UCHWAŁA NR / /2019
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących
rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania
Na podstawie art. 91 w związku z art. 85 ust. 1, 2, 6, 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się kwoty wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, zawodowych
rodzin zastępczych, pełniących funkcję rodziny pomocowej w następujący sposób: rodzina zastępcza
zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, otrzymują wynagrodzenie nie niższe niż 2 400 zł
brutto z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami, które osiągnęły pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej;
§ 2. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie
nie niższe niż 2 800 zł brutto.
§ 3. Do wynagrodzeń, o którym mowa w § 1 i § 2, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka,
zawodowym rodzinom zastępczym, w tym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, pełniącym
funkcję rodziny pomocowej, przysługuje dodatkowo kwota 100 zł miesięcznie na każde umieszczone
dziecko.
§ 4. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas sprawowania
funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż:
1) 50% otrzymywanego wynagrodzenia – w przypadku umieszczenia do 4 dzieci lub osób, które
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
2) 80% otrzymywanego wynagrodzenia – w przypadku umieszczenia więcej niż 4 dzieci lub
osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
§ 5. Rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoby przeszkolone do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przyspasabiającej, za czas
sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymują świadczenie w wysokości nie niższej niż:
1) 90% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia do 4 dzieci lub osób, które osiągnęły
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
2) 110% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia więcej niż 4 dzieci lub osób, które
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanej rodziny lub prowadzącego
rodzinny dom dziecka oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, Starosta
Ostródzki może przyznać wynagrodzenie wyższe, niż określone w § 1.
2. Na podwyższenie wynagrodzenia mają wpływ w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny
rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
§ 7. Traci moc uchwała nr IV/38/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom
dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi,
że rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej zawodowej
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł
miesięcznie.
Zawodowe rodziny zastępcze zwróciły się z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzeń.
W myśl art. 91 wskazanej ustawy Rada powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość
wynagrodzeń i świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom
dziecka.
Dotychczas wysokość wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka regulowała uchwała nr IV/38/2019 Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2019 r.
Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, czy prowadzenie rodzinnego domu dziecka
to zajmowanie się w sposób profesjonalny sprawowaniem pieczy nad dzieckiem, w przypadku
niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Należy wskazać, że praca
ta wymaga zaangażowania i odpowiedzialności za los dzieci, których rodzice biologiczni
w szczególności z powodu alkoholizmu i niewydolności opiekuńczo-wychowawczej nie podołali roli
rodzica. Opieka nad dziećmi sprawowana jest całodobowo, a ciężar i trud związany z opieką
i wychowaniem dzieci spoczywa na rodzicach zastępczych. To oni sprawują codzienną opiekę nad
dziećmi, wyprawiają do szkoły, dbają o wygląd, zaspokajanie potrzeb bytowych, emocjonalnych,
rozwojowych i społecznych, angażują się w pomoc w nauce, odrabianiu prac domowych, wspólnym
spędzaniu czasu wolnego, wdrażaniu w obowiązki domowe, rozwijanie pasji i zainteresowań,
kształtowanie systemu wartości, odpowiedzi na trudne pytania, rozwiązywanie trudności
wychowawczych, związanych m.in. z okresem dojrzewania.
Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że wniosek zawodowych rodzin zastępczych
zasługuje na uwzględnienie; a działalność zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących
rodzinne domy dziecka Powiatu Ostródzkiego, należy wzmacniać, wspierać oraz doceniać.

