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„PODARUJ IM DOM”  
KAMPANIA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE   

Rodzina zastępcza sprawuje opiekę i zapewnia wychowanie dzieciom pozba-
wionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom niedo-
stosowanym społecznie. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich obowiązków 
kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.
    Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpo-
wiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki 
bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości właściwej edukacji i 
rozwoju zainteresowań, odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu 
wolnego.
Funkcja rodziny zastępczej zaczyna się w dniu wydania orzeczenia sądu                 
i umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast ustaje z dniem rozwią-
zania rodziny zastępczej orzeczeniem sądu lub z dniem osiągnięcia przez dziec-
ko pełnoletności. 
W polskim prawie funkcjonują trzy typy rodzin zastępczych:
- Rodziny spokrewnione z dzieckiem – to rodzina, którą łączy jakiś stosunek 
pokrewieństwa z dzieckiem np.: babcia, dziadek, ciocia, wujek, brat, siostra.  W 
rodzinie tej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci. W 
przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa dopuszcza się pobyt większej 
liczby dzieci.
- Rodziny niespokrewnione z dzieckiem – to rodzina, której nie łączy                   
z dzieckiem żaden stosunek pokrewieństwa. W rodzinie tej może przebywać    w 
tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci. W przypadku konieczności umiesz-
czenia rodzeństwa dopuszcza się pobyt większej liczby dzieci.
- Rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem- to rodziny, które nie łączy    z 
dzieckiem żaden stosunek pokrewieństwa oraz które z tytułu wykonywanej pracy 
otrzymują wynagrodzenie. Rozróżnia się następujące rodziny zawodowe niespo-
krewnione z dzieckiem:
 a) wielodzietne – w rodzinie tej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej 
niż troje dzieci i nie więcej niż sześcioro. W przypadku konieczności umieszcze-
nia licznego rodzeństwa dopuszcza się pobyt większej liczby dzieci.
b) specjalistyczne – umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci        
z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej 
opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym, samym czasie 
nie więcej niż troje dzieci.
c) o charakterze pogotowia rodzinnego- umieszcza się nie więcej niż troje dzieci 
na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka nie dłużej 
niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka 
może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie 
niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące 
warunki:
- Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej
- Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
- Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we  
władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
- Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej  lub innej 
osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
- Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co 
zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
- Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania 
- Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania
- Odbyły szkolenie oraz uzyskały zaświadczenie kwalifikacyjne

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

1) osoby spokrewnione i spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję 
poprawy sytuacji dziecka
2) przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
3) odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej a dzieckiem
4) poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profi-
laktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania 
potrzeb dziecka
5) zasadę nierozłączania rodzeństwa
6) w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.



Jeżeli 
dziecko 
umiesz-
czone 
w rodzinie 
zastępczej 
posiada dochód, 
kwotę pomocy pie-
niężnej pomniejsza się 
o 50% dochodu dziecka.

Dochodem dziecka jest renta 
rodzinna wraz z dodatkiem dla 
sierot zupełnych, zasiłek pielę-
gnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, 
otrzymywane alimenty oraz kwota 
odpowiadająca dochodom uzyskiwanym 
z majątku dziecka.

                                     POMOC PIENIĘŻNA

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
Podstawą ustalenia pomocy pieniężnej jest kwota 1 647 zł, która sta-
nowi podstawę do wyliczenia pomocy. Podstawa podlega weryfikacji 
co trzy lata.
Pomocy pieniężnej udziela Starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny zastępczej, uwzględniając wiek dziecka, stan 
zdrowia oraz niedostosowanie społeczne.
Wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzy-
mania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wynosi mie-
sięcznie, w przypadku dziecka:
- Do 7 lat- 60% podstawy, 
- Do 7 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 80 % 
podstawy, 
- Od 7 lat do 18 lat – 40 % podstawy,
- Od 7 lat do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności 
albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności – 60% podstawy, 
- Od 7 lat do 18 lat, umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 
26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U.z 2002r. 
nr 11 poz. 109 z późn. zm.) - 60% podstawy, 
- Od 7 lat do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności 
albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności i umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich(t.j. Dz.U.z 2002r. nr 11 poz.109 
z późn. zm.) - 80% podstawy. 


