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Rodzina Zastępcza Zawodowa z funkcją Pogotowia Rodzinnego. 

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie rodzin zastępczych, dzięki czemu zaczynamy 

odchodzić od schematu opieki nad dziećmi w formie domów dziecka. Wiele form prowadzenia takiej rodziny 

przybiera cechy zawodowe. Na jedną z nich składa się rodzina zastępcza zawodowa z funkcją pogotowia 

rodzinnego. Idea, jaka przyświeca pogotowiu rodzinnemu, to zapewnienie ciepła i bezpieczeństwa dzieciom 

oderwanym od swoich rodzin. To o wiele lepsza alternatywa niż wspomniany wcześniej dom dziecka. 

Funkcja Pogotowia Rodzinnego charakteryzuje się: 

 całodobową opieką nad dziećmi we własnym domu; 

 pozostaniem w pełnej gotowości do przyjęcia dziecka – np. przyprowadzonego z interwencji przez policję; 

 umieszczeniem w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci; 

 dzieci umieszczane są na krótki okres czasu – do 8 miesięcy, bądź do zakończenia postępowania sądowego; 

 opieka nad dzieckiem musi zakończyć się powrotem podopiecznego do własnej rodziny lub na przykład 

adopcją; 

Zawodową rodzinę zastępczą z funkcją Pogotowia Rodzinnego mogą stanowić małżeństwa bądź osoby 

samotne, które deklarują chęć sprawowania opieki nad dziećmi. W tym przypadku rodzicielstwo przechodzi                

w zawodowstwo, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to zawód, praca zarobkowa i za nią jak za każdą inną pracę 

wypłacane jest wynagrodzenie oraz świadczenia: 

 w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej w drodze rozporządzenia Rady 

Ministrów powiększonej o 300,00 zł brutto; 

 1052,00 zł netto świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;  

 211,00 zł netto dodatek do świadczenia z tytułu niepełnosprawności dziecka; 

 500,00 zł netto dodatek wychowawczy; 

 Świadczenie ,,Dobry Start” w ramach ustalonych zasad; 

 Świadczenia fakultatywne, które są przyznawane w ramach określonych zasad wynikających                                  

z wewnętrznych zarządzeń min. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka czy środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego. 

Rodzina zastępcza zawodowa z funkcją Pogotowia Rodzinnego powinna: 

 dbać o prawidłowy rozwój dziecka pod względem fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, 

psychicznym; 

 zapewnić dziecku odpowiednie wyżywienie, ubranie, czuwać nad postępami w nauce, rozwijać 

zainteresowania; 

 osoby sprawując opiekę powinna pokazać dziecku jak prawidłowo funkcjonuje 

rodzina oraz podtrzymywać wiedzę o jego pochodzeniu; 



 

W przypadku chęci podjęcia się pozostania rodziną zastępczą zawodową z funkcją Pogotowia 

Rodzinnego Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej podejmuje działania umożliwiające uzyskanie przez kandydata 

niezbędnych kwalifikacji. 

Umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej z funkcją Pogotowia Rodzinnego następuje             

na podstawie postanowienia sądu. PCPR jest zobowiązany do przygotowania rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka 

udzielając informacji o dziecku i przekazując posiadaną dokumentację dziecka zgodnie z art. 47 pkt 1 ust 1 i 2 ustawy 

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

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zapewnia 

wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad przyjętym dzieckiem. 

Wymagania kandydatów deklarujących chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej – Pogotowie 

Rodzinne : 

 Małżeństwo bądź osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, która daje rękojmię należytego 

sprawowania pieczy zastępczej; 

 Posiadanie pełnię władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci oraz władza rodzicielska nie była wcześniej 

odebrana; 

 Kandydaci nie byli wcześniej karani; 

 Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony; 

 Brak ograniczeń w zdolności do czynności prawnych; 

 Przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych umożliwiających dzieciom rozwój i edukację 

 Brak jest przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

Kandydaci deklarujący chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej – Pogotowie Rodzinne 

powinni złożyć w PCPR w Policach następujące dokumenty: 

 Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem *; 

 Oświadczenie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej *; 

 Zaświadczenie o niekaralności; 

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

*Druki wniosków są udostępnione na stronie: www.pcpr.police.pl 

 

        Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać               
           w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2.    
              

                                           


