i innymi bliskimi osobami, chyba że z decyzji sądu 

wynika inaczej. 

Rodzina zastępcza ma również obowiązek do podejmowania współpracy z ośrodkiem 

adopcyjnym czy też z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Opiekunowie pełniący 

funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzący rodzinne domy dziecka są 

zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju 

szkoleniach. 

 Umieszczenie w pieczy zastępczej dziecka wiąże się z obowiązkiem jego 

wychowania, sprawowania bieżącej opieki, reprezentowania oraz dochodzenia świadczeń 

przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb małoletniego. Inne obowiązki wynikające z władzy 

rodzicielskiej należą do rodziców biologicznych małoletniego. 

 

 Poza obowiązkami, rodziny zastępcze mają również swoje prawa. Jednym z nich jest 

prawo do kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem w pieczy do 7 dni przed przyjęciem 

dziecka. Rodzina otrzymuje informacje o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej, prawnej oraz dokumenty tego dotyczące (akt urodzenia, dokumentacja 

medyczna, plan pracy z rodziną itp.). 

 W sytuacji umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej więcej 

niż trójki dzieci, rodzina taka ma prawo do złożenia wniosku o zatrudnienie osoby do pomocy 

przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Osobą do pomocy może być 

małżonek, który nie pobiera wynagrodzenia za pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej.  

W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzice zastępczy nie mają 

prawa np. do złożenia wniosku o paszport, podpisania zgody na wycieczki czy na 

zabieg medyczny. Rodzina zastępcza może wystąpić z wnioskiem do sądu                 

o rozszerzenie jej uprawnień. Sąd może rozszerzyć uprawnienia rodziny do 

decydowania w sprawach medycznych i edukacyjnych. 
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 Rodzinne domy dziecka mogą również ubiegać się o zatrudnienie osoby do pomocy 

przy opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich, gdy liczba dzieci w nim umieszczona jest 

większa niż cztery. Osoba taka może być zatrudniona w systemie zadaniowego czasu pracy. 

Funkcję taką może sprawować małżonek, który nie pobiera wynagrodzenia za prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka. 

1.2.6. Pomoc finansowa 

 Rodzinie zastępczej, a także prowadzącemu rodzinny dom dziecka, należy się 

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem małoletniego. Na każde 

dziecko, kwota nie niższa niż: 

1) 694,00 zł miesięcznie - w stosunku do dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, 

2) 1.052,00 zł miesięcznie - w stosunku do małoletniego umieszczonego w rodzinie 

zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

 Do ukończenia 18 roku życia, na każde dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych              

i rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł 

miesięcznie, przyznawany niezależnie od dochodów. 

 W sytuacji umieszczenia w pieczy zastępczej dziecka posiadającego orzeczenie            

o niepełnosprawności, a także orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, rodzinie należy się dodatek w wysokości nie niższej niż 211,00 zł 

miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka.  Również w przypadku 

umieszczenia dziecka na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu     

w sprawach nieletnich przysługuje wspomniany powyżej dodatek. 

 Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, po ukończeniu przez nie 18 roku życia, 

jeśli nadal przebywa w pieczy. Wsparcie takie otrzymuje się pod warunkiem kontynuowania 

nauki przez wychowanka. 
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 Kolejnymi formami przyznawanej pomocy finansowej są: 

1) dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania - ich wysokości nie 

określa ustawa, jednakże zgodnie z Zarządzeniem kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wysokość świadczenia za co najmniej           

3 dobowy pobyt małoletniego poza miejscem zamieszkania może wynosić 

maksymalnie 250,00 zł (zasady wraz z wnioskiem - załącznik nr 2), 

2) świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych             

z potrzebami przyjmowanego dziecka - wysokości nie określa ustawa, zgodnie        

z Zarządzeniem kierownika Powiatowego Centrum Rodziny w Śremie wysokość 

świadczenia może zostać przyznana do kwoty 2.000,00 zł (zasady wraz                 

z wnioskiem - załącznik nr 3), 

3) świadczenia jednorazowe lub okresowe na pokrycie wydatków związanych                 

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość 

sprawowanej opieki - ustawa nie określa ich wysokości, regulują to przepisy 

wewnętrzne, 

4) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub jednorodzinnym (dla rodziny zawodowej, niezawodowej oraz 

prowadzącego rodzinny dom dziecka) - w wysokości odpowiadającej kosztom 

ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, 

opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, 

odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, 

abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym        

z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów 

przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym            

i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając 

w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami 

tworzącymi tę rodzinę. Pomoc ta przysługuje w przypadku umieszczenia powyżej 

3 dzieci w rodzinie zastępczej, 

5) prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do otrzymania świadczeń na 

pokrycie kosztów związanych z niezbędnym remontem lub innymi 
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nieprzewidzianymi kosztami związanymi z opieką nad dziećmi w tym domu, 

wysokość świadczenia oblicza się podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych, 

6) świadczenia na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (rodzina 

zawodowa), ich wysokość regulują przepisy wewnętrzne. 

 

 

  

Rozdział II 

Wsparcie oferowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

2.1. Grupa wsparcia i pomoc psychologa 

 W rodzinnej pieczy zastępczej ważna jest chęć pracy opiekunów zastępczych nad 

rozwojem własnych kompetencji oraz współpraca z osobami zaangażowanymi w pomoc 

dziecku. Sprawowanie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z występowaniem wielu 

trudności. Najlepszym sposobem znalezienia odmiennych niż do tej pory rozwiązań, 

uzyskania wsparcia i wymiany informacji jest rozmowa. W związku z tym, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zaprasza rodziny zastępcze do wzięcia udziału               

w regularnych spotkaniach grupy wsparcia. Spotkania skierowane są zarówno do rodzin 

spokrewnionych, zawodowych oraz niezawodowych. 

 Grupa wsparcia ma charakter cykliczny, spotkania odbywają się w tutejszym Centrum           

co kwartał, w ostatni wtorek miesiąca. Spotkania te trwają około godziny, bierze w nich 

udział również psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, 

który przygotowuje tematy spotkań lub służy swoim wsparciem, gdy jest ono niezbędne.         

W sytuacji, gdy rodzinę zastępczą stanowi małżeństwo, zachęcamy do udziału oboje 

małżonków. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną motywacją 

osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. 

Pomoc finansowa skierowana dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka 

udzielana jest od dnia faktycznego umieszczenia małoletniego w pieczy zastępczej 

do dnia jego faktycznego opuszczenia tej rodziny lub rodzinnego domu dziecka. 
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 Na spotkania zapraszani są również eksperci, którzy dzielą się z rodzinami 

zastępczymi swoją wiedzą i doświadczeniem z różnych dziedzin. 

Do zadań psychologa zatrudnionego w tutejszym Centrum należy również objęcie 

wsparciem i pomocą rodziny zastępcze. Psycholog na podstawie przeprowadzonych badań 

wydaje opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Rodziny zastępcze przechodzą takie badania       

co dwa lata. 

 Udział w grupie wsparcia ma na celu: 

1) doskonalenie kompetencji wychowawczych, umiejętności radzenia sobie                 

z emocjami i w sytuacjach stresujących, 

2) wprowadzanie dobrych zmian w swojej rodzinie, 

3) wzrost świadomości o sobie, swoich potrzebach, emocjach, 

4) dawanie oraz otrzymywanie wsparcia w funkcjonowaniu jako rodzina zastępcza, 

5) zapobieganie wypaleniu w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. 

 

2.2. Akcja charytatywna „Odkryj w sobie Św. Mikołaja” 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie od sześciu lat organizuje akcję 

charytatywną „Odkryj w sobie Św. Mikołaja”. Przygotowania do akcji rozpoczynają się już  

w październiku, a jej finał ma miejsce przed Świętami Bożego Narodzenia.  Akcja zazwyczaj 

objęta jest Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Śremie. 

 W celu dotarcia do jak największej liczby dzieci tutejsze Centrum co roku kieruje 

akcję do innej grupy osób. Do tej pory odbiorcami akcji były dzieci z rodzin uboższych, 

wychowankowie pieczy zastępczej, a w roku 2017 dzieci z orzeczeniem                                  

o niepełnosprawności. 

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie dokładają wszelkich 

starań, żeby rozpowszechnić informacje o Akcji, a co za tym idzie nawiązać współpracę z jak 

największą liczbą „Św. Mikołajów”. Rozwieszane są plakaty, wysyłane informacje do firm          
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i osób prywatnych, wiadomości o Akcji przekazywane są również przez śremskie media, 

informacja umieszczona została także na billboardzie przy ul. Gostyńskiej w Śremie.  

 Zadaniem dzieci jest przygotowanie listu do Św. Mikołaja w postaci rysunku                 

z wymarzonym prezentem, w kwocie do 100,00 zł. Do tutejszego Centrum zgłaszają się 

osoby, które chcą zakupić taki prezent. 

 Akcja zakończona jest finałem, podczas którego Św. Mikołaj wręcza prezenty 

podopiecznym. 

2.3. Pożegnanie lata 

 Jednym z zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jest pomoc rodzinom 

zastępczym w formie nawiązania wspólnych kontaktów. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie od trzech lat organizuje spotkanie dla rodzin zastępczych z okazji 

zakończenia lata. 

 Podczas pikniku, rodziny zastępcze z terenu powiatu śremskiego i dzieci w nich 

umieszczone mają okazję się poznać i wymienić doświadczeniami. W trakcie spotkania 

przewidziany jest również poczęstunek w postaci napojów zimnych i ciepłych, ciasta oraz 

kiełbas, które smażone są w ognisku i na grillu. 

2.4. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 

 Co roku, dnia 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Rzecznik Praw 

Dziecka w swoim liście do rodzin zastępczych podkreśla ogromną wagę roli jakiej się 

podjęły. Zwraca uwagę na fakt, iż do rodzin zastępczych trafiają dzieci, które mają za sobą 

ogromny bagaż doświadczeń, niekoniecznie dobrych dla ich rozwoju i wychowania. Piecza 

zastępcza zapewnia małoletnim warunki dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego, 

emocjonalnego, społecznego, daje szanse na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, 

niejednokrotnie przywraca wiarę w ludzi. 

 W związku z powyższym, chcąc podziękować rodzinom zastępczym za trud jaki 

wkładają w sprawowanie opieki nad dziećmi, które nie mogą wychowywać się w środowisku 

naturalnym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie organizuje co roku obchody       

z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 
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 W roku 2018 wspomniane obchody składały się z dwóch części: konferencji, na którą 

zaproszeni zostali specjaliści z różnych dziedzin oraz festynu rodzinnego na plaży miejskiej    

w Śremie. 

2.5. Współpraca z organizacjami i instytucjami 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w ramach podejmowanych działań 

na rzecz rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej współpracuje z wieloma 

organizacjami i instytucjami m.in.: 

1) Sąd Rejonowy w Śremie 

ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 21 410 

 

2) Ośrodki Pomocy Społecznej: 

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie 

ul. Roweckiego 31, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 36 107 

ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 39 997 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku 

Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk 

tel. 61 28 25 426 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy 

ul. Parkowa 2 , 63-112 Brodnica 

tel. 61 28 23 527 

 

 

  



24 

___________________________________________________________________________ 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 30 490, 609 301 780, e-mail: pcpr@i.media.pl, www.pcpr.srem.pl 

d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

ul. Stacha Wichury 11 A, 63-130 Książ Wlkp. 

tel. 61 28 22 700 

  

3) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie 

ul. Mickiewicza 20, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 21 435 

 

4) Komenda Powiatowa Policji w Śremie 

ul. Mickiewicza 15, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 15 200 

 

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie 

ul. Marciniaka 2, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 34 864 

 

6) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 28 501 

 

7) Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie 

ul. Jana Pawła II 12, 64-100 Leszno 

tel. 65 52 63 008 

 

8) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 

ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 30 798 

 

9) Fundacja Familia 

Pl. 20 Października 49, 63-100 Śrem 

tel. 694 248 556 
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10) Stowarzyszenie Jasny Horyzont 

ul. Mickiewicza 5 

e-mail: jasnyhoryzontsrem@gmail.com 

 

11) Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień 

ul. Mickiewicza 5, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 28 016 

Rozdział III 

Warto wiedzieć 

3.1. Instytucjonalna piecza zastępcza 

Poza rodzinną pieczą zastępczą dziecko umieszczone może zostać w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. Wyróżniamy: 

1) placówki opiekuńczo - wychowawcze, 

2) regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne, 

3) interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

W instytucjonalnej pieczy zastępczej nie powinny być umieszczane dzieci poniżej     

10 roku życia. W powiecie śremskim nie ma żadnej z wyżej wymienionych form 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności podejmowane 

są starania aby dziecko zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Umieszczenie 

dziecka w placówce traktowane jest jako ostateczność. 

3.2. Adopcja dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

 W sytuacji pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej, możliwe jest jego przysposobienie przez opiekunów 

zastępczych. Warunkiem procedury adopcyjnej w takim przypadku jest nawiązanie silnej 

więzi pomiędzy opiekunami a małoletnim. Przysposobienie dziecka umieszczonego w danej 

rodzinie może mieć miejsce gdy ma ono uregulowaną sytuację prawną i nawiązało silne więzi 

z rodzicami zastępczymi. 
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 Istnieje możliwość adoptowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej przez 

inną rodzinę. Tak jak i w pozostałych przypadkach, przede wszystkim należy pamiętać                 

o dobru dziecka. Czasami zdarza się, iż dziecko może zostać zakwalifikowane do procesu 

adopcyjnego, jednakże nawiązało tak silną więź z opiekunami zastępczymi, że woli pozostać 

w dotychczasowej rodzinie. 

3.3. Prawo do kontaktów z dzieckiem 

 Możemy mówić o prawie do kontaktów z dzieckiem zarówno w przypadku 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jak i podczas kwalifikacji do procesu adopcyjnego. 

 W przypadku pozytywnej opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia 

oraz zakwalifikowaniu dziecka do adopcji, ośrodek adopcyjny udziela informacji o dziecku 

oraz umożliwia kontakt z dzieckiem. Nadzór nad przebiegiem spotkań rodziny 

przysposabiającej z małoletnim pełni właściwy ośrodek adopcyjny. 

 Jednym z najważniejszych zadań osób pełniących funkcję rodziny zastępczej jest 

umożliwianie kontaktów dziecka z rodzicami biologicznymi i innymi bliskimi, chyba że sąd 

wyda inną decyzję np. o zakazie zbliżania się rodziców do dzieci. 

 Rodzice biologiczni niezależnie od władzy rodzicielskiej mają prawo do kontaktów     

ze swoimi dziećmi. Wynika z tego, iż nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma 

takie prawo o ile dziecko nie zostało przysposobione. 

 W sytuacji kiedy rodzina zastępcza zauważa, że kontakty dziecka z rodzicami 

naturalnymi negatywnie na nie wpływają lub są dla niego zagrożeniem, może wystąpić          

o ograniczenie kontaktów lub ich zakaz. Ograniczenie kontaktów może polegać na 

wyznaczeniu ich częstotliwości, czasu trwania i miejsca. Kontakty mogą odbywać się             

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, co jest wielokrotnie praktykowane       

w powiecie śremskim. 

 Kontakty dziecka z rodzicami to nie tylko spotkania, ale również porozumiewanie się 

za pomocą komunikatorów internetowych, telefonu czy wiadomości e-mail. 



27 

___________________________________________________________________________ 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem 

tel. 61 28 30 490, 609 301 780, e-mail: pcpr@i.media.pl, www.pcpr.srem.pl 

3.4. Uprawnienia pracownicze rodzica zastępczego 

 Z rodzinami zawodowymi i rodzinnymi domami dziecka starosta może zawrzeć 

umowę cywilnoprawną. Umowa ta nie jest równoważna z umową o pracę, jednakże rodzinom 

tym przysługują uprawnienia zbliżone do pracowniczych. Czas pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu wymaganego do nabycia 

uprawnień pracowniczych. Rodzina zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka 

otrzymują wynagrodzenie za wypełnianie swojej roli. 

 Jak już wcześniej wspomniano rodziny zawodowe i osoby prowadzące rodzinne domy 

dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem. Wypoczynek taki 

wynosi 30 dni w ciągu roku i jest to okres, za który przysługuje wynagrodzenie. Ważne jest 

aby na ten czas zapewnić dzieciom umieszczonym w pieczy inną opiekę, dlatego rodziny 

zobowiązane są do poinformowania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o planowanym 

wypoczynku co najmniej 30 dni przed jego terminem. 

 Osoba, która przyjęła dziecko poniżej 7 roku życia do rodziny zastępczej ma prawo do 

urlopu macierzyńskiego. 

Rozdział IV 

Przydatne strony internetowe 

www.pcpr.srem.pl - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

www.powiat-srem.pl - powiat śremski 

www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

www.brpd.gov.pl - Rzecznik Praw Dziecka 

www.kopd.poznan.pl - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 

www.srem.sr.gov.pl - Sąd Rejonowy w Śremie 

www.isap.sejm.gov.pl - Internetowy System Aktów Prawnych 

www.towarzystwonaszdom.pl - Towarzystwo Nasz Dom 

www.naszsrem2.nazwa.pl/familia/ - Fundacja Familia w Śremie 

www.jasnyhoryzontsrem.blogspot.com - Stowarzyszenie Jasny Horyzont 

http://www.pcpr.srem.pl/
http://www.powiat-srem.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.brpd.gov.pl/
http://www.kopd.poznan.pl/
http://www.srem.sr.gov.pl/
http://www.isap.sejm.gov.pl/
http://www.towarzystwonaszdom.pl/
http://www.naszsrem2.nazwa.pl/familia/
http://www.jasnyhoryzontsrem.blogspot.com/
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www.fundacja.srem.info - Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 

www.rops.poznan.pl - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

www.ops.srem.pl - Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie 

www.ops.dolsk.pl - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku 

www.opsbrodnica.pl - Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy 

www.fdds.pl - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

www.fal.org.pl - Fundacja Aktywności Lokalnej 

www.przystanekrodzina.pl - Fundacja „Przystanek Rodzina” 

www.koalicja.org. - Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej 

www.niebieskalinia.pl - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

www.psychologia.edu.pl - Instytut Psychologii Zdrowia 

www.pzoonsrem.pl - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

www.srem.policja.gov.pl - Komenda Powiatowa Policji w Śremie 

www.srem.pl - Urząd Miejski w Śremie 

www.ksiaz-wlkp.pl - Urząd Gminy Książ Wlkp 

www.dolsk.pl - Urząd Gminy Dolsk 

www.brodnica.net.pl - Urząd Gminy Brodnica 

www.poradniasrem.cop.pl - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

 

Rozdział V 

Akty prawne 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 682) 

http://www.fundacja.srem.info/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.ops.srem.pl/
http://www.ops.dolsk.pl/
http://www.opsbrodnica.pl/
http://www.fdds.pl/
http://www.fal.org.pl/
http://www.przystanekrodzina.pl/
http://www.koalicja.org/
http://www.niebieskalinia.pl/
http://www.psychologia.edu.pl/
http://www.pzoonsrem.pl/
http://www.srem.policja.gov.pl/
http://www.srem.pl/
http://www.ksiaz-wlkp.pl/
http://www.dolsk.pl/
http://www.brodnica.net.pl/
http://www.poradniasrem.cop.pl/
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 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich      

(Dz. U. z 2018 r. poz. 969) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie               

(Dz. U. z 2015 poz. 1390) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego              

(Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) 
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Załączniki 

 

Załącznik nr 1 

Świadczenia finansowe 

Świadczenia dla rodzin zastępczych: 

Świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego  w rodzinie 

zastępczej 

obowiązkowo 

a) nie mniej niż 694,00 zł 

miesięcznie-                 

w przypadku dziecka 

umieszczonego               

w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej 

 

b) nie mniej niż 1052,00 zł 

miesięcznie-                 

w przypadku dziecka 

umieszczonego            

w rodzinie zastępczej 

niezawodowej, 

zawodowej lub 

rodzinnym domu 

dziecka 

Dodatek wychowawczy obowiązkowo 

Rodzinie zastępczej na każde 

umieszczone dziecko               

w wieku do ukończenia 

osiemnastego roku życia 

przysługuje dodatek                  

w wysokości świadczenia 

wychowawczego, tj. 500,00 zł. 

Dodatek z tytułu umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej 

zawodowej, na podstawie 

przepisów o postępowaniu     

w sprawie nieletnich 

obowiązkowo 

Nie niższy niż 211,00 zł 

miesięcznie na pokrycie 

zwiększonych kosztów 

utrzymania dziecka 

Dodatek z tytułu utrzymania 

dziecka niepełnosprawnego 
obowiązkowo 

Nie niższy niż 211,00 zł 

miesięcznie na pokrycie 

zwiększonych kosztów 

utrzymania dziecka 

Świadczenie jednorazowe na 

pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych             

z potrzebami przyjmowanego 

dziecka 

zgodnie z zarządzeniem 

Wysokość nieokreślona             

w ustawie. 

Zgodnie z zarządzeniem 

kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie        

w Śremie wysokość 

świadczenia może zostać 

przyznana do kwoty 2.000,00 zł 
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Świadczenie jednorazowe lub 

okresowe na pokrycie 

wydatków związanych            

z wystąpieniem zdarzeń 

losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość 

sprawowanej opieki 

nieobowiązkowo 

Wysokość ustalona zgodnie        
z zarządzeniem kierownika 

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie na 

dany rok 

Dofinansowanie do 

wypoczynku dziecka poza 

miejscem zamieszkania 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wysokość ustalona zgodnie        

z zarządzeniem kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie na dany rok 

Środki finansowe na 

utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego (dla rodziny 

zawodowej                                

i niezawodowej) 

nieobowiązkowo lub 

obowiązkowo - rodzinie 

zastępczej zawodowej, w której 

umieszczono powyżej 3 dzieci   

i osób, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając        

w pieczy zastępczej, o której 

stanowi art. 37 ust. 2 ustawy     

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz jeżeli 

zasadność przyznania tych 

środków zostanie potwierdzona 

w opinii organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej 

W wysokości odpowiadającej 

kosztom ponoszonym przez 

rodzinę zastępczą niezawodową 

albo zawodową na czynsz, 

opłaty z tytułu najmu, opłaty za 

energię elektryczną i cieplną, 

opał, wodę, gaz, odbiór 

nieczystości stałych                     

i płynnych, dźwig osobowy, 

antenę zbiorczą, abonament 

telewizyjny i radiowy, usługi 

telekomunikacyjne oraz 

związanym z kosztami 

eksploatacji, obliczonym przez 

podzielenie łącznej kwoty tych 

kosztów przez liczbę osób 

zamieszkujących w tym lokalu 

lub domu jednorodzinnym                         

i pomnożenie przez liczbę 

dzieci i osób, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając        

w pieczy zastępczej,  o których 

stanowi art. 37 ust. 2, 

umieszczonych w rodzinie 

zastępczej wraz z osobami 

tworzącymi tę rodzinę 

zastępczą. 

Świadczenie na pokrycie 

kosztów przeprowadzenia 

niezbędnego remontu 

(rodzina zastępcza zawodowa) 

nieobowiązkowo 
Wysokość nieokreślona                 

w ustawie 

Świadczenie w ramach 
programu „Dobry Start” 

obowiązkowo W wysokości 300,00 zł 
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Załącznik nr 2  

Zasady przyznawania rodzinie zastępczej dofinansowania do wypoczynku 

 

1. Dofinansowanie można uzyskać w przypadku wypoczynku trwającego minimum           

3 doby poza miejscem zamieszkania dziecka. 

2. Przyznanie dofinansowania oprócz pisemnego wniosku wymaga złożenia: 

1) dokumentu potwierdzającego zaplanowanie lub odbycie wypoczynku dziecka-          

np. dowód dokonania rezerwacji i przedpłaty/ zapłaty, faktura, rachunek, 

zaświadczenie, itp., 

2) oświadczenia: czy wypoczynek jest/był dofinansowywany z innych źródeł               

i w jakiej kwocie. 

3. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z innych źródeł dofinansowania                   

do wypoczynku dziecka (np. środków: pomocy społecznej, PFRON-u, zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, itd.)- przy przyznaniu dofinansowania uwzględnia się 

rzeczywisty koszt Wnioskodawcy, który musi ponieść po odjęciu dofinansowania             

z innych źródeł. 

4. Wykorzystanie przyznanej pomocy zgodnie z celem rodzina zastępcza potwierdza         

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w nieprzekraczalnym terminie 

30 dni od daty zakończenia wypoczynku dokumentem finansowym np.: fakturą, 

rachunkiem imiennym paragonem (wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy 

pozwalającym określić okoliczności, w jakich poniesiony został wydatek). 
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.................................................. 
            (miejscowość, data) 

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

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

.................................................................. Powiatowe Centrum 

(imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy)    Pomocy Rodzinie 

        ul. Dutkiewicza 5  

        63 – 100 Śrem   

      

WNIOSEK 

O dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 

 

Zwracam/zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka: 

......................................................................................., ur. ........................................................ 
  (imię i nazwisko dziecka)      (data) 

 

które wypoczywać będzie/wypoczywało w ................................................................................................ 

        (miejscowość – adres) 

 

w terminie od .............................................................. do ........................................................... 

 

Koszt wypoczynku........................................................................................................................ 

Dołączam dokument potwierdzający zaplanowanie/odbycie wypoczynku dziecka. 

 

Jednocześnie świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – 

art. 233 § 1 Kodeksu karnego*, oświadczam, że ww. wypoczynek (właściwe podkreślić): 

 

 Nie jest/nie był dofinansowany z innych źródeł, 

 Jest dofinansowany z innych źródeł: 

............................................................................................................................. ....... w kwocie: ................................................... 

.................................................................................................................................... w kwocie: ................................................... 

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

         (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

Art. 233 § 1 KK: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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Załącznik nr 3 

Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

Zasady przyznawania rodzinie zastępczej jednorazowego świadczenia na pokrycie 

niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. 

1. Wniosek o przyznanie świadczenia rodzina zastępcza składa niezwłocznie                  

po przyjęciu dziecka. Pomoc w tej formie jest przewidziana wyłącznie w związku        

z niezbędnymi wydatkami wynikającymi z potrzeb dziecka przyjmowanego                  

do rodziny zastępczej. 

2. Wnioskodawca może otrzymać jednorazowe świadczenie w szczególności na zakup: 

materiałów związanych z przeprowadzeniem drobnego remontu w pokoju dziecka, 

mebli dostosowanych do wieku dziecka, sprzętów AGD związanych                            

z zabezpieczeniem potrzeb dziecka, wózka, fotelika samochodowego, a także odzieży 

stosownej do danej pory roku i wyprawki szkolnej. Jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach - świadczenie może zostać przyznane na zaspokojenie 

innych, ważnych potrzeb wynikających z faktu przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej. 

3. Wniosek podlega ocenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem 

zasadności dokonania zakupu poszczególnych wnioskowanych rzeczy, przy czym 

pozytywna opinia organizatora nie przesądza o przyznaniu i przeznaczeniu 

świadczenia. 

4. Wykorzystanie przyznanej pomocy zgodnie z celem rodzina zastępcza potwierdza         

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w nieprzekraczalnym terminie 

30 dni od dnia otrzymania decyzji: fakturą, rachunkiem imiennym, paragonem (wraz    

z oświadczeniem Wnioskodawcy pozwalającym określić okoliczności, w jakich 

poniesiony został wydatek). 

5. W przypadku zmiany rodziny zastępczej przez dziecko, zwłaszcza gdy pobyt w niej 

miał charakter przejściowy, rzeczy zakupione w ramach pomocy jednorazowej przez 

daną rodzinę zastępczą podlegają, w miarę możliwości, przekazaniu następnej z nich. 
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.................................................. 
            (miejscowość, data) 

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

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

.................................................................. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

(imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy)   ul. Dutkiewicza 5 

       63 – 100 Śrem    

     

WNIOSEK 

o jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

 

Zwracam/zwracamy się z prośbą o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka................................... 

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

(imię, nazwisko i data urodzenia) 

Wnioskowane świadczenie posłuży zaspokojeniu niezbędnych potrzeb dziecka poprzez zakup 

dla niego: 

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

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

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

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

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

Planowany łączny koszt zakupów: .............................................................................................. 

 

Jestem świadomy/jesteśmy świadomi, iż niniejszy wniosek, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2019 kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2019 r. podlega ocenie organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej pod względem zasadności dokonania zakupu poszczególnych wnioskowanych 

rzeczy, przy czym pozytywna opinia organizatora nie przesądza o przyznaniu i przeznaczeniu świadczenia. 

 

 
 

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

        (podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 4 

Wniosek o przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

Śrem , dnia  ................................ 

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

/imię i nazwisko/ 

ul. ................................................... 

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

/adres zamieszkania/ 

 Nr Tel. …………………………… 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie 

ul. Dutkiewicza 5 

 

WNIOSEK 

 Wnoszę o przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Oświadczam, że w związku z umieszczeniem w mojej rodzinnej pieczy zastępczej dziecka 

..................................................................................ur. .......................................proszę                    

o objęcie naszej rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Zostałam poinformowana, że do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą  

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka                    

w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 
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4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu  

do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  

i rehabilitacyjnej, 

5) zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

6) udzielania wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 Zobowiązuję się do współpracy z przydzielonym koordynatorem. 

 

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

                        (data, podpis rodzica zastępczego/prowadzącego Rodzinny dom dziecka) 

 

 

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

                        (data, podpis rodzica zastępczego/prowadzącego Rodzinny dom dziecka) 

   

 

 


