
Na podstawie art. 33g ust. 7 i 8 ustawy z dnia 29 li-
stopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,
Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 i Nr 111, poz. 1194) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady dzia∏ania rodzin zast´pczych,

2) szczegó∏owe zasady doboru rodzin zast´pczych
i umieszczania dzieci w tych rodzinach,

3) tryb przygotowywania i szkolenia rodzin zast´pczych,

4) zakres programowy szkolenia rodzin zast´pczych
i tryb zatwierdzania programów szkolenia rodzin
zast´pczych,

5) wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady przyznawania
pomocy pieni´˝nej, o której mowa w art. 33g ust. 2
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo-
∏ecznej, zwanej dalej „ustawà”,

6) szczegó∏owe warunki finansowania dziecka
umieszczonego w rodzinie zast´pczej, w tym tak˝e
przebywajàcego poza rodzinà zast´pczà,

7) szczegó∏owe zasady przyznawania wynagrodzenia
rodzinom zast´pczym, o których mowa w art. 33e
ust. 1 pkt 3 ustawy, z tytu∏u pozostawania w gotowo-
Êci przyj´cia dziecka albo Êwiadczonej opieki i wy-
chowania,

8) zasady i wysokoÊç odp∏atnoÊci rodziców za pobyt
ich dzieci w rodzinach zast´pczych oraz sposób
i tryb post´powania w tych sprawach.

§ 2. 1. Rodzina zast´pcza kieruje si´ dobrem przyj´-
tego dziecka i poszanowaniem jego praw, w szczegól-
noÊci prawa do:

1) wiedzy o swoim pochodzeniu,

2) podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodzi-
nà naturalnà i innymi osobami bliskimi,

3) poszanowania godnoÊci i ochrony przed wszelkimi
formami przemocy.

2. Rodzina zast´pcza zapewnia dziecku warunki
rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu
zdrowia i poziomu rozwoju, a w szczególnoÊci:

1) odpowiednie warunki bytowe,

2) mo˝liwoÊci rozwoju fizycznego, psychicznego
i spo∏ecznego,

3) mo˝liwoÊci zaspokojenia indywidualnych potrzeb
dziecka w zale˝noÊci od jego stanu zdrowia i pozio-
mu rozwoju,

4) mo˝liwoÊci w∏aÊciwej edukacji i rozwoju zaintere-
sowaƒ,

5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji
czasu wolnego.

§ 3. 1. Przy doborze rodziny zast´pczej uwzgl´dnia
si´:

1) przygotowanie kandydatów do podj´cia opieki nad
dzieckiem w rodzinie zast´pczej,

2) odpowiednià ró˝nic´ wieku mi´dzy kandydatami
do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej a dzieckiem,

3) poziom rozwoju i sprawnoÊci dziecka, wymagania
w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej
lub resocjalizacyjnej oraz mo˝liwoÊci zaspokajania
potrzeb dziecka,

4) zasad´ nieroz∏àczania rodzeƒstwa, chyba ˝e dobro
dziecka przemawia za odst´pstwem od tej zasady,

5) w miar´ mo˝liwoÊci, opini´ wyra˝onà przez dziecko.

2. Pierwszeƒstwo w pe∏nieniu funkcji rodziny za-
st´pczej majà osoby spokrewnione lub spowinowaco-
ne z dzieckiem, je˝eli dajà gwarancj´ poprawy sytuacji
dziecka.

3. W przypadku gdy osoby, o których mowa
w ust. 2, nie mogà pe∏niç funkcji rodziny zast´pczej,
sàd opiekuƒczy mo˝e zwróciç si´ do powiatowego cen-
trum pomocy rodzinie, zwanego dalej „centrum pomo-
cy”, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub pobytu dziecka, o wskazanie innych kandydatów
zg∏aszajàcych gotowoÊç do pe∏nienia funkcji rodziny
zast´pczej.

§ 4. 1. Centrum pomocy przygotowuje rodzin´ za-
st´pczà na przyj´cie dziecka przez:

1) udzielenie szczegó∏owych informacji o dziecku i je-
go sytuacji rodzinnej oraz zapewnienie, w miar´
potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszcze-
niem go w tej rodzinie,

2) udzielenie informacji o specyficznych potrzebach
dziecka, w tym o orzeczeniu o potrzebie kszta∏cenia
specjalnego, orzeczeniu o potrzebie udzia∏u w zaj´-
ciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz ko-
niecznoÊci obj´cia dziecka pomocà profilaktyczno-
-wychowawczà lub resocjalizacyjnà.
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2. Rodzinie zast´pczej udziela si´, w przypadkach
tego wymagajàcych, informacji o koniecznoÊci uzyska-
nia porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub w innej poradni specjalistycznej.

§ 5. 1. Rodzina zast´pcza sprawuje opiek´ nad po-
wierzonym dzieckiem osobiÊcie, z wyjàtkiem przypad-
ku, gdy okresowo z powodów zdrowotnych lub loso-
wych nie mo˝e sprawowaç opieki osobiÊcie albo gdy
dziecko okresowo przebywa w szczególnoÊci w sana-
torium, szpitalu, placówce resocjalizacyjnej, domu po-
mocy spo∏ecznej, oÊrodku szkolno-wychowawczym,
w tym specjalnym, internacie, bursie lub na stancji.

2. Rodzina zast´pcza wspó∏pracuje z sàdem opie-
kuƒczym.

3. Rodzina zast´pcza wspó∏pracuje  z centrum po-
mocy, w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
tej rodziny, albo wskazanym przez centrum pomocy
oÊrodkiem adopcyjno-opiekuƒczym.

4. Rodzina zast´pcza informuje centrum pomocy,
o którym mowa w ust. 3, o istotnych sprawach doty-
czàcych  dziecka, a w szczególnoÊci o:

1) stanie jego zdrowia,

2) post´pach w nauce,

3) trudnoÊciach wychowawczych, w tym o samowol-
nym oddaleniu si´ dziecka z rodziny zast´pczej
trwajàcym d∏u˝ej ni˝ 24 godziny,

4) trudnoÊciach w sprawowaniu opieki nad dzieckiem,

5) przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad
dzieckiem w przypadkach, o których mowa
w ust. 1, je˝eli przerwa trwa d∏u˝ej ni˝ miesiàc, oraz
o osobie lub instytucji, która w tym czasie sprawu-
je opiek´ nad dzieckiem.

5. Rodzina zast´pcza nie mo˝e oddawaç powierzo-
nego jej dziecka do ˝∏obka.

§ 6. Centrum pomocy, o którym mowa w § 5 ust. 3,
dokonuje oceny sytuacji opiekuƒczo-wychowawczej
dziecka umieszczonego w rodzinie zast´pczej co naj-
mniej raz w roku, na podstawie wywiadu Êrodowisko-
wego (rodzinnego).

§ 7. 1. Centrum pomocy udziela rodzinie zast´pczej
pomocy w rozwiàzywaniu zg∏aszanych przez t´ rodzin´
problemów, w tym w szczególnoÊci wynikajàcych
z opieki nad dzieckiem o specyficznych potrzebach.

2. Centrum pomocy wspó∏pracuje z rodzinà zast´p-
czà, w szczególnoÊci w celu unormowania sytuacji ˝y-
ciowej dziecka.

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny
umieszczenia dziecka w rodzinie zast´pczej starosta za-
wiadamia sàd opiekuƒczy o mo˝liwoÊci powrotu dziec-
ka do rodziny naturalnej.

2. W przypadku stwierdzenia ustania warunków,
o których mowa w art. 33d ustawy, wymaganych do
pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej, albo niewype∏nia-
nia przez rodzin´ zast´pczà obowiàzków wobec dziec-
ka, starosta zawiadamia sàd opiekuƒczy o konieczno-
Êci zapewnienia dziecku innego rodzaju opieki.

§ 9. W przypadku gdy w powiecie utworzono wi´-
cej ni˝ jednà rodzin´ zast´pczà pe∏niàcà zadania pogo-
towia rodzinnego, o której mowa w art. 33e ust. 1 pkt 3
ustawy, rodziny te mogà specjalizowaç si´ w opiece
nad dzieçmi w wieku do 3 lat, które oczekujà na przy-
sposobienie, dzieçmi niedostosowanymi spo∏ecznie,
dzieçmi niepe∏nosprawnymi lub dzieçmi z innymi spe-
cyficznymi potrzebami.

§ 10. Rodzina zast´pcza pe∏niàca zadania pogoto-
wia rodzinnego mo˝e pe∏niç równie˝ funkcj´ rodziny
zast´pczej, o której mowa w art. 33e ust. 1 pkt 1 lub 2
ustawy.

§ 11. 1. W rodzinie zast´pczej umieszcza si´ w tym
samym czasie nie wi´cej ni˝ troje dzieci, z zastrze˝e-
niem ust. 3. 

2. W rodzinie zast´pczej pe∏niàcej  zadania pogoto-
wia rodzinnego i funkcj´ rodziny zast´pczej, o której
mowa w art. 33e ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, w tym sa-
mym czasie umieszcza si´ nie wi´cej ni˝ szeÊcioro dzie-
ci, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku rodzeƒstwa dopuszcza si´ umiesz-
czenie w rodzinie zast´pczej wi´kszej liczby dzieci.

§ 12. 1. Centrum pomocy, o którym mowa w § 5
ust. 3, organizuje szkolenie rodzin zast´pczych.

2. W przypadku gdy szkolenie jest organizowane na
zlecenie centrum pomocy przez oÊrodek adopcyjno-
-opiekuƒczy lub inny podmiot, centrum pomocy kieru-
je rodziny zast´pcze na to szkolenie.

§ 13. 1. Zakres programowy szkolenia rodzin za-
st´pczych, o których mowa w art. 33e ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy, obejmuje:

1) elementy prawa rodzinnego dotyczàce praw dziecka,

2) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwo-
jowej i wychowawczej, z uwzgl´dnieniem proble-
mów dotyczàcych rozwoju dziecka wychowywane-
go poza rodzinà naturalnà i wp∏ywu sytuacji kryzy-
sowych, w tym wyst´powania przemocy w rodzi-
nie, na zachowanie i rozwój dziecka,

3) wiedz´ i umiej´tnoÊci rozpoznania oraz oceny sytu-
acji rodzinnej dziecka,

4) doskonalenie umiej´tnoÊci opiekuƒczych, umiej´t-
noÊci radzenia sobie w sytuacjach stwarzajàcych
trudnoÊci wychowawcze oraz pokonywania trud-
noÊci zwiàzanych z kompensacjà opóênieƒ rozwo-
jowych dziecka,

5) podstawowà wiedz´ o uzale˝nieniach i ich wp∏ywie
na dziecko i rodzin´,
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6) zagadnienia organizacji opieki nad dzieckiem i mo˝-
liwoÊci uzyskania wsparcia w wychowywaniu dzieci,

7) zasady finansowania  rodzin zast´pczych,

8) informacje o zadaniach i kompetencjach centrum
pomocy w sprawach dotyczàcych rodzin zast´p-
czych oraz o mo˝liwoÊci udzielania wsparcia w wy-
chowaniu dziecka przez centrum pomocy lub przez
wyspecjalizowane placówki.

2. Zakres programowy szkolenia rodzin zast´p-
czych pe∏niàcych zadania pogotowia rodzinnego obej-
muje ponadto zagadnienia dotyczàce adaptacji do no-
wej sytuacji, a tak˝e sposobu przygotowania dziecka
i rodziny zast´pczej do krótkiego pobytu dziecka w tej
rodzinie.

§ 14. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o zatwierdzenie
programu szkolenia dla rodzin zast´pczych sk∏ada
wniosek o zatwierdzenie tego programu do ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

2. Wniosek zawiera:

1) nazw´ i okreÊlenie typu podmiotu ubiegajàcego si´
o zatwierdzenie programu,

2) informacj´ o dotychczasowej dzia∏alnoÊci podmio-
tu ubiegajàcego si´ o zatwierdzenie programu, po-
siadanym doÊwiadczeniu w pracy z rodzinami za-
st´pczymi oraz w zakresie prowadzonych szkoleƒ.

3. Do wniosku do∏àcza si´ program szkolenia okre-
Êlajàcy szczegó∏owe cele szkolenia, czas przeznaczony
na realizacj´ poszczególnych tematów oraz metody
szkolenia, a tak˝e wykaz wyk∏adowców prowadzàcych
szkolenie, z okreÊleniem ich kwalifikacji oraz  doÊwiad-
czenia zawodowego.

§ 15. 1. WysokoÊç pomocy pieni´˝nej, o której mo-
wa w art. 33g ust. 2 ustawy, na cz´Êciowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie
zast´pczej, miesi´cznie wynosi:

1) w przypadku dziecka w wieku do 7 lat — 60% kwo-
ty, o której mowa w art. 33g ust. 4 ustawy, zwanej
dalej „podstawà”,

2) w przypadku dziecka w wieku do 7 lat otrzymujàce-
go zasi∏ek piel´gnacyjny — 80% podstawy,

3) w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat otrzy-
mujàcego zasi∏ek piel´gnacyjny — 60% podstawy,

4) w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat umiesz-
czonego w rodzinie zast´pczej na podstawie usta-
wy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228,
z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010) —
60% podstawy,

5) w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat otrzy-
mujàcego zasi∏ek piel´gnacyjny i umieszczonego
w rodzinie zast´pczej na podstawie ustawy, o któ-
rej mowa w pkt 4 — 80% podstawy.

2. Je˝eli dziecko umieszczone w rodzinie zast´pczej
posiada dochód, o którym mowa w art. 2a ust. 1
pkt 2b ustawy, kwot´ pomocy pieni´˝nej ustalonà na
podstawie ust. 1 pomniejsza si´ o kwot´ odpowiadajà-
cà 50% dochodu dziecka, z tym  ˝e wysokoÊç pomocy
pieni´˝nej nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 20% podstawy.

§ 16. 1. Starosta mo˝e przyznaç rodzinie zast´pczej
jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne na pokrycie nie-
zb´dnych wydatków zwiàzanych z potrzebami przyj-
mowanego do rodziny dziecka, w wysokoÊci do 150%
podstawy.

2. W przypadku gdy na skutek zdarzenia losowego
dziecko umieszczone w rodzinie zast´pczej wymaga
dodatkowej pomocy, starosta mo˝e przyznaç rodzinie
zast´pczej na cz´Êciowe pokrycie skutków tego zdarze-
nia:

1) jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci
do 50% podstawy albo okresowe Êwiadczenie pie-
ni´˝ne w wysokoÊci do 50% podstawy wyp∏acane
przez okres trwania bezpoÊrednich skutków tego
zdarzenia,

2) pomoc w formie rzeczowej o wartoÊci do 50% pod-
stawy.

§ 17. 1. Pomocy pieni´˝nej, o której mowa w § 15,
oraz pomocy pieni´˝nej, o której mowa w art. 33g ust. 1
ustawy, udziela si´ za okres pobytu dziecka w rodzinie
zast´pczej, o której mowa w art. 33e ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, poczàwszy od dnia, w którym dziecko zosta∏o fak-
tycznie umieszczone w tej rodzinie w wykonaniu orze-
czenia sàdu opiekuƒczego.

2. Pomoc pieni´˝nà, o której mowa  w ust. 1, wyp∏a-
ca si´ do 10 dnia miesiàca kalendarzowego. Za pierw-
szy miesiàc pobytu dziecka w rodzinie zast´pczej po-
moc pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, wyp∏aca si´
w terminie 5 dni od dnia wydania decyzji przyznajàcej
t´ pomoc.

§ 18. 1. Pomocy pieni´˝nej, o której mowa w § 15,
oraz pomocy pieni´˝nej, o której mowa w art. 33g ust. 1
ustawy, udziela si´ za okres pobytu dziecka w rodzinie
zast´pczej pe∏niàcej zadania pogotowia rodzinnego,
poczàwszy od dnia, w którym dziecko zosta∏o faktycz-
nie umieszczone w tej rodzinie.

2. Za pierwszy miesiàc pobytu dziecka w rodzinie
zast´pczej pe∏niàcej zadania pogotowia rodzinnego
pomoc pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, wyp∏aca si´
w terminie 5 dni od dnia wydania decyzji przyznajàcej
t´ pomoc.

3. W przypadku gdy dziecko przebywa∏o w rodzinie
zast´pczej pe∏niàcej zadania pogotowia rodzinnego
mniej ni˝ 5 dni, pomoc pieni´˝nà, o której mowa
w ust. 1, wyp∏aca si´ do ostatniego dnia miesiàca,
w którym dziecko opuÊci∏o t´ rodzin´.
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§ 19. 1. W okresie pobytu dziecka w placówce reso-
cjalizacyjnej lub w domu  pomocy spo∏ecznej rodzinie
zast´pczej pomocy pieni´˝nej udziela si´ w wysokoÊci
20% pomocy pieni´˝nej ustalonej na podstawie § 15 al-
bo art. 33g ust. 1 ustawy.

2. W okresie pobytu dziecka w specjalnym oÊrodku
szkolno-wychowawczym rodzinie zast´pczej, która nie
ponosi kosztów pobytu dziecka w oÊrodku, pomocy
pieni´˝nej udziela si´ w wysokoÊci 20% pomocy pie-
ni´˝nej ustalonej na podstawie § 15 albo art. 33g ust. 1
ustawy.

§ 20. 1. Rodzina zast´pcza pe∏niàca zadania pogo-
towia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowo-
Êci przyj´cia dziecka otrzymuje miesi´cznie  wynagro-
dzenie w wysokoÊci 80% podstawy.

2. Rodzina zast´pcza pe∏niàca zadania pogotowia
rodzinnego z dniem przyj´cia pierwszego dziecka
otrzymuje miesi´cznie wynagrodzenie w wysokoÊci
120% podstawy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zwi´k-
sza si´ o 20% podstawy, je˝eli w rodzinie zast´pczej
przebywa w okresie d∏u˝szym ni˝ 10 dni w miesiàcu ka-
lendarzowym wi´cej ni˝ troje dzieci lub co najmniej
jedno dziecko, o którym mowa w § 15.

4. Starosta mo˝e, za zgodà rodziny zast´pczej pe∏-
niàcej zadania pogotowia rodzinnego, rozliczaç zwi´k-
szenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3,
w okresach trzymiesi´cznych.

§ 21. 1. Rodzice dziecka przebywajàcego w rodzi-
nie zast´pczej ponoszà odp∏atnoÊç za pobyt dziecka
w rodzinie zast´pczej do wysokoÊci miesi´cznej po-
mocy pieni´˝nej, o której mowa w § 15 oraz
art. 33g ust. 1 ustawy, udzielanej na dziecko, z zastrze-
˝eniem ust. 2—4.

2. W przypadku gdy jedno z rodziców p∏aci alimen-
ty na dziecko umieszczone w rodzinie zast´pczej, dru-
gie z rodziców ponosi odp∏atnoÊç do wysokoÊci udzie-
lanej na dziecko miesi´cznej pomocy pieni´˝nej, o któ-
rej mowa w ust. 1. 

3. W przypadku gdy jedno z rodziców nie ˝yje
i dziecko otrzymuje z tego tytu∏u rent´ rodzinnà, drugie
z rodziców ponosi odp∏atnoÊç do wysokoÊci udzielanej
na dziecko miesi´cznej pomocy pieni´˝nej, o której
mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy jedno z rodziców nie ˝yje,
a dziecko nie otrzymuje z tego tytu∏u renty rodzinnej,
drugie z rodziców ponosi odp∏atnoÊç do wysokoÊci od-
powiadajàcej po∏owie wysokoÊci udzielanej na dziecko
miesi´cznej pomocy pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1.

5. Rodzice, którzy p∏acà alimenty na dziecko
umieszczone w rodzinie zast´pczej, nie ponoszà od-
p∏atnoÊci, o której mowa w ust. 1.

§ 22. Starosta, ustalajàc wysokoÊç odp∏atnoÊci ro-
dziców dziecka przebywajàcego w rodzinie zast´pczej,
uwzgl´dnia ich sytuacj´ rodzinnà, zdrowotnà, docho-
dowà i majàtkowà.

§ 23. Odp∏atnoÊç, o której mowa w § 21, wnosi si´
do kasy powiatu lub na wskazany przez starost´ rachu-
nek bankowy.

§ 24. 1. Pomoc pieni´˝na w wysokoÊci, o której mo-
wa w § 15, przys∏uguje rodzinie zast´pczej od dnia
28 lipca 2001 r., je˝eli dziecko w tym dniu przebywa∏o
w rodzinie zast´pczej. Je˝eli dziecko zosta∏o umiesz-
czone w rodzinie zast´pczej po dniu 28 lipca 2001 r., po-
moc pieni´˝na w wysokoÊci, o której mowa w § 15,
przys∏uguje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka
w rodzinie.

2. W przypadku gdy rodzina zast´pcza otrzyma∏a za
okres, o którym mowa w ust. 1, pomoc pieni´˝nà w wy-
sokoÊci ni˝szej ni˝ okreÊlona w § 15, rodzinie tej przy-
s∏uguje wyrównanie w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´
mi´dzy kwotà pomocy pieni´˝nej przys∏ugujàcej na
podstawie § 15 a otrzymanà kwotà pomocy pieni´˝nej.

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
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