
PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i 
wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia:

1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe 
– dążenie do przysposobienia dziecka,

2) przygotowanie dziecka do:
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 
kontaktów z  rodziną  i  rówieśnikami,  w  celu  łagodzenia  skutków doświadczania 
straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

3) zaspokojenia  potrzeb  emocjonalnych  dzieci,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

 
FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) rodzinnej,
2) instytucjonalnej.

            Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c)  zawodowa,  w  tym  zawodowa  pełniąca  funkcję  pogotowia  rodzinnego  i  zawodowa 
specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.
           Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku 
całodobową opiekę i wychowanie dziecku, w szczególności:

1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, 
2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, 
3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, 
4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, 
5. zaspokajają  jego  potrzeby  emocjonalne,  bytowe,  rozwojowe,  społeczne  oraz 

religijne, 
6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne 

dziecka, 
7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił 

inaczej. 
Pełnienie  funkcji  rodziny  zastępczej  oraz  prowadzenie  rodzinnego  domu 

dziecka może być powierzone osobom, które:
1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej; 
2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie 

jest im ograniczona ani zawieszona, 
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, 
4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, 



5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 
zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, 

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
7. zapewniają  odpowiednie  warunki  bytowe  i  mieszkaniowe  umożliwiające  dziecku 

zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym: 
         a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
         b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
         c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Świadczenia  i  pomoc  przysługująca  rodzinom  zastępczym  i  prowadzącym 
rodzinny dom dziecka:

I.  świadczenie  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dziecka  umieszczonego  w  rodzinie 
zastępczej czy w rodzinnym domu dziecka:

1) 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej,

2) 1000,00  zł  miesięcznie  –  w  przypadku  dziecka  umieszczonego  w  rodzinie 
zastępczej  zawodowej,  rodzinie  zastępczej  niezawodowej  lub  rodzinnym  domu 
dziecka.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu, nie więcej 
niż o 80% kwot świadczenia. Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę 
rodzinną oraz uposażenie rodzinne. 

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko 
legitymujące  się  orzeczeniem o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem o  znacznym  lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 
zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Świadczenia  i  dodatki  przyznaje  się  od  dnia  faktycznego  umieszczenia  dziecka 
odpowiednio  w  rodzinie  zastępczej  lub  rodzinnym  domu  dziecka  do  dnia  faktycznego 
opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Świadczenia 
i  dodatki  przysługują  rodzinie  zastępczej  oraz  prowadzącemu  rodzinny  dom  dziecka 
również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

I  I.   Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:  
1) utrzymanie  lokalu  mieszkalnego  w  budynku  wielorodzinnym  lub  domu 

jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
2) pokrycie  niezbędnych kosztów związanych z  remontem lub  ze  zmianą lokalu  w 

budynku  wielorodzinnym lub  domu jednorodzinnego,  w  którym  jest  prowadzony 
rodzinny dom dziecka,

3) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i 
wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

III. świadczenia fakultatywne:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku 6 do 

18 roku życia – raz w roku,
2) świadczenie na pokrycie:

a)  niezbędnych  wydatków  związanych  z  potrzebami  przyjmowanego  dziecka  – 
jednorazowo,



b)  kosztów  związanych  z  wystąpieniem  zdarzeń  losowych  lub  innych  zdarzeń 
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

3) rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe 
na  utrzymanie  lokalu  mieszkalnego  w  budynku  wielorodzinnym  lub  domu 
jednorodzinnego. 

4) rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na 
pokrycie  kosztów związanych  z  przeprowadzeniem niezbędnego  remontu  lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

IV. wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom 
dziecka:

1) rodzinie  zastępczej  zawodowej  oraz  prowadzącemu  rodzinny  dom  dziecka 
przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000 zł miesięcznie,

2) rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje 
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600 zł miesięcznie,

3) w  przypadku  gdy  rodzina  zastępcza  zawodowa  lub  prowadzący  rodzinny  dom 
dziecka  nie  sprawuje  opieki  nad  dzieckiem z  powodu  umieszczenia  dziecka  w 
jednostce  za  okres  pozostawania  w  gotowości  do  czasu  powrotu  dziecka  z 
jednostki  lub przyjęcia  kolejnego dziecka otrzymują wynagrodzenie w wysokości 
80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia,

4) rodzina  zastępcza  zawodowa  pełniąca  funkcję  pogotowia  rodzinnego,  w  której 
przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 
dzieci lub co najmniej jedno dziecko, o którym mowa w art. 81, otrzymuje dodatek w 
wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia,

5) rodzina  zastępcza  zawodowa  oraz  prowadzący rodzinny dom dziecka,  za  czas 
sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie w wysokości nie 
niższej niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie,

6) rodzina zastępcza niezawodowa za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej 
otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 20%.

       Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne 
i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
3) umożliwia  kontakt  dziecka z rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  chyba że sąd 

postanowi inaczej,
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych,
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.



Placówka  opiekuńczo-wychowawcza  jest  prowadzona  jako  placówka  opiekuńczo-
wychowawcza typu:

1) socjalizacyjnego,
2) interwencyjnego,
3) specjalistyczno - terapeutycznego,
4) rodzinnego.

Zadaniem  placówki  opiekuńczo  –  wychowawczej  typu  interwencyjnego jest  doraźna 
opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest 
obowiązana  przyjąć  dziecko  w  przypadkach  wymagających  natychmiastowego 
zapewnienia dziecku opieki.   
Do placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego są przyjmowane dzieci 
niezależnie od miejsca zamieszkania. Pobyt dziecka w placówce typu interwencyjnego nie 
może  trwać  dłużej  niż  3  miesiące.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  okres 
pobytu może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego.

 
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego sprawuje 
opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

1) legitymującym   się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) wymagającym stosowania  specjalnych  metod  wychowawczych  i  specjalistycznej 
terapii,

3) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych. 
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego zapewnia 
zajęcia  wychowawcze,  socjoterapeutyczne,  korekcyjne,  logopedyczne,  terapeutyczne, 
rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a 
dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.   

Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego: 
1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające  i usamodzielniające się,
2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę  licznemu rodzeństwu,
3) współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

 
PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTEPCZEJ

Osobie opuszczającej,  po osiągnięciu  pełnoletności,  rodzinę zastępczą,  rodzinny 
dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-
terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w 
pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
I) przyznaje się pomoc na:
a) kontynuowanie nauki,
b) usamodzielnienie,
c) zagospodarowanie. 
II) udziela się pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych.
b) zatrudnienia.



Pomoc  na  kontynuowanie  nauki,  na  usamodzielnienie  oraz  na 
zagospodarowanie jest  przyznawana  osobie  usamodzielnianej,  która  przebywała  w 
pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
a)  3  lat  —  w  przypadku  osoby  usamodzielnianej  opuszczającej  rodzinę  zastępczą 
spokrewnioną;
b)  roku —  w  przypadku  osoby  usamodzielnianej  opuszczającej  rodzinę  zastępczą 
niezawodową,  rodzinę  zastępczą  zawodową,  rodzinny  dom  dziecka,  placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:
1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku 
dla  nieletnich,  zakładzie  poprawczym,  specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym, 
specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym 
całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o 
umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
2)  okres  pobytu  osoby  pełnoletniej  w  rodzinie  zastępczej,  rodzinnym  domu  dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc  na  usamodzielnienie  oraz  pomoc  na  zagospodarowanie  jest 
przyznawana  osobie  usamodzielnianej,  której  dochód miesięczny  nie  przekracza 
kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza 
kwotę  1200  zł,  można  przyznać  pomoc  na  usamodzielnienie  lub  pomoc  na 
zagospodarowanie,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  jej  sytuacją  mieszkaniową,  dochodową, 
majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę 
dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną 
przez  liczbę  tych  osób. Osoby  usamodzielniane  są  obowiązane niezwłocznie 
poinformować  organ,  który  przyznał  pomoc  o  każdej  zmianie  ich  sytuacji  osobistej, 
dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną 
— nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 
lat;
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, 
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
a) nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 
lat,
b) nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
c) nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat,  
nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc  na  usamodzielnienie  może  zostać  wypłacona,  w  zależności  od  ustaleń 
indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak 
niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. W przypadku gdy osoba 
usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie 
jest  wypłacana  po  zakończeniu  pobierania  pomocy  na  kontynuowanie  nauki.  W 



uzasadnionych  przypadkach  pomoc  na  usamodzielnienie  może  zostać  wypłacona  w 
trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest  wypłacana jednorazowo,  nie  później  niż  do 
ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 
zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu  niepełnosprawności  w  wysokości  nie  niższej  niż  3000  zł.  Pomoc  na 
zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomoc  na  kontynuowanie  nauki   -  warunkiem  przyznania  pomocy  na 
kontynuowanie  nauki  i  na  usamodzielnienie  jest  złożenie  wniosku  oraz  posiadanie 
zatwierdzonego  indywidualnego  programu  usamodzielnienia,  określającego  w 
szczególności:
1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
2)  sposób  uzyskania  przez  osobę  usamodzielnianą  wykształcenia  lub  kwalifikacji 
zawodowych,  pomocy  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych  oraz  w 
podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc  na  kontynuowanie  nauki  przyznaje  się  osobie  usamodzielnianej,  jeżeli 
kontynuuje naukę:
1) w szkole;
2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;
3) w uczelni;
4)  na  kursach,  jeśli  ich  ukończenie  jest  zgodne  z  indywidualnym  programem 
usamodzielnienia;
5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuację nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje w czasie 
trwania  odpowiednio  roku  szkolnego,  roku  akademickiego,  kursu  albo  przygotowania 
zawodowego.  Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie 
nauki  jest  obowiązana  przedłożyć,  nie  rzadziej  niż  raz  na  6  miesięcy,  zaświadczenie 
stwierdzające kontynuowanie nauki.

Pomoc  na  kontynuowanie  nauki  nie  przysługuje  w  przypadku,  gdy  osoba 
usamodzielniana:
1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną 
naukę
i nieodpłatne pełne utrzymanie;
2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, 
szkołę,  zakład  kształcenia  nauczycieli  lub  uczelnię,  kurs  lub  przygotowanie  do 
wykonywania zawodu;
3) została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:
1)  w  trakcie  kształcenia  w  zakładzie  kształcenia  nauczycieli  lub  w  uczelni  osoba 
usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.



Przyznania  pomocy  na  kontynuowanie  nauki,  na  usamodzielnienie  lub  na 
zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z 
celem, na jaki zostanie przyznana;
2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę 
zastępczą;
3) osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i 
nie podejmuje zatrudnienia;
4) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy 
pracownika;
5)  osoba  usamodzielniana  bez  uzasadnionej  przyczyny  uchyla  się  od  podjęcia 
proponowanego jej zatrudnienia;
6)  osoba  usamodzielniana  została  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


