
 
Poszukujemy małżeństw, 

 rodzin z dziećmi oraz osób samotnych, 

które chcą tworzyć rodziny zastępcze. 

 

 Ciociu, Wujku ! 

 

Mamo, tato ! 

 

  Czekamy na Was ! 
 

 

Rodziny zastępcze podejmujące się                               

opieki nad  dzieckiem są zobowiązane                        

odbyć specjalistyczne szkolenie,                                         

po ukończeniu którego uzyskują                             

zaświadczenie umożliwiające pełnienie                       

funkcji rodziny zastępczej  lub                                   

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

 

 

 

Powiatowe Centrum  

Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich  

 
udziela  

szczegółowych informacji  

pod adresem: 

 

 

ul. B. Chrobrego 5, 

47-100 Strzelce Opolskie, 

tel. (77) 461-33-81, pokój nr 8 

e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl  

www.pcpr.strzelceop.pl 

 

 

 

 

 

„Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych. 

Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy... 

Należy czuwać, aby dobro dziecka było 

zawsze stawiane na pierwszym miejscu (…) "  

(Jan Paweł II) 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Strzelcach Opolskich 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Daj dzieciom szansę na 
lepszą przyszłość 

 

 

 

 



Rodzina  zastępcza  to  forma   

rodzinnej pieczy  zastępczej  dla  dziecka,  

które częściowo  lub  całkowicie  zostało 

pozbawione  opieki  rodzicielskiej. 

Rodzina zastępcza spokrewniona – taką 

rodzinę tworzą dziadkowie lub rodzeństwo 

dziecka, które ma być objęte opieką. 

Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka wynosi nie mniej niż 

694,00 zł netto. W przypadku sprawowania 

opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 

przysługuje dodatek w wysokości nie mniej niż 

211,00 zł netto.  

Rodzina zastępcza niezawodowa – zajmuje 

się dzieckiem lub dziećmi, z którymi nie wiąże 

jej żaden stopień pokrewieństwa lub są 

dalszymi krewnymi (wujostwo, kuzynostwo). 

W rodzinie umieszcza się nie więcej niż  

3 dzieci. Miesięczne świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka wynosi nie mniej 

niż 1052,00 zł netto, a w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego przysługuje dodatek  

w wysokości nie mniej  niż  211,00 zł netto. 

Rodzina zastępcza zawodowa – tworzą ją 

osoby obce. Umowa o pełnienie funkcji 

zawierana jest na 4 lata i jednemu z 

małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba 

ta nie może kontynuować zatrudnienia, podjąć 

dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody 

starosty. Przysługuje również prawo do 

czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi 

w związku z wypoczynkiem (30 dni 

kalendarzowych w okresie 12 miesięcy). 

Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje 

miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w wysokości nie mniej niż 

1052,00 zł netto. W przypadku dziecka 

niepełnosprawnego przysługuje dodatek  

w wysokości nie mniej niż 211,00 zł netto.  

* rodzinne pogotowie opiekuńcze – tworzy 

zawodowa rodzina zastępcza; umieszcza się  

w niej do 3 dzieci do czasu unormowania 

sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż 4 

miesiące. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach okres ten może zostać 

przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia 

postępowania sądowego. 

* specjalistyczna rodzina zastępcza – dla  

małoletnich matek, dzieci niepełnosprawnych, 

dzieci umieszczonych na podstawie ustawy  

o postępowaniu w sprawie nieletnich. W takiej 

rodzinie zastępczej umieszcza się  nie więcej 

niż 3 dzieci. 

  Rodzinny dom dziecka  - tworzą osoby obce  

i umieszcza się w nim do 8 dzieci. Umowa  

o prowadzenie rodzinnego domu dziecka 

zawierana jest na 5 lat i jednemu z małżonków 

przysługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie może 

kontynuować zatrudnienia ani podjąć dodatkowej 

pracy zarobkowej bez zgody starosty. Przysługuje 

również prawo do czasowego niesprawowania 

opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem 

(30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy). 

   Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje 

miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w wysokości nie mniej niż 

1052,00 zł netto, natomiast w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego przysługuje dodatek  

w wysokości 211,00 zł netto. 

   W przypadku zarówno rodziny zastępczej   

zawodowej jak i prowadzącego rodzinny dom 

dziecka przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

nie niższej niż 2100,00 zł brutto. Okres pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej jak  

i prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza 

się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub 

zachowania uprawnień pracowniczych. 

W przypadku  zawodowej rodziny zastępczej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie 

niższej niż 2700,00 zł miesięcznie. 

Rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnioną, 

niezawodową, zawodową i prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka)  może tworzyć 

małżeństwo lub osoba samotna jeśli: 

 ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce; 

 korzysta z pełni praw obywatelskich  

i cywilnych;  

 w stosunku do naturalnych dzieci nie jest 

ani w przeszłości nie była pozbawiona 

władzy rodzicielskiej (władza ta nie była 

również ograniczona lub zawieszona);  

 wywiązuje się z obowiązku utrzymania 

osób  z najbliższej rodziny (alimentacja), 

jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie 

sądu;  

 posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym 

stanie zdrowia, umożliwiającym 

odpowiednią opiekę nad dzieckiem;  

 posiada pozytywną opinię o predyspozycji 

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej; 

 ma odpowiednie warunki mieszkaniowe               

i stałe źródło utrzymania; Zarobki 

rodziców zastępczych nie wpływają na 

wysokość kwoty otrzymywanej na 

utrzymanie dziecka. 

 


