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1. WSTĘP

Niniejsza publikacja powstała w odpowiedzi na potrzebę analizy obowiązujących
przepisów dotyczących rodzin zastępczych. Brak jest na rynku publikacji prawniczych
kompleksowych opracowań dotyczących tej tematyki.
Kilkuletnie doświadczenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – Sekcji Pomocy
Dziecku i Rodzinie pozwoliło odpowiedzieć na tę potrzebę. Niniejszy komentarz powstał na
bazie tych doświadczeń – udzielonych konsultacji, prowadzonych spraw i wypracowanych
precedensów sądowych.
Komentarz powstał w czasie, kiedy w toku były nadal prace legislacyjne nad Ustawą o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej1, która ma zrewolucjonizować obowiązujący
system rodzicielstwa zastępczego. Mamy jednak nadzieję, że dopóki nie wejdą w życie
projektowane zmiany, komentarz ten będzie stanowił istotne wsparcie dla osób, które działają
w przestrzeni rodzicielstwa zastępczego: zarówno dla rodzin zastępczych, biologicznych, jak i
pracowników instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinom zastępczym i biologicznym.
Autorki

1

Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl.
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2. WŁADZA RODZICIELSKA I ISTOTA RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO
2.1. INFORMACJE OGÓLNE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ I ISTOCIE RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO

Art. 92.KRiO
Dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską.
Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. traktuje dziecko jako podmiot prawa.
Podmiotowość ta nie może być jednak postrzegana jako przyznanie pełnej zdolności do
czynności

prawnych.

Stan

świadomości,

poziom

rozwoju

intelektualnego

oraz

nieukształtowany stan emocjonalny małoletnich przemawia za tym, by w celu ochrony ich
dobra wyłączyć bądź w znacznym stopniu ograniczyć możliwość samodzielnego działania.
Powyższy postulat znalazł swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Artykuł 12 KC
stanowi, że „nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13
(...)”. Zgodnie zaś z art. 15 KC małoletni, którzy ukończyli lat 13 mają ograniczoną zdolność
do czynności prawnych. Wyjątek stanowi treść art. 10 § 2 KC, który przyznaje pełnoletność
(a więc także pełną zdolność do czynności prawnych) małoletnim, którzy zawarli związek
małżeński (za zgodą sądu).
Fakt, że dziecko nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących jego osoby,
zawierać umów, zaciągać zobowiązań, obliguje do wskazania osób lub instytucji prawnych,
które wyręczą je bądź pomogą w tego typu działaniach. W tym celu powołana została
instytucja władzy rodzicielskiej. Już z samej nazwy niniejszej instytucji wynika dążenie
ustawodawcy do tego, by była ona wykonywana przez rodziców biologicznych albo
adopcyjnych dziecka. W większości przypadków, tam, gdzie mamy do czynienia z wydolną
wychowawczo rodziną, władza rodzicielska rzeczywiście sprawowana jest przez rodziców
małoletniego. Jest to niewątpliwie sytuacja najbardziej pożądana z punktu widzenia ochrony
dobra dziecka.
Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głównie na opiece i wychowaniu dziecka
oraz dbałości o jego prawidłowy rozwój, ochronę zdrowia, umożliwienie edukacji oraz
rozwijanie talentów. Powinna ona przede wszystkim chronić interes dziecka oraz realizować
w praktyce zasadę ochrony jego dobra. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do
pełnoletności tj. do ukończenia 18 roku życia - z wyłączeniem wspominanego wcześniej
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wyjątku. Zgodnie z art. 10 § 1 KRiO sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadku
kobiet, które ukończyły 16. rok życia i uzyskały zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie
związku małżeńskiego. W tej wyjątkowej sytuacji władza rodzicielska nad małoletnimi ustaje
z chwilą zawarcia związku małżeńskiego np. w wieku 16 bądź 17 lat.
Prawo nie określa natomiast momentu, od którego dziecko podlega władzy
rodzicielskiej. W doktrynie przyjmuje się, że jest to ex lege moment jego urodzenia. Twierdzi
się jednocześnie, że trudne do obrony byłoby założenie, że władza rodzicielska rozpoczyna
się z chwilą poczęcia dziecka, czyli obejmuje także nasciturusa.

Art. 93. KRiO
§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może
orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga
rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio.
Art. 94. KRiO
§ 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z
rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa
zawieszeniu.
§ 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są
nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.
Z zasady niedyskryminacji członków rodziny wynika równość zarówno matki jak i
ojca w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że władza
rodzicielska nie jest instytucją wspólną rodziców. Każdemu z nich ustawodawca przyznał
pełną władzę rodzicielską, „w związku z czym na zewnątrz każdy może działać tak, jakby
władza rodzicielska przysługiwała tylko jemu” (J. Ignatowicz, 2003, s. 806). Zatem każdemu
z rodziców przysługuje tyle samo władzy rodzicielskiej, zdanie obojga w sprawach
dotyczących dziecka powinny się tak samo liczyć. Jeżeli jeden z rodziców nie może z
przyczyn faktycznych bądź prawnych realizować atrybutów władzy rodzicielskiej,
przysługuje ona drugiemu z nich. Ustawodawca uznał, że w sytuacji, gdy ojciec bądź matka,
którzy samotnie sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem są wydolni wychowawczo i
zaradni życiowo, nie naruszają interesu dziecka i w sposób wystarczający chronią jego dobro.
W powyższej sytuacji nie ma zatem potrzeby „zastępowania” drugiego rodzica przez
instytucję kuratora czy opiekuna prawnego. Nie należy jednak w tym wypadku ulegać
złudzeniu, że rodzic sprawujący władzę rodzicielską samodzielnie korzysta z szerszego jej
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zakresu. Mogłoby się tak wydawać, gdyż nie musi on z nikim konsultować decyzji
podejmowanych względem dziecka. W rzeczywistości jest to po prostu pełna władza
rodzicielska, której zakres w każdym przypadku jest taki sam.
Z odmienną sytuacją mamy natomiast do czynienia w sytuacji, gdy żadnemu z
rodziców nie przysługuje władza rodzicielska. Ma to miejsce wówczas, gdy oboje rodzice są
nieznani, nie żyją, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (z powodu małoletniości
lub ubezwłasnowolnienia), obojgu sąd zawiesił władzę rodzicielską bądź oboje jej pozbawił.
W każdym z powyższych przypadków należy ustanowić dla dziecka opiekę prawną, gdyż
musi ono do chwili osiągnięcia pełnoletności pozostawać pod opieką. Opieka sprawowana
przez osobę niebędącą rodzicem dziecka nie jest jednak tożsama z władzą rodzicielską.
Więcej o opiece prawnej w rozdziale 4.2. Opieka prawna.

Art. 95. KRiO
§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z
poszanowaniem jego godności i praw.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w
sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli,
powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i
interes społeczny.
§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub
majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień
dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne
życzenia.
Art. 96. KRiO
§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim.
Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je
należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
§ 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w
sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd
opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.
Art. 98. KRiO
§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą
rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich
może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
§ 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:
1)
przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą
rodzicielską;
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2)
przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego
małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka
albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.
§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed
sądem lub innym organem państwowym.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 5. maja 2000 r. (II CKN 761/00), precyzuje
pojęcie władzy rodzicielskiej. Stanowi ona ogół obowiązków i praw względem dziecka,
mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zgodnie z ww.
postanowieniem, rodzice mają jednak względem dziecka także prawa i obowiązki, nieobjęte
władzą rodzicielską, niestanowiące jej elementu, jak np. prawo do osobistej styczności z
dzieckiem (por. art. 113 KRiO oraz uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu
Najwyższego z dnia 18. marca 1968 r., OSNCP z 1968 r., z. 5, poz. 77), które jest ich prawem
osobistym.
Atrybutami tej instytucji prawnej są: piecza nad osobą dziecka, piecza nad jego
majątkiem oraz przedstawicielstwo ustawowe.
1. Pieczę nad osobą pojmować należy przede wszystkim jako opiekę, wychowanie, edukację,
ochronę zdrowia oraz wpajanie mu podstawowych wartości społecznych i religijnych.
Bieżąca piecza oznacza codzienną opiekę nad dzieckiem bez podejmowania decyzji w
sprawach kluczowych. Tak więc bieżącą pieczą będzie pielęgnacja dziecka, zabawa z
dzieckiem, odrabianie z nim lekcji itp. Prawo rodziców do sprawowania bieżącej pieczy
również nie jest tożsame z posiadaniem przez nich władzy rodzicielskiej. Nawet jeśli rodzice
są np. niepełnoletni i nie posiadają przez to władzy rodzicielskiej, mają oni prawo zarówno do
osobistej styczności z dzieckiem jak i sprawowania bieżącej pieczy, chyba że zagrażałoby to
interesom dziecka.
2. Piecza nad majątkiem oznacza faktyczną dbałość o przedmioty majątkowe będące
własnością małoletniego. Dziecko może bowiem nabyć majątek np. poprzez zapis
testamentowy lub darowiznę. W związku z tym, że w okresie małoletności nie przysługuje mu
pełna zdolność do czynności prawnych, nie może ono samodzielnie dokonywać żadnych
czynności dotyczących swego majątku. W ramach władzy rodzicielskiej rodzice działają w
jego zastępstwie. Mają oni obowiązek utrzymania majątku dziecka w niepogorszonym stanie.
Oznacza to, że w czasie, gdy sprawują nad nim pieczę nie powinien zmniejszyć swojej
wartości. W celu wypełnienia tego elementu władzy rodzicielskiej powinni np. ulokować
gotówkę w banku, mieszkanie wynająć. Nie wolno im natomiast rozporządzać majątkiem
dziecka tzn. korzystać z jego pieniędzy, sprzedać mieszkania lub działki.
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3. Rodzice mają także prawo reprezentowania dziecka na zewnątrz przed wszystkimi
instytucjami. Mogą np. w imieniu dziecka wystąpić o odszkodowanie za krzywdę mu
wyrządzoną. Jak wskazał to Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia
2007 roku „w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej dla małoletniego, bez pozbawienia
władzy rodzicielskiej jego biologicznych rodziców, jest ono nadal reprezentowane w
postępowaniu przez rodziców, nie zaś rodziców rodziny zastępczej, w której zostało czasowo
umieszczone” (III SA/Gd 369/07).
Z zasady interes dziecka i interes jego rodziców powinny być zbieżne. W orzeczeniu z
dnia 5 maja 2000 roku Sąd Najwyższy wskazał, iż „wprawdzie podstawowym założeniem
naszego prawa rodzinnego jest dążenie do realizacji w każdej sprawie dobra małoletniego
dziecka, ale założenia tego nie można rozumieć w ten sposób, że eliminuje ono całkowicie,
jako jedną z przesłanek rozstrzygania spraw z zakresu stosunków między rodzicami a
dziećmi, interes rodziców. Założenie to oznacza tylko, że interes rodziców nie może być
decydujący dla rozstrzygnięcia sprawy w takiej sytuacji, gdy nieuwzględnienie tego interesu
jest warunkiem sine qua non zapewnienia ochrony interesu małoletniego dziecka. Jeżeli
natomiast ochrona dobra dziecka da się pogodzić - nawet przy założeniu, że rozstrzygnięcie
spowoduje pewne przejściowe ujemne skutki dla dziecka - z interesem rodziców, to sąd nie
może tego ostatniego interesu nie wziąć pod uwagę” (II CKN 765/00).
Zasada naczelnego interesu dziecka jest zasadą generalną, normą jedynie powtórzoną
przy niektórych zapisach KRiO. Wynika ona z artykułu 3 Konwencji o prawach dziecka.
Oznacza to, iż obowiązkiem każdego organu państwowego jest kierowanie się naczelnym
interesem dziecka, który powinien być zawsze brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
dotyczących dzieci. Z tej też zasady wynika interpretacja, iż władza rodzicielska powinna
służyć dziecku i być wykonywana zgodnie z najlepiej pojętym interesem małoletniego.
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących osoby dziecka lub jego majątku rodzicie
powinni je wysłuchać i w miarę możliwości uwzględnić jego zdanie. Wymóg posłuszeństwa
dziecka względem rodziców nie może przysłaniać podmiotowości prawnej małoletnich, ich
praw oraz słusznego interesu.
Rodzice mają prawo do kierowania dzieckiem, czyli nadania jego wychowaniu
właściwego przebiegu, wskazywania kierunku jego rozwoju osobistego. Kierowanie
dzieckiem powinno przygotowywać je do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Za
obowiązkiem troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka kryje się tak zwany
obowiązek alimentacyjny. Nie jest on tożsamy z władzą rodzicielską, nawet jeśli rodzice są
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władzy rodzicielskiej pozbawieni nadal mają obowiązek zapewnić, łożąc co miesiąc na jego
podstawowe fizyczne i duchowe potrzeby. Oczywiście dla większości przedmiotowy
obowiązek może być zaspokojony poprzez codzienną opiekę nad dzieckiem. Pieniądze
płacone co miesiąc na utrzymanie dziecka czynią zadość temu obowiązkowi tylko jeśli
rodzice na co dzień nie zaspokajają potrzeb dziecka.

Art. 97. KRiO
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i
uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku
porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Art. 99. KRiO
Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.
Co do zasady, rodzice wspólnie podejmują decyzje w ważnych sprawach dotyczących
dziecka. Może jednak zdarzyć się sytuacja, w której nie będą mogli dojść w tej kwestii do
porozumienia np. wyboru miejsca i sposobu leczenia dziecka, wyjazdu dziecka za granicę,
czy wyboru szkoły dla dziecka. Jedno z rodziców może np. optować za przeprowadzeniem
operacji za granicą, podczas gdy drugie woli tradycyjne leczenie w kraju. W takiej sytuacji,
aby brak porozumienia między rodzicami nie zablokował całkowicie możliwości podjęcia
decyzji o leczeniu dziecka, sąd rodzinny podejmie decyzje kierując się najlepiej pojętym
interesem dziecka.
W sytuacji, gdy rodzicom, a przynajmniej jednemu z nich przysługuje władza
rodzicielska, lecz nie mogą oni w konkretnym przypadku reprezentować dziecka z powodu
nieobecności, choroby, bądź innej przyczyny faktycznej - do przeprowadzenia danej
czynności prawnej ustanawia się dla dziecka kuratora. Kuratela jest tymczasowa i ustaje ex
lege z chwilą dokonania czynności, do przeprowadzenia której została ustanowiona. J.
Ignaczewski podkreśla, że „w sądowej praktyce, ukształtowanej orzecznictwem Sądu
Najwyższego, regułą jest, że należy ustanowić tylu kuratorów, ile dzieci ma być
reprezentowanych. Można wyrazić zastrzeżenia do tej praktyki, gdyż ratio legis wyłączenia
reprezentacji rodziców na rzecz kuratora sprowadza się do ochrony - choćby potencjalnie
zagrożonych - interesów dziecka. O liczbie kuratorów powinno zatem również decydować
potencjalne zagrożenie dla tych interesów” (J. Ignaczewski, 2009).
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2.2. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
2.2.1. OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Art. 109. KRiO
§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować
rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub
świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli
wykonania wydanych zarządzeń,
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania
zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczowychowawczej.
§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w
tym celu kuratorowi.
§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu
orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, która udziela rodzinie
dziecka odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące sytuacji
rodziny i udzielanej pomocy, w terminach określonych przez sąd, a także współpracuje z
kuratorem sądowym. Sąd opiekuńczy, ze względu na okoliczności uzasadniające umieszczenie
małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, może także
ustanowić nadzór kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad
małoletnim.
Instytucja władzy rodzicielskiej ma służyć przede wszystkim ochronie dobra dziecka.
W sytuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność wychowawczą
rodziców bądź pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro to jest zagrożone, dziecko
powinno być chronione przez władze publiczne.
W sytuacji, gdy rodzina jest zagrożona dysfunkcjami, niewydolna wychowawczo,
powinna mieć zapewnioną pomoc ze strony instytucji państwowych ukierunkowaną na
przezwyciężenie trudności i usamodzielnienie poprzez wskazanie sposobów wyjścia z
kłopotów i odpowiednie wsparcie materialne (Polityka prorodzinna państwa. Program, 2000,
s. 32). Celem polityki prorodzinnej państwa z punktu widzenia ochrony dobra dziecka
powinno być wspieranie i edukacja rodzin w celu nabycia przez nie umiejętności
wychowawczych. Tylko wówczas bowiem będzie mogło ono pozostać w rodzinie
biologicznej. Najłagodniejszą formą ingerencji organu państwowego - sądu we władzę
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rodzicielską jest jej ograniczenie. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, kiedy przez
nienależyte jej wykonywanie dobro dziecka zostało zagrożone np. rodzice nadużywają kar
cielesnych, stosują przemoc psychiczną, nie realizują obowiązku szkolnego dziecka,
zaniedbują potrzeby dziecka. Ograniczeniem jest każde zarządzenie sądu dotyczące dziecka,
wchodzące w zakres uprawnień i obowiązków rodziców. Jeżeli sąd rodzinny stwierdzi
istnienie stanu zagrożenia dobra dziecka, jego obowiązkiem jest ograniczyć władzę
rodzicielską poprzez wydanie odpowiedniego zarządzenia, by ten stan usunąć. Formą
ograniczenia władzy rodzicielskiej jest nawet ustanowienie dla dziecka pełnomocnika w
sprawach, w których rodzic nie chce lub nie może dziecka reprezentować. Dla wielu osób
ograniczenie władzy rodzicielskiej jest odbierane jako forma represji stosowanej względem
rodziny za niewłaściwe traktowanie dziecka. Nie takie jest jednak założenie ustawodawcy,
czasami ograniczenie ma być formą pomocy niesioną rodzinie np. jeśli rodzice nie radzą
sobie ze sprawiającym problemy wychowawcze dzieckiem. Formą ograniczenia władzy
rodzicielskiej będzie także np. skierowanie przez sąd rodziny na warsztaty wychowawcze, czy
też dziecka i rodziców na terapię. Podkreślił to Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 13 września
2000 roku wskazując iż „art. 109 § 1 KRiO uzależnia ograniczenie władzy rodzicielskiej od
przesłanki zagrożenia dobra dziecka. Ingerencja sądu na tej podstawie nie jest natomiast
zależna od tego, czy zagrożenie dobra dziecka zostało spowodowane zawinionym działaniem
rodziców i nie ma represyjnego charakteru. Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest
ochrona dziecka, lecz także niesienie pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania tej
władzy. Z treści art. 109 § 1 KRiO wynika dyrektywa profilaktycznego działania sądu,
nakazująca podjęcie ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej już w razie zagrożenia dobra
dziecka, by zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej sprawowania”
(postanowienie SN z 13 września 2000 r., II CKN 1141/00). W postanowieniu z dnia 27
października 1997 roku Sąd Najwyższy podkreślił, iż „bez znaczenia jest okoliczność, czy
zagrożenie dobra dziecka zostało spowodowane niewłaściwym (w sensie pejoratywnym)
postępowaniem rodziców, ich nieudolnością, czy też mylnym wyobrażeniem o tym, czego
wymaga dobro dziecka. Nieistotne jest także, czy zachowanie się rodziców jest zawinione.
Zarządzenia dopuszczalne na podstawie art. 109 KRiO nie stanowią represji w odniesieniu do
rodziców, lecz środek ochrony zagrożonego dobra dziecka” (postanowienie SN z 27
października 1997 r., III CKN 321/97).
KRiO zawiera katalog przykładowych sposobów ograniczenia władzy rodzicielskiej,
począwszy od zarządzeń dyscyplinujących rodziców, przez ustanowienie stałej kontroli
[15]

kuratora nad sposobem sprawowania przez nich władzy nad dzieckiem, aż po najsurowszy
polegający na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo–
wychowawczej. Zarządzenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczo–wychowawczej ustawodawca potraktował jako rozwiązanie ostateczne, z którego
sąd korzysta jedynie w sytuacji, gdy wcześniej stosowane łagodniejsze formy pomocy
rodzinie nie dały rezultatu. Nieprzypadkowa jest także zastosowana w przedmiotowym
przepisie kolejność umieszczania dziecka poza rodziną. Wskazanie rodzinnej formy opieki
zastępczej przed formą instytucjonalną nakłada na sąd obowiązek w pierwszej kolejności
poszukiwania rodzin zastępczych, a dopiero w ostateczności umieszczanie dziecka w
placówce. Formułując zalecenia kierunkowe w sprawie wzmożenia ochrony rodziny SN
podkreślił, że oddając dziecko rodzinie zastępczej sąd opiekuńczy powinien pouczyć jej
reprezentantów, że od tej chwili do nich należy obowiązek i prawo wykonywania bieżącej
pieczy na osobą małoletniego, jego wychowanie, jego reprezentowanie w dochodzeniu
świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z utrzymaniem oraz że
dotyczy to także dochodzenia alimentów od rodziców małoletniego (uchwała SN z 9 czerwca
1976 r., III CZP 46/75, OSNC 1976, Nr 9, poz. 184)
J. Ignaczewski zwraca ponadto uwagę, że Sąd Najwyższy zalecił także, by
umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej sąd wyjaśniał jego rodzicom naturalnym cel
takiego działania i jego tymczasowość. Mają one na celu uświadomienie rodzicom, że jeżeli
dokonają zmian w swoim życiu, skorzystają z pomocy oferowanej przez instytucje
państwowe, podejmą pracę ukierunkowaną na uzdrowienie środowiska rodzinnego, dziecko
będzie mogło do nich powrócić (J. Ignaczewski, 2009).
Poza przykładowym wyliczeniem sposobów ograniczenia władzy rodzicielskiej, przed
sądem można składać wnioski o konkretne ograniczenie niewymienione w KRiO.
Zarządzenie

sądu

może

polegać

również

na

umieszczeniu

dziecka

w

szpitalu

psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, jeśli stwierdzono np.
nałogowe używanie alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
(uchwała SN z 21 listopada 1984 r., III CZP 47/84, OSNC 1985 Nr 5-6, poz. 64). Na
podstawie art. 109 § 2 KRiO sąd może również powierzyć wykonywanie bieżącej pieczy nad
dzieckiem obywatelom państwa obcego zamieszkałym za granicą (uchwała SN z 2
października 1991 r., III CZP 92/91, OSNC 1992 Nr 4, poz. 58).
Co istotne, ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje zawsze w ściśle określonym
przez sąd zakresie. Rodzice zachowują resztę prawa i obowiązków, co do których sąd nie
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wyda rozstrzygnięcia. Ma to wpływ na rozdział obowiązków i praw między rodzicami
biologicznymi a rodziną zastępczą (zobacz więcej w rozdziale 2.2.4. Ograniczenie władzy
rodzicielskiej a rodzina zastępcza).

2.2.2. ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Art. 110. KRiO
§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy
może orzec jej zawieszenie.
§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.
Zawieszenie władzy rodzicielskiej orzeka się wobec rodzica, gdy występuje
przemijająca przeszkoda (najczęściej niezawiniona) w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.
Wynika ona zazwyczaj z przyczyn losowych (długotrwała choroba, wyjazd za granicę).
Przyczyna zawieszenia władzy może być także zawiniona przez rodzica, np. odbywanie kary
pozbawienia wolności w więzieniu.
Użyte przez ustawodawcę określenie „przemijająca przeszkoda” świadczy o
tymczasowej niemożności wykonywania władzy rodzicielskiej. Podstawą orzeczenia
zawieszenia

władzy

rodzicielskiej

powinny

być

więc

przesłanki

co

najmniej

uprawdopodabniające przypuszczenie, że przyczyna zawieszenia ustanie przed osiągnięciem
przez dziecko pełnoletności. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd
opiekuńczy powinien móc realnie ocenić, że np. samotna matka zostanie w przewidywalnym
okresie wyleczona, bądź stan jej zdrowia poprawi się na tyle, by mogła realizować władzę
rodzicielską. W sytuacji, gdy z oceny stanu faktycznego wynika, że brak jest znamion
tymczasowości (np. choroba jest nieuleczalna, bądź kara pozbawienia wolności jest
długoterminowa), bezzasadnym wydaje się zawieszenie władzy rodzicielskiej.
W literaturze podkreśla się, że skorzystanie z tej instytucji powinno mieć charakter
indywidualny i zależeć od konkretnego przypadku. Nie można np., zdaniem J. Ignatowicza,
zastosować tego środka w sytuacji, gdy przeszkoda dotyczy tylko jednego z rodziców, drugi
zaś może sprawować władzę rodzicielską w pełnym zakresie. Nie jest ono także celowe
zawieszenie władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy rodzice wyjechali na pewien czas za
granicę a dziecko znajduje się w tym czasie pod opieką osoby godnej zaufania (np. babci). W
powyższym przypadku nie należy pochopnie podejmować decyzji o zawieszeniu władzy
rodzicielskiej (J. Ignatowicz, 2003, s. 874 – 875; podobnie H. Ciepła, 2009, s. 1152).
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Przy zawieszeniu władzy rodzicielskiej, podobnie jak i przy jej pozbawieniu,
rodzicom zostają odebrane wszystkie atrybuty tej władzy. Dla dziecka należy wówczas
ustanowić opiekuna prawnego, który będzie podejmował decyzje dotyczące jego osoby. Na
czas zawieszenia małoletni może być umieszczony w rodzinie zastępczej. W takiej sytuacji
najkorzystniejsze dla dziecka jest, by jego opiekunami prawnymi zostali ustanowieni rodzice
zastępczy.
W piśmiennictwie podkreśla się, że „jeżeli przyczyna odpadnie, sąd jest zobowiązany
uchylić zawieszenie, skoro jest to jedyna przesłanka takiego orzeczenia. Sąd nie może przy
tym badać, czy uchylenie takiego zawieszenia jest celowe” (J. Ignatowicz, 2003, s. 875,
podobnie: H. Ciepła, 2009, s. 1152). Termin „będzie uchylone” wskazuje na to, że z chwilą
ustania przyczyny zawieszenia władza rodzicielska „nie wraca” automatycznie do rodziców.
Może ona bowiem zostać przywrócona jedynie na mocy orzeczenia sądu o uchyleniu
zawieszenia. Sąd nie uchyli zawieszenia, jeżeli ustali istnienie innej przemijającej przeszkody,
która nie występowała w czasie pierwszego orzekania o zawieszeniu władzy.

2.2.3. POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Art. 111. KRiO
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo
jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe
obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z
rodziców.
§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie
ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie
interesują się dzieckiem.
§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd
opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.
Najdalej idącą formą ingerencji we władzę rodzicielską jest jej pozbawienie. Polskie
prawo rodzinne przewiduje tylko cztery sytuacje, które dają podstawę do podjęcia przez sąd
takiego rozstrzygnięcia. Trzy pierwsze są obligatoryjne, ostatnia zaś ma charakter
fakultatywny. Są to przesłanki samodzielne, z których każda uzasadnia orzeczenie o
pozbawieniu władzy rodzicielskiej.
1. Pierwszą przesłankę stanowi trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej –
np. gdy rodzic zostanie prawomocnie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności
albo wyjedzie na stałe za granicę i nie będzie utrzymywał kontaktów z dzieckiem. Trwałość
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przeszkody powinna być oceniana przez sąd poprzez analizę stanu faktycznego.
Ustawodawca nie wyznaczył bowiem wyraźnej granicy pomiędzy przemijającym a trwałym
charakterem przeszkód uniemożliwiających sprawowanie władzy rodzicielskiej (a więc
pomiędzy przesłanką do zawieszenia i do pozbawienia władzy rodzicielskiej). Jako
wyznacznik trwałości potraktować należy fakty przemawiające za tym, że przeszkoda nie
ustanie zanim dziecko osiągnie pełnoletność. Może to być np. długoterminowa kara
pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, nieuleczalna choroba,
niepełnosprawność,

ubezwłasnowolnienie.

Trzeba

oczywiście

zakładać

możliwość

wcześniejszego ustania tych przyczyn, niemniej jednak ich pierwotny charakter świadczy o
trwałości.
2. Drugą obligatoryjną przesłanką pozbawienia władzy rodzicielskiej jest jej nadużywanie.
Występuje ono, gdy rodzice wykorzystują ją w sposób sprzeczny z interesami dziecka, np.
gdy rodzic popełnia przestępstwo skierowane przeciwko dziecku (m.in. znęca się nad
dzieckiem, wykorzystuje dziecko seksualnie). Nadużyciem władzy rodzicielskiej jest też m.in.
wychowywanie dziecka w nienawiści do drugiego z rodziców, nakłanianie dziecka do
kradzieży. Jako nadużywanie władzy rodzicielskiej SN potraktował także uprowadzenie
dziecka przez jednego z rodziców. Uznał bowiem, że pozbawienie przez ojca kilkuletniego
dziecka naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej opieki matki oraz możliwości
wychowania się wspólnie z małoletnim rodzeństwem i zatrzymanie go na stałe - wbrew woli
matki - w obcym kraju zawiera elementy nadużycia władzy rodzicielskiej, które uzasadniają
pozbawienie go tej władzy (postanowienie SN z 14 października 1970 r., III CRN 181/70,
OSNC 1971, Nr 6, poz. 107).
3. Kolejną przesłanką umożliwiającą sądowi pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest
rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich wobec dziecka, czyli trwałe,
wielokrotne,

poważne,

nacechowane

złą

wolą,

uporczywością

i

niepoprawnością

niedopełnianie przez rodzica obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej. Rażące
zaniedbywanie może wynikać m.in. z alkoholizmu rodziców, skutkującego brakiem
zainteresowania dzieckiem, z całkowitej niezaradności czy też choroby rodziców.
4. Ostatnia - fakultatywna - przesłanka pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej powstaje,
gdy mimo udzielonej rodzicom pomocy na mocy art. 109 KRiO, nie ustały przyczyny
zastosowanego wobec nich wcześniej ograniczenia władzy rodzicielskiej. Podstawa ta
odnosi się tylko do sytuacji, gdy dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo –
wychowawczej lub rodzinie zastępczej, a rodzice trwale się nim nie interesują i brak jest
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perspektyw na powrót dziecka do rodziny. Przesłankę tę wprowadzono do KRiO, aby dać
szansę na przysposobienie dzieciom, których rodzice nie wykazują zainteresowania powrotem
dziecka do rodziny. W takiej sytuacji można wystąpić o pozbawienie rodziców biologicznych
władzy rodzicielskiej. Przedmiotowy przepis nie wprowadza terminu, w jakim sąd powinien
podjąć decyzję oceniającą szansę dziecka na powrót do rodziny biologicznej, stąd często
decyzja podejmowania jest dopiero po latach od umieszczenia małoletniego w placówce
opiekuńczo-wychowaczej/rodzinie zastępczej.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do jednego (z
kilkorga dzieci), jeżeli w stosunku do niego właśnie wystąpi któraś z ww. przesłanek
przewidzianych w art. 111 § 1 KRiO (postanowienie SN z 12 września 2000 r., III CKN
1143/00). Jeśli więc rodzic dopuścił się przemocy względem jednego dziecka, nie może być
to samodzielną podstawą do pozbawienia go władzy rodzicielskiej względem pozostałych
dzieci.
2.2.4. OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ A RODZINA ZASTĘPCZA

Art. 1121. KRiO
§ 1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą dziecka umieszczonego w
rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jego wychowania i
reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń
alimentacyjnych, należą do rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest najdalej posuniętą formą
ograniczenia władzy rodzicielskiej według art. 109 § 2 KRiO, gdyż pozbawia ona rodziców
biologicznych możliwości sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Często ta forma
ograniczenia władzy rodzicielskiej występuje samodzielnie, tzn. nie jest połączona z
ograniczeniem władzy rodziców w innym zakresie. Określenie „jeśli sąd opiekuńczy nie
postanowi inaczej” oznacza, że jeśli sąd nie podejmie żadnych innych decyzji w sprawie
uprawnień rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej i nie zawrze ich w
postanowieniu, to wówczas do praw i obowiązków rodziny zastępczej należą jedynie te
wymienione w omawianym przepisie. W takim przypadku decyzje dotyczące ważnych spraw
dziecka (np. o wyjeździe dziecka za granicę, a także o wydaniu paszportu, o zabiegu
medycznym, o zmianie profilu nauki dziecka) powinny być podejmowane przez rodzica
ograniczonego we władzy rodzicielskiej. Wyjątek stanowią - zgodnie z art. 1121 KRiO:
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a. obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego
b. obowiązek i prawo jego wychowania
c. obowiązek i prawo reprezentowania małoletniego w dochodzeniu świadczeń
przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania.
Uprawnienia i obowiązki te należą do rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczowychowawczej.
Wykonywanie bieżącej pieczy oraz wychowanie to m.in. codzienna troska o dziecko, o
jego stan zdrowia, o jego naukę, wypoczynek. Poza zakres bieżącej pieczy wychodzi m.in.
decyzja o kierunku kształcenia dziecka, sposobie leczenia w przypadku poważniejszej
choroby oraz o jego wyznaniu. O tych sprawach nadal decydują biologiczni rodzice dziecka.
Prawo reprezentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie
potrzeb utrzymania dziecka to przede wszystkim uprawnienie do złożenia pozwów o alimenty
(w tym przede wszystkim od rodziców dziecka), podjęcia starań o otrzymanie renty oraz
egzekwowania już przyznanych świadczeń, ale też świadczeń z pomocy społecznej,
stypendiów, innej pomocy socjalnej.
Jak wcześniej wskazano, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej nie powoduje
wygaśnięcia po stronie krewnych dziecka obowiązku alimentacyjnego. Jeśli więc rodzice
biologiczni (lub inne osoby zobowiązane) nie wywiązują się dobrowolnie z tego obowiązku,
rodzice zastępczy mogą złożyć w sądzie pozew o alimenty oraz reprezentować dziecko w
postępowaniu przed sądem. Ponieważ jednak obowiązkiem rodziny zastępczej jest dbanie o
dobre relacje z rodziną biologiczna dziecka, w wielu wypadkach zasadne jest, aby starania o
zasądzenie alimentów podjęło powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli zatem z różnych
powodów rodzice zastępczy nie mogą lub nie chcą wytoczyć powództwa przeciwko rodzicom
dziecka o alimenty, mogą z prośbą o wystąpienie o nie zwrócić się do kierownika PCPR. W
myśl art. 112 ust 3 UoPS kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać
na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Rodzina zastępcza nie powinna
być zmuszana do występowania z takim powództwem (chyba że jednocześnie pełni funkcję
opiekuna prawnego). Jednakże przepisy prawa zarówno w przypadku rodziny zastępczej, jak i
kierownika PCPR wskazują jedynie na możliwość wystąpienia z powództwem o alimenty,
żaden z tych podmiotów nie ma więc takiego prawnego obowiązku.
Wysokość alimentów zależy od konkretnej sytuacji. Sąd ustala wysokość alimentów
oceniając usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, czyli to, co jest potrzebne dziecku do
jego prawidłowego rozwoju oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.
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Możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców biologicznych to nie tylko osiągane przez nich
dochody, ale również te, które mogliby osiągnąć, przy dołożeniu należytej staranności i
wykorzystaniu posiadanych sił oraz kwalifikacji, ale ich nie uzyskują z przyczyn, które nie
zasługują na usprawiedliwienie. Możliwości zobowiązanego oraz uzasadnione potrzeby
uprawnionego należy zawsze opisać w pozwie i starać się udowodnić w postępowaniu przed
sądem. Uzasadnione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim stopniu, w
jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.
2.2.5. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Postępowanie w sprawie zarówno o ograniczenie, zawieszenie jak i pozbawienie
władzy rodzicielskiej toczy się w trybie nieprocesowym, co oznacza, iż osoby mające w tym
interes prawny mogą złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania i wziąć w nim udział
(art. 506. w zw. z art. 510. § 1 KPC). Uczestnikiem takiego postępowania może być też osoba
bliska dziecku np. rodzic zastępczy. Kontrowersje budzi kwestia, czy w takich
postępowaniach może brać udział najbardziej zainteresowany, czyli samo dziecko, jeśli jego
rozwój osobisty i dojrzałość pozwalają na taki udział. Artykuł 573. KPC daje osobie
pozostającej

pod

władzą

rodzicielską

zdolność

do

podejmowania

czynności

w

postępowaniach dotyczących jego osoby, jeśli ma skończone 13 lat. Przedmiotowy przepis
nie dotyczy jednak postępowania o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy
rodzicielskiej, gdyż - zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego - takie postępowanie dotyczy
praw i obowiązków rodziców, nie dziecka (uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej SN z 26
stycznia 1973 r., III CZP 101/71, OSNCP 1973/7-8 poz. 118).
Należy

także

podkreślić,

że

każda

osoba,

która

ma

wiedzę

o

krzywdzeniu/zaniedbywaniu dziecka może, a nawet powinna (art. 572. § 1 KPC), złożyć w
sądzie rodzinnym tzw. wniosek o wgląd w sytuację dziecka. Sąd z urzędu zbada sytuację
dziecka i podejmie decyzje, czy są spełnione przesłanki do ograniczenia, pozbawienia lub
zawieszenia władzy rodzicielskiej. Sąd jest uprawniony do wszczęcia postępowania o
pozbawienie władzy rodzicielskiej z urzędu także gdy wobec rodziców dziecka orzeczono już
ograniczenie władzy rodzicielskiej. Artykuł 579¹ KPC stanowi, że sąd opiekuńczy okresowo,
nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w
placówce opiekuńczo - wychowawczej; jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd wszczyna
postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców.
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Należy podkreślić, że jakakolwiek ingerencja we władzę rodzicielską musi
powodować podjęcie odpowiednich rozstrzygnięć, uzupełniających powstającą „lukę” w tej
władzy. W przypadku pozbawienia/zawieszenia władzy rodzicielskiej dla dziecka powinien
zostać ustanowiony opiekun, w przypadku ograniczenia władzy w zakresie konkretnych
uprawnień/obowiązków – powinny być one przyznane osobom sprawującym pieczę nad
dzieckiem (np. rodzina zastępcza). W przeciwnym przypadku sąd powinien ustanowić
kuratora dla wykonywania ww. uprawnień/obowiązków.

2.3. PRAWA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

Art. 70. 1. Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny
udziela się pomocy, w szczególności w formie:
1) poradnictwa rodzinnego;
2) terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne,
mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;
3) pracy socjalnej;
4) zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.
2. Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania:
1) specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym;
2) placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego;
3) innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie.
3. Udzielając pomocy należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo
dziecka do:
1) wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka poza rodziną do
zapewnienia mu w miarę możliwości zgodnie z jego potrzebami opieki i wychowania w
rodzinnych formach opieki zastępczej;
2) zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego;
3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną;
4) powrotu do rodziny naturalnej;
5) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
6) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka;
8) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i
wypoczynku;
9) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia w przypadku wychowywania poza
rodziną naturalną;
10) dostępu do informacji;
11) wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą;
12) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.
Wszystkie prawa człowieka uregulowane w Konstytucji RP przysługują także
dzieciom. Dziecko, tak samo jak osoba pełnoletnia, ma prawo do szacunku, nietykalności
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cielesnej czy wolności słowa. Różnice istniejące pomiędzy prawami dorosłego i dziecka
wynikają z faktu, iż nie z każdego prawa małoletni może lub powinien samodzielnie
korzystać np. wolność wyznania.
Szczegółowy katalog praw dziecka znajduje się w Konwencji o prawach dziecka.
Przedmiotowy akt prawny wylicza najważniejsze prawa dziecka, które można pogrupować na
prawa i wolności osobiste takie jak: prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości prawo do
wolności, do poszanowania godności i nietykalności cielesnej dziecka, prawo do swobody
myśli, sumienia i wyznania, prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami
biologicznymi, zakaz karcenia fizycznego dziecka, wolność od przemocy oraz prawo do
wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, prawo do
informacji oraz prawo do znajomości swoich praw. Nadto konwencja przewiduje tak zwane
prawa socjalne jak: prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo do ochrony zdrowia,
prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wypoczynku i czasu wolnego, prawo do nauki
oraz prawo do korzystania z dóbr kultury. Z praw politycznych można wyszczególnić przede
wszystkim prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.
W kontekście opieki zastępczej na szczególną uwagę zasługuje zapis artykułu 20
konwencji, który wskazuje, iż „dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska
rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku,
będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. Państwa-Strony
zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu dziecku opiekę zastępczą. Tego
rodzaju opieka może obejmować, między innymi, umieszczenie w rodzinie zastępczej, Kafala
w prawie islamskim, przysposobienie lub - gdy jest to niezbędne - umieszczenie w
odpowiedniej instytucji powołanej do opieki nad dziećmi. Przy wyborze odpowiednich
rozwiązań należy w sposób właściwy uwzględnić wskazania w zachowaniu ciągłości w
wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej.” Co
istotne, przedmiotowy przepis wskazuje na obowiązek państwa w zapewnieniu opieki nad
opuszczonym dzieckiem w rodzinnych formach opieki zastępczej. Konwencja kładzie też
nacisk na ochronę tożsamości dziecka poprzez stworzenie mu w opiece zastępczej kontaktu z
jego grupą etniczną, kulturową i religijną.
Prawa dziecka zostały uregulowane również w art. 70 UoPS. Część z wymienionych
w tym katalogu uprawnień jest powtórzeniem zapisów konwencji i konstytucji. Prawa dziecka
w szczególności obejmują prawo do:
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1)

wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka poza rodziną - do

zapewnienia mu, w miarę możliwości, zgodnie z jego potrzebami, opieki i wychowania w
rodzinnych formach opieki zastępczej. W przypadku „niewydolności wychowawczej”
rodziców biologicznych należy poszukiwać innej rodziny, która mogłaby zaopiekować się
dzieckiem. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest ostatecznością,
dopuszczalną tylko w sytuacji kiedy nie ma szans na zapewnienie dziecku właściwej opieki w
jego rodzinie biologicznej albo w rodzinnych formach opieki zastępczej.
2)

zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego – przy braku perspektyw na

powrót do rodziny biologicznej dziecko powinno być skierowane do trwałych form opieki
(przysposobienie).
3)

utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną – dziecko ma prawo do kontaktów z

rodziną biologiczną (nie tylko z rodzicami biologicznymi, ale także z innymi osobami
uprawnionymi na podstawie ustawy do kontaktów (zob. rozdział 2.4.1. Prawo do kontaktów).
Sąd umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce powinien, baczyć czy zapewni
ona kontakt dziecka z rodziną np. czy nie jest zbyt oddalona od rodziców biologicznych lub
też czy rodzina zastępcza nie pozostaje w konflikcie z rodziną biologiczną.
4)

powrotu do rodziny naturalnej – obowiązkiem państwa jest podejmowanie działań na

rzecz powrotu dziecka, umieszczonego w rodzinnej formie opieki zastępczej, do jego rodziny
biologicznej.
5)

traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej –

niezbędnym elementem dla prawidłowego rozwoju dziecka jest poszanowanie jego
podmiotowości i indywidualności, dlatego też decyzje podejmowane w sprawie dziecka
powinny uwzględniać jego indywidualne potrzeby i jego zdanie.
6)

ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w prywatność dziecka – dziecko

jak każda osoba dorosła ma prawo do prywatności. Z przepisu tego wynika zatem zakaz
kontrolowania korespondencji dziecka z osobami bliskimi, czy też obowiązek zapewnienia
dziecku intymności i prywatności.
7)

praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka – rodzice mają

prawo kształtować poglądy religijne dziecka, dlatego w poszukiwaniu dla niego rodzinnej
formy opieki zastępczej powinno się uwzględniać jego tożsamość religijną i kulturową.
8)

kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i

wypoczynku – prawo dziecka do nauki, zabawy i wypoczynku jest prawem, przyznanym z
uwagi na wiek. Jest to prawo do korzystania z oferowanej przez państwo możliwości
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kształcenia. Natomiast na rodziców nałożony został obowiązek zapewnienia dziecku
możliwości korzystania z tego prawa.
pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia w przypadku wychowywania poza

9)

rodziną naturalną (szerzej - zob. rozdział 7. Usamodzielnienie).
dostępu do informacji – dziecko ma prawo do uzyskania informacji o swojej rodzinie

10)

biologicznej, a także o swojej sytuacji prawnej np. o tym, że jego rodzice biologiczni zostali
pozbawieni władzy rodzicielskiej.
11) wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą – dziecko ma prawo wypowiedzieć się w
każdej sprawie go dotyczącej. Prawo to konkretyzuje się w nakazie wysłuchania dziecka
przez sąd rodzinny przed podjęciem decyzji o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej lub
adopcyjnej i uwzględnienia - w miarę możliwości - jego rozsądnych życzeń (art. 576. § 2.
KPC).
12) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, czyli takimi zachowaniami, które
naruszają prawo dziecka do godności.

2.4. PRAWA RODZINY BIOLOGICZNEJ DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE
ZASTĘPCZEJ
2.4.1. PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Art. 113. KRiO
§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek
utrzymywania ze sobą kontaktów.
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny,
spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie
porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5 maja 2000 r. uznał, iż rodzice mają względem
dziecka prawa i obowiązki nieobjęte władzą rodzicielską, niestanowiące jej elementu, jak np.
prawo do osobistej styczności z dzieckiem, które jest ich prawem osobistym (postanowienie
SN z 5 maja 2000 r., II CKN 761/00). Rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem
niezależnie od tego, czy sprawują oni pełną władzę rodzicielską, mają tę władzę ograniczoną,
zawieszoną, a nawet - czy są jej pozbawieni. Tym samym prawo do kontaktowania się z
dzieckiem ma zarówno ojciec, któremu podczas sądowego ustalania ojcostwa nie przyznano
władzy rodzicielskiej, rodzic, któremu w wyroku rozwodowym nie powierzono władzy
rodzicielskiej, jak i rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej.
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Kwestia kontaktów rodziców z dzieckiem po ingerencji sądu w sprawowanie władzy
rodzicielskiej przez długi czas nie była jasno określona przez przepisy prawa. Obowiązujący
stan prawny w zakresie kontaktów z dzieckiem jest wynikiem nowelizacji KRiO z 6.
listopada 2008 r. (Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw z dnia 6 listopada 2008 r., Dz.U.

Nr 220, poz. 1431). W uzasadnieniu

powyższej nowelizacji podkreślono, że kontakty z dzieckiem powinny stanowić nie tylko
przedmiot praw, ale i obowiązków rodziców. Stwierdzono ponadto, że stanowią one
realizację praw dziecka określonych przez Konwencję o prawach dziecka. Artykuł 9 ust. 3
Konwencji stanowi, że Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od
jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i
bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to
sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.
„Kontakty z dzieckiem” nie mogą być pojmowane jedynie jako osobista styczność
rodziców z dzieckiem. Mogą przybrać także formę tradycyjnej korespondencji, rozmów
telefonicznych, bądź porozumiewania się za pomocą urządzeń elektronicznych. Warto
zauważyć, że powyższy katalog form kontaktów nie ma enumeratywnego charakteru. Mogą
one więc również przybrać każdą inną dostępną, bądź w danej sytuacji - najbardziej
pożądaną, formę. Każdorazowe sprecyzowanie formy pobytu z dzieckiem, poza oczywistym
faktem ochrony jego dobra, konieczne jest również ze względu na ich różnorodność. Dla
przykładu: osobisty kontakt może się odbywać na zasadzie odwiedzin w miejscu stałego
pobytu dziecka, poprzez zabieranie go poza miejsce stałego pobytu, odbieranie ze szkoły,
wspólne spędzanie wakacji itp.
Kontakty z dzieckiem w formie innej niż osobista będą uzasadnione zwłaszcza gdy
spotkania osobiste nie służą dobru dziecka lub są po prostu niemożliwe (np. gdy rodzic
przebywa na stałe za granicą, w zakładzie karnym, szpitalu). W takich sytuacjach kontakt
powinien być utrzymywany za pomocą korespondencji, rozmów telefonicznych bądź e mailowo.
Art. 1131. KRiO
§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z
dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i
biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców,
a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w rodzinie zastępczej albo w
placówce opiekuńczo-wychowawczej.
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Paragraf 1 przedmiotowego przepisu odnosi się do sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją
w rozłączeniu. Może być ono następstwem m.in.: separacji faktycznej, separacji prawnej,
rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa albo wynikać z faktu, że rodzice nie zawarli
związku małżeńskiego i nigdy ze sobą nie zamieszkali, podczas gdy dziecko stale przebywa u
jednego z nich. W tym wypadku nie ma znaczenia, czy drugi rodzic ma pełną władzę
rodzicielską, ograniczoną, został jej pozbawiony, czy władza ta mu nie przysługuje. Kontakty
z dzieckiem są bowiem (jak wcześniej już wskazano) niezależne od władzy rodzicielskiej.
Uzgodnienie przez rodziców sposobu kontaktów daje realną szansę uniknięcia konfliktu w
tym zakresie. Ustawodawca ingerencję sądu w kwestie uzgodnienia kontaktów potraktował
jako rozwiązanie subsydiarne, mające zastosowanie, gdy nie dojdzie do porozumienia między
rodzicami. Ustalając rodzaj i częstotliwość kontaktów rodzice powinni wysłuchać życzeń i
sugestii dziecka. W piśmiennictwie podkreśla się bowiem, że „w nowelizacji z 6. listopada
2008 r. położono nacisk na zaakcentowanie potrzeby racjonalnego partnerstwa rodziców i
dzieci we wzajemnych stosunkach.” (J. Ignaczewski, 2009). Nie oznacza to jednak, że zdanie
dziecka jest obligujące dla rodziców bądź sądu – powinno być wzięte pod uwagę i
szczegółowo rozważone.
Paragraf 2 komentowanego przepisu odnosi się do sytuacji, gdy dziecko nie przebywa
na stałe z żadnym z rodziców, np. zostało umieszczone w rodzinie zastępczej albo w
placówce opiekuńczo - wychowawczej. Również w takiej sytuacji rodzicom przysługuje
prawo, a nawet obowiązek, do kontaktów z dzieckiem. Ustalenie ich rodzaju oraz
częstotliwości powinno się odbyć analogicznie do rozwiązań przyjętych w paragrafie
pierwszym tzn. kwestia ta powinna być rozstrzygnięta przez wspólne porozumienie rodziców,
a w przypadku jego braku - przez sąd. Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych
oraz rodziny zastępcze powinni zostać poinformowani o prawie rodziców biologicznych do
kontaktów z dzieckiem podczas szkoleń przygotowujących do sprawowania opieki
zastępczej. Prawu rodziców biologicznych odpowiada obowiązek rodziny zastępczej
umożliwiania tych kontaktów (zob. także art. 70 ust. 3 pkt 3 UoPS oraz § 3 pkt 2
rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych).
W tym miejscu należy postawić pytanie o granice dopuszczalności takich kontaktów.
Czy jeśli rodzic biologiczny swoim żądaniem umożliwienia kontaktów z dzieckiem zaburza
życie codzienne wychowanków rodziny lub placówki (np. żąda kontaktów nie umawiając się
wcześniej, co znacznie utrudnia funkcjonowanie rodziny), należy jego prawo bezwzględnie
realizować? W takiej sytuacji rodzina zastępcza powinna wystąpić do sądu o uregulowanie
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kontaktów rodziców z dzieckiem (w postanowieniu sąd wskaże konkretne terminy spotkań
lub innych form kontaktów z dzieckiem). Samodzielne (bez wcześniejszego postanowienia
sądu w tej mierze) odmawianie realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem może bowiem
spowodować zarzut niewykonywania obowiązków rodziny biologicznej oraz dziecka.
Oczywiście taki zarzut będzie nieuzasadniony w sytuacjach, gdy rodzic żąda kontaktu w
okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu dziecka (np. jest w stanie upojenia
alkoholowego). W takiej sytuacji rodzina zastępcza powinna dbać o dobro dziecka,
odmawiając tego kontaktu. Następnie powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie
kontaktów – z wskazaniem okoliczności tego zdarzenia.
Art. 1132. KRiO
§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów
rodziców z dzieckiem.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1)
zakazać spotykania się z dzieckiem,
2)
zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
3)
zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo
opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
4)
ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
5)
zakazać porozumiewania się na odległość.
Zgodnie z § 2 niniejszego artykułu ograniczenie kontaktów może przybrać pięć
różnych form:
1) zakaz spotykania się z dzieckiem - dotyczy zakazu bezpośrednich, osobistych kontaktów z
dzieckiem. Z tego ogólnego zapisu można wywnioskować, że spotkania z dzieckiem nie będą
możliwe w ogóle, niezależnie od ich miejsca i czasu tzn. nie będzie można odwiedzać dziecka
w miejscu jego stałego pobytu, odbierać ze szkoły, zabierać na wakacje itp.
2) zakaz zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu - w tym wypadku ustawodawca
dopuszcza możliwość spotykania się z dzieckiem w miejscu jego stałego pobytu tzn.
odwiedzanie go, przygotowanie mu w jego domu przyjęcia urodzinowego. Rodzic nie może
natomiast zabrać dziecka na wycieczkę, na spacer, do kina, na wakacje.
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo
opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd - dotyczy sytuacji, gdy
rodzic może spotykać się z dzieckiem także poza miejscem stałego pobytu dziecka jednak
tylko w obecności osoby godnej zaufania. Osobą tą może być drugi rodzic, opiekun, kurator
rodzinny, bądź inna osoba wyznaczona przez sąd. W tym przypadku sąd wyznacza miejsce i
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czas takiego spotkania. Rolą osoby nadzorującej jest czuwanie nad prawidłowością kontaktu
(np. pilnowanie czy rodzic nie przyszedł na spotkanie pod wpływem alkoholu oraz
egzekwowanie jego czasu). Niniejsze rozwiązanie ma miejsce wówczas, gdy istnieje obawa o
los dziecka powierzonego opiece drugiego rodzica np. podejrzenie chęci uprowadzenia
dziecka, rozpijania, angażowania do dokonania czynu zabronionego, stosowania przemocy.
Nie ma przeszkód prawnych, by kontakt taki odbywał się w lokalach organizacji czy
instytucji, świadczących pomoc dzieciom i ich rodzinom (o ile oferta takich spotkań znajduje
się w ofercie danego podmiotu).
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość - w tym
wypadku nie są już możliwe żadne formy spotkań rodzica z dzieckiem. Kontakty mogą być
jednak utrzymywane za pomocą korespondencji, rozmów telefonicznych, wiadomości
przesyłanych drogą elektroniczną. Ta forma ograniczenia stosowana jest w sytuacji, gdy
osobiste spotkania zagrażałyby dziecku, natomiast porozumiewanie się na odległość jest dla
niego bezpieczne.
5) zakazać porozumiewania się na odległość – dotyczy sytuacji, gdy ze względu na ochronę
dobra dziecka, kontakt musi zostać zerwany. Rodzic może bowiem nawet poprzez rozmowy
telefoniczne, listy czy e - maile negatywnie wpływać na dziecko.
Powyższe ograniczenia mogą być zarządzane także na czas określony, jeżeli istnieje
realna szansa, że rodzic zmieni swe postępowanie oraz stosunek do dziecka.
Art. 1133. KRiO
Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je
narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.
Zakazanie przez sąd kontaktów jest najsurowszą, ostateczną formą ingerencji w
kontakty między rodzicami a dzieckiem. Ma ono charakter generalny tzn. w przypadku takiej
decyzji sądu niemożliwe będą wszystkie formy i sposoby komunikowania się. Poza zakazem
osobistej styczności w postaci odwiedzin, zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu,
odbierania go ze szkoły, dotyczy on również wszystkich form komunikowania się na
odległość (tj. poprzez tradycyjną korespondencję, rozmowy telefoniczne, sms-y, mms-y, emaile). Sąd wydaje orzeczenie o zakazie kontaktów w sytuacji, gdy poważnie zagrażałyby
one dobru dziecka. Po tego rodzaju rozwiązanie sądy powinny sięgać bardzo ostrożnie,
wyłącznie dla dobra dziecka. Zakazanie utrzymywania kontaktów pomiędzy rodzicem a
dzieckiem powinno mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy w danym przypadku niewystarczające
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są inne formy ich ograniczenia. Takie stanowisko zajął również SN w postanowieniu z 7.
listopada 2000 r., w którym stwierdził, że zakazanie rodzicom osobistej styczności z
dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów
rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, bądź wpływa
demoralizująco na dziecko (postanowienie SN z 7. listopada 2000 r., I CKN 1115/00,
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2001, Nr 3, poz. 50, str. 77). Sąd może
orzec powyższy zakaz na czas określony, bądź nieokreślony w zależności od tego jakie są
rokowania co do przyszłej postawy rodzica. Jeżeli przynajmniej hipotetycznie możliwa jest
poprawa jego zachowania, emocji, relacji z dzieckiem, wówczas orzeczenie zakazu
kontaktów powinno mieć charakter tymczasowy, do chwili odpadnięcia jego przesłanki.
Natomiast brak pozytywnych widoków na przyszłość odnośnie postawy rodzica skutkować
winno zakazem kontaktu na czas nieokreślony.
Art. 1134. KRiO
Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do
określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów
zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną
pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.
Przepis ten umożliwia podjęcie przez sąd rozstrzygnięcia umożliwiającego pracę z
rodzicami ukierunkowaną m.in. na zmianę ich postawy, motywacji życiowych, wyjście z
nałogu, zaniechanie patologicznych zachowań bądź stosunku do dziecka. Może ona przybrać
następujące formy:
a) zobowiązanie do określonego postępowania, np. powstrzymania się od spożywania
napojów alkoholowych, środków odurzających, podjęcia pracy.
b) skierowanie do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem
lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc. Fachową pomoc mogą oni uzyskać np. w
rodzinnych ośrodkach diagnostyczno - konsultacyjnych czy ośrodkach adopcyjno opiekuńczych, które to instytucje są ukierunkowane na pracę z rodziną i poszczególnymi jej
członkami. Mogą ponadto skorzystać z pomocy psychologa, psychiatry, terapeuty,
pracownika socjalnego.
Nad każdą formą działań podjętych przez rodziców sąd sprawuje kontrolę. Jej formę
określa wraz ze zobowiązaniem ich do określonego postępowania. Nadzór nad
zobowiązaniem do określonego postępowania lub nad skierowaniem do odpowiedniej
placówki może polegać na: nałożeniu na rodziców obowiązku składania okresowych
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środowiskowych, okresowym stawiennictwie w sądzie i rozmowie kontrolnej z rodzicami lub
z dzieckiem, zasięgnięciu informacji bezpośrednio w placówkach świadczących pomoc
rodzinie, placówkach leczniczych, terapeutycznych. To może być również obowiązek
składania zaświadczeń o podjęciu i kontynuowaniu terapii rodzinnej (J. Ignaczewski, 2009).
Należy podkreślić, że zobowiązanie rodziców do określonego postępowania ma
charakter fakultatywny. Nie w każdym bowiem przypadku podjęcie przez rodziców
jakichkolwiek działań jest możliwe. Oczywiście fakultatywność niniejszego przepisu nie
zwalnia sądu z obowiązku pomocy rodzicom w osiągnięciu postawy życiowej, która
pozwalałaby na nawiązanie bądź odnowienie kontaktów z dzieckiem (art. 100 § 1 KRiO).
Art. 1135. KRiO
Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro
dziecka.
Każde rozstrzygnięcie sądu ingerujące w kontakty może zostać zmienione, jeśli tylko
za takim rozwiązaniem przemawia dobro dziecka. Oczywiście nie bez znaczenia jest tu
zmiana postawy rodziców, jednak pierwotnym i zarazem najważniejszym kryterium
powyższego rozstrzygnięcia jest działanie w interesie dziecka. Zmiana orzeczenia w zakresie
ingerencji sądu w kontakty rodziców z dzieckiem może przybrać różne formy. Sąd może:
a) przywrócić zakazane kontakty,
b) przywrócić ograniczone kontakty,
c) zmienić formę ograniczenia np. zakaz zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu
zamienić na możliwość spotykania się z dzieckiem w towarzystwie osoby godnej zaufania.
d) zastąpić zakaz kontaktów jakąś formą ich ograniczenia.
Art. 1136. KRiO
Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków,
powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas
pieczę nad dzieckiem.
Należy podkreślić, że dziecko przebywające w rodzinie zastępczej ma prawo nie tylko do
kontaktu z naturalnymi rodzicami ale także innymi członkami rodziny: dziadkami,
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rodzeństwem oraz powinowatymi w linii prostej. Powinowatymi w linii prostej są np.
niektórzy członkowie rodziny ojczyma dziecka - dziadkowie i dzieci od strony tegoż ojczyma.
Przepis ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku, gdy dzieckiem przez
dłuższy czas opiekowała się jedna rodzina zastępcza, a następnie dziecko zostało przeniesione
do innej rodziny/placówki lub do rodziny biologicznej. Na podstawie omawianego artykułu
rodzina ta ma legitymację czynną do wystąpienia z wnioskiem o uregulowanie jej kontaktów
z dzieckiem.

2.4.2 OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Art. 135 § 3 KRiO
Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz.
1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do
alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku
alimentacyjnego.
Zgodnie z art. 133 § 1 KRiO rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych na
rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Zobowiązanie to bez
wątpienia powinno być wykonywane, gdy dziecko jest małoletnie. Fakt ukończenia 18. roku
życia nie stanowi jednak bezwzględnej cezury umożliwiającej samodzielne utrzymanie się
dziecka. Aby mogło się usamodzielnić, potrzebny jest określony czas (ukończenie studiów,
kursów przygotowawczych, praktyk). W tym czasie biologiczni rodzice nadal powinni
realizować świadczenia alimentacyjne. Taką samą opinię wyraził Naczelny Sąd
Administracyjny uznając, że wygaśnięcie obowiązku dostarczania środków utrzymania
następuje dopiero, gdy dziecko zostaje należycie przygotowane do samodzielnej egzystencji,
co w szczególności oznacza uzyskanie odpowiedniego do możliwości dziecka wykształcenia
(wyrok NSA z 18 września 2001 r., III SA 974/00). W podobnym duchu utrzymane jest
również orzeczenie Sądu Najwyższego, który stoi na stanowisku, że rodzice obowiązani są
łożyć na utrzymanie dziecka w miarę swoich materialnych możliwość, jeśli ich dorosłe
dziecko ma wyuczony zawód i możliwość pracy oraz chce dalej kontynuować naukę (wyrok
SN z 10 grudnia 1998 r., I CKN 1104/98). Ustawodawca świadomie użył ogólnego
sformułowania „nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie”. W przypadku dzieci
niepełnosprawnych lub jeśli stan zdrowia dziecka uniemożliwia usamodzielnienie się, rodzice
mogą być zobowiązani do bezterminowego płacenia alimentów na dziecko.
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Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest tzw. obowiązkiem
uprzywilejowanym. Oznacza to, że dziecko ma bezwzględne prawo do tych świadczeń bez
konieczności udowadniania, że znajduje się ono w niedostatku. Do nałożenia na rodziców
obowiązku spełniania wobec dzieci świadczeń alimentacyjnych wystarczy, że dzieci te mają
usprawiedliwione potrzeby. Są nimi „zwykłe” potrzeby np. wyżywienie, odzież, obuwie,
mieszkanie,
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oraz

„szczególne”
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uzdolnieniami i rozwijaniem talentów dziecka (opłacenie lekcji rysunku itp.) bądź jego
chorobą lub niepełnosprawnością (np. koszty leczenia, rehabilitacji, opłacenie opiekunki).
Żadna z form przyznanej dziecku pomocy społecznej nie powoduje wygaśnięcia jego
prawa do świadczeń alimentacyjnych od rodziców. Fakt, że rodzina zastępcza otrzymuje
środki na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka nie ma wpływu na obowiązek
alimentacyjny rodziców względem tego dziecka. Powinni oni nadal spełniać świadczenia
alimentacyjne na zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb. Pobyt w rodzinie zastępczej
nie może ponadto stanowić przesłanki do obniżenia miesięcznej kwoty alimentów. Do
powyższej sytuacji można per analogiam odnieść uchwałę SN, w której sąd ten orzekł, że
okoliczność, że dziecko przebywa w państwowym zakładzie opiekuńczym, który dostarcza
mu środków utrzymania i wychowania, nie pozbawia dziecka legitymacji czynnej do
dochodzenia alimentów od rodziców. Jeżeli jednak rodzice pokrywają koszty pobytu dziecka
w zakładzie, powinno to być odpowiednio uwzględnione przy określaniu zakresu świadczeń
alimentacyjnych każdego z rodziców (uchwała SN z 22 września 1966 r., III CZP 72/66,
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1967, Nr
1, poz. 13).
Na zasadach ogólnych, jedynymi sytuacjami, gdy rodzice są zwolnieni od świadczeń
alimentacyjnych na rzecz dziecka są:
1. posiadanie przez dziecko majątku wystarczającego na pokrycie kosztów jego utrzymania
(art. 133 § 1 KRiO),
2. gdy spełnianie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka jest połączone z nadmiernym
uszczerbkiem ich egzystencji (art.133 § 3 KRiO),
3. pełnoletnie dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego
utrzymania się (art.133 § 3 KRiO).
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2.4.3. OBOWIĄZEK ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

Art. 79. UoPS
1. Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78
ust. 5, opłatę, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszą rodzice.
1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w
zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.
2. Decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.
3. Starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie
zastępczej, uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową.
4. Przepis ust. 1 stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub
rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
5. Starosta może częściowo albo całkowicie zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której
mowa w ust. 1, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny.
6. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania
rodziców z opłat, o których mowa w ust. 1.
Na mocy niniejszego przepisu rodzice biologiczni dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej mają obowiązek partycypować w kosztach pobytu dziecka w tej formie opieki.
Łożenie na utrzymanie dziecka stanowi niezależny od władzy rodzicielskiej obowiązek
rodziców (nawet gdy sąd pozbawił rodziców władzy rodzicielskiej). Obowiązek ten ciąży na
rodzicach od chwili umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do chwili osiągnięcia przez
dziecko pełnoletności. Ustawodawca przewidział również wyjątek rozszerzający od
powyższej zasady - w sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę rozpoczętą przed
ukończeniem osiemnastego roku życia i nadal pozostaje w rodzinie zastępczej, obowiązek
ponoszenia kosztów jego utrzymania przez rodziców naturalnych trwa aż do momentu
zakończenia nauki. Użycie przez ustawodawcę określenia „rodzice” nie powinno być jednak
rozumiane dosłownie jako obligujące do wnoszenia wspólnej opłaty, bądź uiszczania części
ustalonej kwoty przez każdego z nich. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny,
obowiązek ten nie musi być egzekwowany od obojga rodziców, zwłaszcza w sytuacji, gdy
jedno z rodziców pozostaje bez pracy i nie posiada żadnych dochodów. Nakładanie
obowiązku na osobę niepracującą, bez środków do życia, byłoby w sposób oczywisty
sprzeczne z ratio legis UoPS. Obowiązkiem pomocy społecznej jest bowiem nie tylko
udzielenie wsparcia w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, ale również
niedopuszczenie do jej powstawania (wyrok NSA z 19 grudnia 2008 r., I OSK 167/08).
Podkreślić również należy, że rodzice biologiczni nie są zobowiązani do ponoszenia
całkowitych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, a jedynie do
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partycypowania w nich. Mają obowiązek ponosić jedynie część wydatków, jednakże żaden
akt prawny nie określa konkretnej kwoty, do której płacenia są zobowiązani. Jest ona ustalana
indywidualnie dla każdego przypadku. Decyzję w tej sprawie wydaje starosta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w rodzinie zastępczej.
Jeżeli więc zamieszkiwało ono z rodzicami i nie zmienili oni miejsca pobytu, decyzję tę wyda
starosta właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania. Ustalając wysokość opłaty, którą
rodzice powinni łożyć na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, bierze
się pod uwagę przede wszystkim ich sytuację rodzinną, zdrowotną, majątkową oraz
dochodową.
Należy też podkreślić, że – zgodnie z § 14. rozporządzenia w sprawie rodzin
zastępczych - w przypadku, gdy jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko umieszczone w
rodzinie zastępczej, tylko drugie jest zobowiązane do ponoszenia odpłatności za jego pobyt
do wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej. Podobnie uregulowano
tą kwestię w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje i dziecko otrzymuje z tego tytułu rentę
rodzinną. Kiedy dziecko nie otrzymuje z tego tytułu renty rodzinnej, drugie z rodziców ponosi
odpłatność za jego pobyt tylko do wysokości odpowiadającej ½ kwoty miesięcznej pomocy
pieniężnej. Jeżeli rodzice płacą alimenty na dziecko, nie ponoszą odpłatności.
W określonych sytuacjach, kiedy rodzina naturalna dziecka znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej starosta, w drodze decyzji administracyjnej, może ją całkowicie lub
częściowo zwolnić z obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania dziecka
przebywającego w rodzinie zastępczej. Decyzja powyższa wydawana jest na wniosek
rodziców biologicznych bądź z urzędu. Co do zasady, warunki partycypowania w kosztach
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ustalane są jeszcze przed jego umieszczeniem w tej
formie opieki zastępczej. Ustalenie opłaty następuje więc zasadniczo przed umieszczeniem
dziecka w rodzinie zastępczej. Dokonanie tego w późniejszym czasie może nastąpić
wówczas, jeżeli przed umieszczeniem dziecka odstąpiono od ustalenia opłaty lub miało
miejsce częściowe albo całkowite zwolnienie z tej opłaty (wyrok WSA we Wrocławiu z 21
maja 2008 r., IV SA/Wr 80/08).
Warunki zwalniania z opłat mogą się nieco różnić w poszczególnych powiatach, gdyż
zgodnie z ust. 6 omawianego artykułu mogą one być ustalane przez radę powiatu w drodze
uchwały. Wszelkie ustalenia w tej materii muszą być zgodne z prawem powszechnie
obowiązującym, w związku z tym różnice nie mogą być znaczące. Tym bardziej, że - jak
wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - decyzje
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podejmowane w tej materii przez starostę są niezależne od ustaleń rady powiatu. Zgodnie z
ww. wyrokiem, uchwała rady nie może eliminować ustawowo zagwarantowanej staroście
uznaniowości. Ponadto, podejmując decyzję o ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej starosta nie może ograniczyć się tylko i wyłącznie do ustalenia, czy sytuacja
rodzica mieści się w kryteriach określonych przez radę powiatu, lecz musi dokonać analizy
wszystkich uwarunkowań i okoliczności faktycznych i prawnych składających się na sytuację
rodziców dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (wyrok WSA Kielce z 28 stycznia
2009 r., II SA/Ke 772/08).
Paragraf 1a. niniejszego przepisu zawiera wyjątek od opisanej zasady obowiązku
rodziców biologicznych łożenia na częściowe utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie
zastępczej. Z powyższych opłat zwolnieni są ustawowo rodzice dziecka pozostawionego
przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.

2.4.4 POMOC DLA RODZINY BIOLOGICZNEJ

Art. 82. UoPS
(…) 5. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną,
której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość
przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek
rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących
rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi
formami opieki.
6. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy wspiera rodziny naturalne w wypełnianiu ich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii
rodzinnej.(…)
Jak wcześniej wskazano, dziecko ma prawo do powrotu do rodziny biologicznej. Za
tym prawem idzie prawo rodziców, których władzę rodzicielską ograniczono, do uzyskania
odpowiedniej pomocy. Pomoc rodzicom może być udzielana jako świadczenie z pomocy
społecznej. Zgodnie z art. 36 ust. 1 UoPS, do świadczeń z pomocy społecznej należą m.in.
praca socjalna czy poradnictwo specjalistyczne. W sytuacji, gdy rodzice nie uzyskują
opisywanej wyżej pomocy, powinni wystąpić z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia.
Jednym z zadań ośrodków adopcyjno – opiekuńczych jest pomoc i wsparcie dla rodzin
naturalnych dzieci umieszczonych w opiece zastępczej (np. w rodzinie zastępczej). Praca z
tymi rodzinami ma na celu przede wszystkim wskazanie im sposobu wyjścia z kryzysu oraz
nabycie umiejętności wychowawczych, by mogły one ponownie zaopiekować się dzieckiem.
[37]

Zadaniem ośrodków adopcyjno - opiekuńczych jest udzielania rodzinom biologicznym
wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego oraz prowadzenie poradnictwa rodzinnego i
terapii rodzinnej. Szczegółowy zakres oraz formy pomocy określone są w regulaminach
poszczególnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych. Większość z nich, poza wsparciem
psychologiczno – pedagogicznym, udziela również pomocy prawnej (przynajmniej w zakresie
prawa rodzinnego). Można więc od pracowników tych instytucji uzyskać poradę prawną lub
pomoc w sporządzeniu pisma procesowego. Pomocy, wsparcia oraz poradnictwa ośrodki
udzielają na wniosek osób zainteresowanych. W przypadku, gdy w danym powiecie nie
funkcjonuje ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, powyższe zadania powinny być realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Niestety, w obowiązujących regulacjach (zarówno UoPS, jak i rozporządzeń
wykonawczych) brak jest wskazania, że praca z rodziną biologiczną po umieszczeniu dziecka
w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-wychowawczej podejmowana jest obligatoryjnie
przez właściwe podmioty. Wobec tego, pomoc ta jedynie może być (a nie musi być)
przyznawana, a najczęściej jej przyznanie zależy od aktywności i inicjatywy rodziny
biologicznej.
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3. USTANOWIENIE RODZINY ZASTĘPCZEJ
3.1. RODZAJE RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ
Art. 74. UoPS
1. Rodziny zastępcze dzielą się na:
1) spokrewnione z dzieckiem;
2) niespokrewnione z dzieckiem;
3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.
2. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszcza
się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku
konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej
rodzinie zastępczej może się zwiększyć.
3. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej 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.
4. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia
rodzinnego umieszcza się nie więcej niż 3 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.
4a. W spokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej i niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie
zastępczej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci. W przypadku
konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa dopuszcza się pobyt większej liczby dzieci w
spokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej i niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie
zastępczej. (…)
5. Rodzina zastępcza, o której mowa w ust. 4, nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do
10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję.
6. Przyjęcie dziecka doprowadzonego przez policję może nastąpić bez zgody opiekunów
prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, a w szczególności:
1) zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
2) porzucenia dziecka;
3) gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu.
7. O przyjęciu dziecka doprowadzonego przez policję zawodowa niespokrewniona z dzieckiem
rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego powiadamia niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 24 godzin, sąd opiekuńczy oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie, które
podejmuje jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji dziecka.
8. Dziecko doprowadzone przez policję przebywa w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego do czasu wydania orzeczenia przez
sąd opiekuńczy.
9. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3, nie wyklucza
pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.
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Rodzinna forma opieki zastępczej nie jest terminem ustawowym. Umownie przyjmuje
się, że do form takiej rodzinnej opieki należą rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego.
Rodziny zastępcze dzielimy na:
1. spokrewnione z dzieckiem
2. niespokrewnione z dzieckiem
3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem.
3.1.1. RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

Najpopularniejszą w Polsce formą sprawowania opieki nad dzieckiem jest
spokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza. To ponad 80% ogółu rodzin zastępczych.
Najczęściej są to dziadkowie dziecka, którzy w ten sposób wspierają „niewydolnych
wychowawczo” rodziców w opiece nad potomstwem.
Jako że brak jest definicji legalnej (ustawowej) pojęcia „rodzina spokrewniona”,
właściwie każda osoba, która pochodzi od tego samego przodka, co dziecko, dla którego
stanowi rodzinę zastępczą, jest traktowana jako rodzina spokrewniona (tak: wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 03.09.2007, II SA/Kr
1523/04). Rodzi to określone skutki prawne – przede wszystkim w zakresie wysokości
pomocy pieniężnej (zob. rozdział 5.3.2. Dodatek w wysokości 10% podstawy). Ponadto
osoba, którą łączy z dzieckiem stosunek pokrewieństwa, nie może stanowić dla tego dziecka
rodziny zawodowej.
Przy doborze rodziny zastępczej powinny być preferowane rodziny spokrewnione, o
ile dają gwarancję poprawy sytuacji np. bytowej dziecka. Rodziny spokrewnione nie muszą
spełniać wszystkich warunków wymaganych dla rodzin niespokrewnionych. W szczególności
dotyczy to wymogu szkolenia – kandydaci na rodziny spokrewnione przechodzą szkolenia na
podstawie indywidualnego planu, uwarunkowanemu potrzebami rodziny (art.77 ust. 2 UoPS).
3.1.2. RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM I ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z
DZIECKIEM

Kolejnymi typami rodzin zastępczych są rodziny niespokrewnione z dzieckiem oraz
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. W obu wypadkach opiekę nad
dzieckiem sprawują osoby obce dla dziecka, czyli niespokrewnione z nim w żadnym stopniu.
Zdarza się jednak, iż są to osoby bardzo dobrze dziecku znane, np. sąsiedzi, przyjaciele
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rodziny. Postulaty o umieszczaniu dzieci przede wszystkim u osób im znanych i
akceptowanych przez dzieci i ich rodziców podnoszą środowiska wspierające rodzinę,
wskazując, iż osoba związana z rodziną biologiczną dziecka i samym dzieckiem ma większe
możliwości oddziaływania na tę rodzinę - w celu poprawy sytuacji i powrotu dziecka do
rodziny. Osoby zamierzające zostać rodziną niespokrewnioną muszą spełnić wszystkie
wymagane przez ustawę warunki.
Artykuł 75 UoPS wprowadza szczególne wymaganie dla kandydatów na zawodowe
niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. Zgodnie z nim, kandydaci, poza spełnieniem
warunków wymaganych dla każdego rodzaju rodziny zastępczej, powinni także uzyskać
pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata, wydaną na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Ponadto kandydat powinien odbyć szkolenie odpowiednie dla rodzaju rodziny zawodowej
oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne. Rodzina, która będzie pełniła funkcję zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, powstaje na mocy umowy zawartej ze
starostą (o szczególnym trybie jej powstania zobacz rozdział 3.4.).
Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze dzielą się na trzy grupy: wielodzietne,
specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego.
a. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia
rodzinnego wykonuje postanowienia sądu. W sprawach nagłych przejmuje też opiekę nad
dziećmi dowiezionymi przez policję w sytuacjach porzucenia, zagrożenia życia i zdrowia. W
wypadku doprowadzenia dziecka do lat 10 przez Policję rodzina o charakterze pogotowia ma
obowiązek przyjęcia go bez względu na ilość dzieci przebywających już w pogotowiu
opiekuńczym i porę dnia. Pobyt w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego
charakteryzuje więc większa tymczasowość niż w pozostałych formach opieki zastępczej.
Podstawową zasadą funkcjonowania pogotowia jest przepis art. 74 ust. 4 UoPS, który
należy interpretować tak, że postanowienie o umieszczeniu dziecka w pogotowiu rodzinnym
powinno zawierać konkretnie ustalony czas pobytu dziecka w pogotowiu, nie dłuższy niż 12
miesięcy. Pobyt dziecka przekraczający 12 miesięcy powinien zostać uzasadniony
szczególnymi okolicznościami i potwierdzony postanowieniem sądu przedłużającym
pierwotnie ustalony okres pobytu (na czas nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące). Równolegle
powinny być podejmowane działania mające na celu umieszczenie dziecka w innej formie
opieki zastępczej, w szczególności jeżeli okoliczności pozwalają zakładać, że postępowanie
sądowe w sprawie dziecka będzie trwało dłużej niż 12 miesięcy. Niestety praktyka wskazuje
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na umieszczanie dzieci w tego typu rodzinach na czas przekraczający ustawowe limity.
Spowodowane jest to zbyt małą ilością miejsc stałego pobytu (rodzin zastępczych, jak i
placówek), do których można kierować dzieci po okresie spędzonym w pogotowiu
rodzinnym. Problemem jest też wydawanie orzeczeń przez sądy o umieszczeniu dzieci w
pogotowiu rodzinnym na czas postępowania sądowego, które – zwłaszcza w przypadku spraw
o pozbawienie władzy rodzicielskiej - może trwać nawet kilka lat. Dlatego należy postulować,
aby sąd rodzinny wydając postanowienie o tymczasowym umieszczeniu dziecka w rodzinie
zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego, zawierał w orzeczeniu konkretne ramy
czasowe pobytu dziecka. Nie należy umieszczać dziecka w pogotowiu rodzinnym na czas
nieokreślony, np. do czasu zakończenia postępowania.
Ustawa nakłada na osoby prowadzące rodziny zastępcze o charakterze pogotowia
rodzinnego obowiązek przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, doprowadzonego przez policję.
Przepis ten dotyczy sytuacji szczególnego zagrożenia dobra małego dziecka, w wyniku
którego Policja podejmuje decyzję o zabraniu dziecka z jego domu i w trybie interwencyjnym
umieszczenie go w pogotowiu rodzinnym.
W pogotowiu rodzinnym nie może przebywać więcej niż 3 dzieci. Ustawodawca
przewidział wyjątek od tej zasady - w wypadku konieczności przyjęcia licznego rodzeństwa
(art. 74 ust. 4a UoPS). Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 5 UoPS – jak wcześniej wskazano rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego nie może odmówić przyjęcia dziecka
przywiezionego przez policję, mającego do 10 lat. Wówczas także granica liczebności
rodziny może zostać przekroczona. Aby zapobiec takiej sytuacji, wybór pogotowia, do
którego Policja zawozi dziecko odebrane rodzicom w trakcie interwencji powinien być
dokonany po sprawdzeniu liczby dzieci już przebywających w pogotowiu i skierowania
dziecka do pogotowia z liczbą dzieci nieprzekraczającą norm ustawowych. Gdy brak wolnych
miejsc w pogotowiach, należy umieścić dziecko w tym pogotowiu, które posiada najlepsze
warunki lokalowe do przyjęcia większej (niż ustawowa) liczby dzieci.
W przypadku doprowadzenia przez Policję dziecka do pogotowia rodzinnego w ciągu
24 godzin o sytuacji poinformowany powinien zostać sąd rodzinny i centrum pomocy
rodzinie. Tym samym wszczęta zostaje procedura ustalania sytuacji dziecka. Należy więc
zakładać, że jest to czas, w którym podejmowane są działania zmierzające do umieszczenia
dziecka w rodzinie zastępczej o stałym charakterze, oraz do ustalenia sytuacji prawnej
dziecka. Pobyt dziecka doprowadzonego przez Policję w pogotowiu rodzinnym trwa do
wydania orzeczenia przez sąd rodzinny. Ze względu na ograniczenia czasowe ustalone przez
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art. 74 ust. 4 UoPS należy rozumieć, że orzeczeniem, o którym mowa w ust. 8 tego przepisu
może być nie tylko ostateczne postanowienie ustalające sytuację dziecka, ale także orzeczenie
umieszczające je na czas postępowania w rodzinie zastępczej w trybie zabezpieczenia.
Co istotne, umieszczenie dziecka kolejnego ponad troje w pogotowiu rodzinnym nie
może odbyć się na podstawie postanowienia sądu (chyba że chodzi o rodzeństwo), ponieważ
ustawa wymienia w ramach wyjątku tylko doprowadzenie przez Policję.
b. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej wielodzietnej można
umieścić nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności
umieszczenia w rodzinie liczniejszego rodzeństwa, odstępuje się od tej zasady. Problemem
jest minimalna liczba dzieci umieszczonych w tym typie rodziny zawodowej. W praktyce
pojawia się pytanie, czy przebywanie w rodzinie tymczasowo mniej niż 3 dzieci stanowi
samoistną podstawę rozwiązania umowy z rodziną. Jest sytuacją niezależna i niezawiniona
przez samą rodzinę, nie jest więc naruszeniem żadnego z warunków uprawniającego do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej wymienionych w art. 73 ust. 1 UoPS. Fakt, że
przejściowo pod opieką pozostaje nawet tylko jedno dziecko, nie może być interpretowany
jako nie wywiązywanie się zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej z
przyjętych zadań lub ustanie warunków, o których mowa w art. 73 UoPS. Nie jest to więc
sytuacja, w której spełnione są warunki przewidziane przez art. 76 ust. 2 UoPS, stanowiące
podstawę do rozwiązania umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.
c. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej
umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z dysfunkcjami, problemami
zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej umieszcza się
jednocześnie nie więcej niż troje dzieci. Można taką rodzinę zastępczą utworzyć już dla
jednego dziecka (o ile jego potrzeby i możliwości rodziny nie pozwalają na większą ilość
wychowanków w tym samym czasie).

3.2. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ
Art. 72. UoPS
1. Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę
i wychowanie w rodzinie zastępczej.
2. Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego
społecznie. (…)
5. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego
stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
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1) odpowiednie warunki bytowe;
2) możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
4) możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
6. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Przy
umieszczaniu kolejnego dziecka w istniejącej już rodzinie zastępczej sąd zasięga opinii
powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
rodziny zastępczej.
7. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. O zawartej umowie starosta zawiadamia
niezwłocznie sąd.
8. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu regulującego sytuację dziecka umowa, o
której mowa w ust. 7, wygasa.
9. Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza podejmuje z dniem
umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu albo umowy, o której mowa
w ust. 7.
10. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez
dziecko pełnoletności, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 5.
Art. 73. UoPS
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie
niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
1) dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
2) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy
rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
5) wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy
ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
6) nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało
stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
7) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
8) uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania.
2. Nie można łączyć pełnienia funkcji rodziny zastępczej z kierowaniem placówką rodzinną, a
także nie można łączyć pełnienia różnych funkcji rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem art. 74
ust. 9.
3. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
1) osoby spokrewnione lub 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 profilaktycznowychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
5) zasadę nierozłączania rodzeństwa;
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6) w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.
4. W przypadku gdy rodzina zastępcza nie wypełnia swoich funkcji, starosta zawiadamia sąd
o konieczności jej rozwiązania.
Art. 77. UoPS
1. Rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum
pomocy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy lub inny podmiot.
2. Szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu
szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny.
3. Szkolenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych
niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych prowadzi się według programów szkolenia
zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zakres
programu szkolenia dla niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych
uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania stojących przed tymi rodzinami.
4. Program szkolenia rodzin zastępczych zatwierdza minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego na wniosek powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka
adopcyjno-opiekuńczego lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie.
5. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia rodzin zastępczych następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie
niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają warunki wskazane w ww.
przepisach.
1. Najbardziej „otwartym” wymaganiem jest warunek dawania rękojmi należytego
wykonywania zadań rodziny zastępczej. Przez rękojmię prawidłowego należytego
wykonywania zadań rodziny zastępczej należy rozumieć taki zespół cech osobistych
charakteru i zachowań, które gwarantują właściwe wykonywanie tych zadań. Oceniać
rękojmię powinno się w świetle innych wymagań, celów i zadań stawianych rodzinom
zastępczym (m.in. ocena poziomu moralnego, psychofizycznego, odpowiedzialności za
dziecko, gwarancji właściwej opieki i wychowania nad nim). Czasem uznaje się, iż np. osoby
żyjące w wolnych związkach, bądź osoby homoseksualne nie dają rękojmi należytego
wykonywania zadań rodziny zastępczej. Dopuszczalność takiej interpretacji tego wymagania
jest jednak kwestią kontrowersyjną. Na pewno nie można uznać za dającą rękojmię osoby,
która została wcześniej skazana prawomocnym wyrokiem sądu za znęcanie się nad
małoletnim.
b. Kolejnym warunkiem dla kandydatów na rodzinę zastępczą jest posiadanie stałego
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zamieszkania,
zgodnie z art. 25 KC jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego
pobytu. Miejsce zamieszkania należy odróżnić od miejsca zameldowania, kształtowanego w
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ramach stosunku administracyjnoprawnego. Wyłania się przy tej okazji problem miejsca
zamieszkania w przypadku wyjazdu rodzica/rodziców zastępczych za granicę w celach
zarobkowych. Czy w takiej sytuacji (a więc w przypadku zmiany miejsca pobytu przez osoby
pełniące funkcję rodziny zastępczej) świadczenie z polskiej pomocy społecznej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w tej rodzinie? Praktyka jest niejednolita. W niektórych
przypadkach wydawana jest decyzja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia na dziecko w
rodzinie zastępczej od chwili wyjazdu rodziny za granicę. Zdarza się także, że świadczenie to
wypłacane jest nadal w niezmienionej wysokości.
Kryterium rozróżniającym te dwie sytuacje jest ustalenie, czy dana rodzina wyjechała
z zamiarem zmiany miejsca zamieszkania na stałe, czy też jest to wyjazd o charakterze
tymczasowym. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze w decyzji z dnia 20
kwietnia 2009 r. (SKO-1864/163-0/09) wyjaśniło, iż zwrot „zamieszkuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej” należy interpretować jako przebywanie na terenie RP z zamiarem
stałego pobytu, którego nie wyklucza czasowy pobyt poza granicami RP. Tym samym SKO
podtrzymało wypłatę świadczenia, mimo iż jedno z rodziców zastępczych przeniosło się za
granicę wraz z dzieckiem umieszczonym w tej rodzinie, które zapisane zostało do
zagranicznej szkoły.
Wyjazd osób pełniących funkcję rodziny zastępczej bez podopiecznych powoduje
kontrowersje związane z ustawowym obowiązkiem rodziny sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem. W wypadku wyjazdu jednego z rodziców zastępczych, osobistą pieczę sprawuje
nadal drugi z rodziców, więc stałość sprawowania osobistej pieczy jest zachowana. Jednak
zdarzają się sytuacje, gdy wyjeżdżają obie osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej. W
takim przypadku rodzina zastępcza przestaje pełnić swoją podstawową funkcję, jaką jest
sprawowanie pieczy nad dzieckiem. Uzasadnia to w niektórych przypadkach rozwiązanie
rodziny zastępczej i umieszczenie dziecka w innym środowisku zastępczym.
c. Osoby ubiegające się o status rodziny zastępczej muszą posiadać pełną zdolność do
czynności prawnych (tj. być pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione). W praktyce oznacza to
możliwość wywierania skutków prawnych własnym działaniem.
d. Kandydaci powinni także posiadać pełne prawa obywatelskie, na przykład prawa
wyborcze. Można domniemywać, że ustawodawca miał na myśli prawa publiczne. Praw tych
może pozbawić sąd w wyroku skazującym za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji
zasługującej na szczególne potępienie (art. 40 i art. 43 KK).
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d. Bardzo ważnym warunkiem jest posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej. Kandydaci nie
mogą być pozbawieni, ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej, ani też ich władza
rodzicielska nie może być zawieszona. Ingerencja sądu we władzę rodzicielską w przeszłości
jest przeszkodą w ustanowieniu kandydata rodziną zastępczą tylko wtedy, gdy został on
pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeśli więc kandydat został w przeszłości pozbawiony
władzy rodzicielskiej, nawet jeśli władza ta mu została przywrócona – nie może skutecznie
starać się o bycie rodziną zastępczą. Natomiast jeżeli orzeczenie o zawieszeniu lub
ograniczeniu władzy zostało uchylone i osoba odzyskała pełnię władzy rodzicielskiej, to
może się ona starać o uzyskanie statusu rodziny zastępczej.
e. Kolejnym warunkiem jest wywiązywanie się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby
najbliższej lub innej osoby, gdy taki obowiązek na danej osobie ciąży z mocy prawa lub z
mocy orzeczenia sądu. Przede wszystkim sprawdza się u kandydatów spełnianie obowiązku
alimentacyjnego, jeśli jest on orzeczony przez sąd. Należy podkreślić, że nie jest
wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego prowadzenie egzekucji alimentów przez
komornika, bądź też samowolne spłacanie długu (orzeczone przez sąd, ale uiszczane
niezgodnie z tym orzeczeniem, np. częściowo, nieterminowo).
Trudno jest weryfikować spełnienie tego warunku przez osoby, na których co prawda
ciąży obowiązek alimentacyjny, ale nie został on sprecyzowany w prawomocnym wyroku
sądu. Jeśli więc ośrodek kwalifikujący kandydata nie uzyska informacji o takim stanie rzeczy
(np. od członków rodziny dłużnika), nie będzie miał możliwości zweryfikowania
oświadczenia kandydata na rodzinę zastępczą o wywiązywaniu się z obowiązku łożenia na
utrzymanie osób najbliższych.
f. Kandydaci na rodzinę zastępczą nie mogą być chorzy na chorobę uniemożliwiającą
właściwą opiekę nad dzieckiem, co powinno być stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
Nie można uznać za taką chorobę każdej niepełnosprawności kandydata. Niepełnosprawny
kandydat powinien więc wykazać, że jest wystarczająco samodzielny, by sprawować osobistą
opiekę nad dzieckiem. Istotną rolę dowodową odegrać tu powinno zaświadczenie lekarskie
określające dokładnie sytuację zdrowotną osoby i stopień jej samodzielności.
g. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej powinni mieć odpowiednie warunki
mieszkaniowe oraz stałe źródło otrzymania. Brak precyzyjnego wskazania, co stanowi te
odpowiednie warunki mieszkaniowe dla dziecka. Należy jednak mieć na uwadze jego rozwój,
wiek, predyspozycje np. do nauki i sportów. Aspekt ten badany jest dla każdego dziecka
indywidualnie. Jeśli potrzeby zdrowotne, bądź rozwojowe dziecka na to nie wskazują, rodzina
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nie musi zapewnić mu oddzielnego pokoju, wystarczy własne wydzielone miejsce na
potrzeby dziecka. Należy podkreślić, że brak jest w ustawie wyraźnego wskazania, jakim
tytułem do lokalu powinni dysponować kandydaci na rodzinę zastępczą. Oznacza to, że nie
muszą oni być właścicielami danej nieruchomości, mogą np. dysponować umową o najem
lokalu czy też umową użyczenia lokalu (zwłaszca jeśli są to umowy długoterminowe).
Stałym źródłem utrzymania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej nie
musi być stałe wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jest nim również emerytura, czy renta,
bądź środki uzyskiwane z tytułu umów cywilnoprawnych lub własnej działalności
gospodarczej. Nie jest wprost określona wysokość tych dochodów. Zapis ten chroni dzieci
przed przyjmowaniem ich przez osoby, które chcą utrzymywać się ze środków uzyskanych z
pomocy społecznej na dzieci w rodzinie zastępczej. Dochód ten powinien więc zaspokajać
dotychczasowe potrzeby rodziny oraz część potrzeb dziecka przyjmowanego do tej rodziny.
h. Bardzo ważnym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomocy
społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów na rodzinę
zastępczą. Niestety, praktyka pokazuje, że sądy nie zawsze mają możliwości pełnego
zbadania opinii o kandydatach. Brak jest bowiem ogólnopolskiego systemu informacji o
kandydatach na rodziny zastępcze. Zmiana miejsca zamieszkania kandydatów mających
negatywną opinię w poprzednim miejscu zamieszkania powoduje najczęściej uzyskanie
„czystego konta” w nowym miejscu.
Analiza orzecznictwa sądów wskazuje, że zdarzają się sytuacje, kiedy sądy nie biorą
opinii OPS pod uwagę. Zgodnie z raportem NIK z lipca 2009 r., w niektórych wypadkach
sądy ustanawiają rodziny zastępcze nawet mimo uzyskania negatywnej opinii ośrodka. W
niektórych zaś – nie występują w ogóle o opinię (zob. „Informacja o wynikach kontroli
realizacji niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz dzieci przez wybrane
jednostki administracji samorządowej powiatów”, NIK, 2009 r.). Problemem jest także brak
jednolitych wytycznych, w jaki sposób i na jakiej podstawie opinię OPS powinien
sformułować.
i. Przy wyborze rodziny zastępczej dla dziecka sąd uwzględnia, zgodnie z art. 73 ust. 3 UoPS,
osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy
sytuacji dziecka. „Dawanie gwarancji poprawy sytuacji” jest przesłanką nieprecyzyjną,
ocenianą każdorazowo przez sąd, zgodnie z dyrektywą kierowania się dobrem dziecka.
j. Kolejnym aspektem badanym przez sąd jest odpowiednia różnica wieku między
kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem. Nie chodzi tu o konkretną
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różnicę wieku, ale o to, by wiek kandydata umożliwiał mu pełnienie funkcji rodziny
zastępczej przez cały okres trwania takiej potrzeby. Aby taką potrzebę określić, obok badania
sytuacji rodzinny, sąd bierze pod uwagę poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w
zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, a co za tym idzie możliwości zaspokajania tych potrzeb przez rodzinę.
k. Sąd powinien uwzględnić także zasadę nierozłączania rodzeństwa, jednak musi być ona
brana pod uwagę tylko przez pryzmat dobra dziecka. W niektórych wypadkach lepiej jest
dzieci rozdzielić, pozostawiając ustalenie kontaktów między nimi w celu nierozrywania więzi
w rodzinie. W szczególności powinno się tak czynić, gdy jedno z dzieci jest już
zdemoralizowane i jego zachowanie wpływa negatywnie na rodzeństwo. Odstąpienie od
zasady nierozdzielności rodzeństwa może także następować, gdy jedno z dzieci potrzebuje
szczególnej opieki z powodu choroby fizycznej, bądź psychicznej.
l. Rodzina zastępcza niespokrewniona musi dodatkowo być przeszkolona z wiedzy o
wychowaniu i rozwoju dziecka. Szkolenia prowadzą ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, a także
organizacje pozarządowe. Zakres szkolenia musi być zatwierdzony przez ministra ds.
społecznych. W zależności od rodzaju rodziny zastępczej szkolenie obejmuje inne aspekty
rozwoju i potrzeb dziecka. Szczegółowo podstawę programową szkoleń określa
rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
W praktyce ośrodki adopcyjne, do których kandydaci zgłaszają się na szkolenie,
prowadzą własną weryfikację tych kandydatów. Dla przykładu - przepisy UoPS nie wskazują
skazania wyrokiem sądu karnego za przesłankę dyskwalifikującą kandydata na rodzinę
zastępczą. Jednak rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w § 2 ust. 2
pkt. 11 wymaga od kandydata złożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jej złożeniem. Nie oznacza to
jednak, że w przypadku, gdy w zaświadczeniu znajduje się informacja o prawomocnym
skazaniu, kandydat powinien zostać zdyskwalifikowany. Skazanie za niektóre przestępstwa
(np. nieumyślne) mogą bowiem pozostawać bez wpływu na gwarancję należytej opieki i
wychowania, którą powinien zapewniać kandydat. Dlatego wydaje się, że zaświadczenie
powinno być oceniane jako środek dowodowy, a ocena ta powinna być pozostawiona w gestii
sądu, rozpoznającego wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej (nie zaś ośrodka adopcyjnoopiekuńczego, jak obecnie).
Także statuty lub regulaminy ośrodków adopcyjnych precyzują dodatkowe wymogi
dla kandydatów. Mianowicie np. ośrodki katolickie dyskwalifikują czasem kandydatów
[49]

żyjących w konkubinacie czy też nieposiadających ślubu kościelnego. Na podstawie
wewnętrznych regulacji ośrodki podejmują więc władcze rozstrzygnięcia, zamykające
kandydatom drogę do ustanowienia ich rodziną zastępczą (często kandydaci nie mają
możliwości skorzystania z oferty innego ośrodka). Rozstrzygnięcie to zapada w trybie
pozaustawowym, najczęściej następuje wyłącznie w formie ustnej, nie ma także formy
decyzji, więc nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Taki stan może być poddawany w
wątpliwość co do jego zgodności z prawem.

3.3. PROCEDURA USTANOWIENIA RODZINY ZASTĘPCZEJ
Dzieci umieszczane są w rodzinie zastępczej zazwyczaj w przypadku, gdy sąd
orzeknie ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodziców biologicznych. W
niektórych sytuacjach dziecko jest jednak umieszczane w opiece zastępczej na wyraźną
prośbę rodziców lub w celu udzielenia im pomocy.
Rozróżniamy dwa tryby ustanowienia rodziny zastępczej: tryb administracyjny i tryb
sądowy.
a. Tryb administracyjny jest uruchamiany w przypadkach, kiedy pilnie trzeba zapewnić
dziecku opiekę zastępczą. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na
wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
rodziny. Chodzi tu tylko o sytuacje pilne, czyli takie, gdy zwłoka mogłaby spowodować
szkodę dla dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd, który
wszczyna z urzędu postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej i wydaje orzeczenie w tej
sprawie. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu regulującego sytuację dziecka, umowa ze
starostą wygasa.
b. W trybie sądowym wszczęcie postępowania o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
może nastąpić na wniosek albo z urzędu. Sąd rozpatrzy sprawę z urzędu, gdy uzyska
informację o potrzebie wglądu w sytuację dziecka. Informację taką można wysyła się do sądu
rodzinnego najczęściej jako „wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny”. Wniosek
natomiast może złożyć każda osoba zainteresowana. Zwykle wnioskodawcami są kandydaci
na rodzinę zastępczą, mogliby to jednak być także np. rodzice biologiczni dziecka.
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O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej orzeka sąd rodzinny właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka, czyli najbliższy miejscu zamieszkania dziecka.
Sądem rodzinnym jest utworzony w sądzie rejonowym wydział rodzinny i nieletnich.
Sąd może nakazać umieszczenie dziecka w kilku rodzajach postępowania, tj.:
1. w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie,
zawieszenie władzy rodzicielskiej),
2. w postępowaniu dotyczącym demoralizacji nieletnich (według przepisów UoPN),
3. w postępowaniu o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na wniosek rodziców lub na
wniosek dziecka za zgodą rodziców.
W sprawie o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdzie dochodzi do
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, orzeka sędzia oraz dwóch ławników. W innych
sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi, np. o zawieszenie lub
przywrócenie władzy rodzicielskiej lub też o ustanowienie rodziny zastępczej bez orzekania o
władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych sąd orzeka jednoosobowo. Postępowanie w
sprawie władzy rodzicielskiej, czyli także o ustanowienie rodziny zastępczej dla dziecka,
toczy się w trybie nieprocesowym (art. 579 KPC).
Wszczynając postępowanie o ustanowienie rodziny zastępczej (z urzędu lub na
wniosek) sąd wyznacza termin rozprawy oraz może podjąć różne czynności. Może skierować
pismo do policji, do szkoły (lub przedszkola) z prośbą o informację, czy konkretna rodzina
miała jakieś problemy, czy były wobec niej podejmowane interwencje, czy dziecko wypełnia
obowiązek szkolny itp. Jeśli nie jest możliwe ustalenie miejsca zamieszkania rodziców
biologicznych, sąd może ustanowić tzw. kuratora dla osoby nieobecnej (art. 601 KPC), który
będzie reprezentował interesy rodziców w tym postępowaniu. Kuratorem dla osoby
nieobecnej może być m.in. pracownik sekretariatu.
Dziecko nie jest uczestnikiem postępowania w sprawie o pozbawienie władzy
rodzicielskiej czy jej ograniczenie (zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1979 r., III
CZP 14/79, OSNCP 1979/12 poz. 230). Jednak w sprawie o ustanowienie rodziny zastępczej
dziecko może być uczestnikiem postępowania, jeśli skończyło lat 13. Wynika to z uzyskania
przez niego ograniczonej zdolności do czynności prawnych (art. 15 KC).
W toku każdego z ww. postępowań w zasadzie każde dziecko może być przez sąd
wysłuchane (o ile ma odpowiednio rozwinięte możliwości komunikacyjne), a dziecko które
skończyło lat 13 powinno być w sprawie wysłuchane. Jeśli dziecko nie ma „odpowiedniego
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rozeznania”, sąd może ustalić jego zdanie w drodze powołania biegłego psychologa i
przeprowadzenia dowodu z jego opinii.
Jak już wcześniej podkreślono, przepis art. 109 KRiO w pierwszej kolejności
wymienia rodziny zastępcze (przed placówkami opiekuńczo-wychowawczymi) a UoPS
wprowadza zasadę pierwszeństwa rodzinnych form opieki zastępczej. W związku z tym w
pierwszej kolejności sąd powinien poszukiwać dla dziecka rodziny zastępczej. W tym celu
sąd zwróci się do PCPR. Powiatowe centra pomocy rodzinie prowadzą listy kandydatów
gotowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w których sąd mógłby umieszczać dzieci,
wobec niemożności powierzenia ich krewnym lub osobom wskazanym przez rodziców.
Dopiero w razie braku możliwości umieszczenia w rodzinie, dziecko może zostać skierowane
do placówki opiekuńczo-wychowawczej. W praktyce nie zawsze stosuje się tę zasadę. W
niektórych regionach Polski niewiele jest rodzin zastępczych lub kandydatów do pełnienia
takiej funkcji, co powoduje konieczność umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych.

3.4. SZCZEGÓLNY TRYB USTANOWIENIA RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ
Art. 75. 1. Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej
wymaga:
1) uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na
podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego;
2) odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.
2. Z rodziną, która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
rodziny zastępczej, starosta zawiera umowę, do której mają zastosowanie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia.
3. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina
zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
4. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia
rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka
lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
5. Jeżeli umowę, o której mowa w ust. 2, zawierają małżonkowie, wynagrodzenie
przysługuje tylko jednemu z nich.
6. Funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie mogą pełnić
osoby całkowicie niezdolne do pracy.
Przepis wskazanego artykułu reguluje sposób tworzenia rodzin zastępczych
zawodowych. Zgodnie z treścią art. 19. ust. 3 UoPS „do zadań własnych powiatu należy
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe
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pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z
tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym”. Tak więc tworzenie
rodzin zastępczych zawodowych jest jednym z obowiązków spoczywających na powiecie.
Nigdzie nie jest precyzyjnie uregulowany tryb ustanawiania rodziny zastępczej
zawodowej. Wydaje się zatem, iż rodzina, która chciałaby zostać rodziną zastępczą
zawodową powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania o podpisanie umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej
wybranego typu. Wniosek może złożyć zarówno osoba/małżeństwo pełniące już funkcję
rodziny zastępczej (np. niespokrewnionej), jak i osoba/małżeństwo, którzy rodziną zastępczą
nigdy nie byli. Wniosek może być także oświadczeniem, w którym rodzina wyraża gotowość
do pełnienia tej funkcji. Wnioski rodzin zastępczych kierowane do starosty są opiniowane
przez miejscowe PCPR.
Z treści § 4 rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych wynika, iż PCPR kieruje
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na szkolenie, o którym mowa w art. 83
ust. 1 UoPS. Nie wyklucza to jednak możliwości przejścia takiego szkolenia samodzielnie
przez rodzinę bez skierowania (np. przed złożeniem wniosku do starosty). Wadą przejścia
szkolenia przez kandydatów nieskierowanych jest fakt, iż muszą oni za takie szkolenie
samodzielnie zapłacić.
Art. 75 ust. 1 UoPS wskazuje, jakie warunki musi spełniać rodzina zastępcza zawodowa.
Właściwie w przedmiotowym przepisie powtórzone są wymogi, które są stawiane zwykłym
rodzinom zastępczym tj. szkolenie i pozytywna opinia ośrodka pomocy społecznej. W
sytuacji gdy rodzina ma już pod opieką dzieci, co roku jest sporządzana opinia o tej rodzinie
dotycząca wywiązywania się z obowiązków opieki, tak więc ten wymóg jest już
automatycznie spełniony. Opinia musi być pozytywna, gdyż w przypadku negatywnej opinii
PCPR ma obowiązek powiadomić sąd rodzinny, co najprawdopodobniej skutkowałoby
odebraniem dzieci tej rodzinie. Dodatkowo konieczne jest odbycie odpowiedniego szkolenia i
uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zaświadczenia kwalifikujące wydają ośrodki,
które przeprowadzają szkolenia i posiadają uprawnienie do wydawania takich zaświadczeń.
Zakres tematyczny szkoleń jest uregulowany w rozporządzeniu w sprawie rodzin
zastępczych. Zgodnie zatem z § 6 przedmiotowego rozporządzenia zakres programowy
szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem
rodzin zastępczych jest poszerzony o zagadnienia dotyczące specyficznych potrzeb dzieci
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przyjmowanych do tych rodzin. W szczególności szkolenia dla kandydatów na
specjalistyczne zastępcze rodziny zawodowe, które będą opiekować się dziećmi
niedostosowanymi społecznie, obejmuje:
1) wybrane zagadnienia z zakresu metod i zasad oddziaływań resocjalizacyjnych i
terapeutycznych;
2) wybrane zagadnienia z zakresu patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu przemian cywilizacyjnych na zachowanie patologiczne dzieci i młodzieży oraz
związaną z tym konieczność odpowiedniego dostosowania metod profilaktyki społecznej;
3) podstawy wiedzy o zasadach odpowiedzialności nieletnich, zasadach i trybie
postępowania przed sądem rodzinnym i nieletnich oraz kuratorami sądowymi.
Zakres programowy szkolenia dla kandydatów na zawodowe niespokrewnione z
dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze, które będą opiekować się dziećmi z różnymi
dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji,
obejmuje także:
1) wybrane zagadnienia z zakresu wczesnej diagnostyki, interwencji i wspomagania jako
kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu;
2) zagadnienia dotyczące procesu rozwojowego oraz metod rewalidacji i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego;
3) informacje
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Natomiast zakres programowy szkolenia zawodowych niespokrewnionych z
dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego obejmuje dodatkowo
zagadnienia dotyczące adaptacji do nowej sytuacji, a także sposobu przygotowania dziecka i
rodziny zastępczej do krótkiego pobytu dziecka w tej rodzinie.
Rozporządzenie nie reguluje zakresu tematycznego szkolenia dla rodzin zawodowych
wielodzietnych, co może budzić wątpliwości. Można się zastanawiać, czy rodzina, która
przeszła szkolenie dla rodzin zawodowych specjalistycznych może być rodziną zawodową
wielodzietną? W mojej ocenie tak. Każde szkolenie na rodzinę zawodową daje uprawnienia
do bycia rodziną zawodową wielodzietną jeśli było ono poszerzone o problematyką
specyficznych potrzeb dzieci przyjmowanych do tych rodzin. „Czystą formalnością”
natomiast

wydaje

się

szkolenie

dla

rodziny

przekwalifikowaniem ma pod swoja opieką dzieci.
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wielodzietnej,

która

już

przed

Ponadto, centrum pomocy, rozpatrując oferty kandydatów do pełnienia funkcji
niespokrewnionej z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej, bierze pod uwagę w
szczególności:
1) predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia tej funkcji, w zależności od typu
rodziny zastępczej;
2) umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach;
3) doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach;
4) informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym;
5) warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych
potrzebach.
Wskazane kryteria pozwalają staroście wyselekcjonować najlepszych kandydatów i z
nimi podpisać umowę. Nie wyklucza to prawa pozostałych kandydatów sprawujących już
opiekę nad dziećmi, których wnioski zostały odrzucone, do wystąpienia na drogę cywilną
przeciwko powiatowi.
Do umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące zlecenia. Jest to dość nietypowa umowa, gdyż zawierana jest ona z
małżeństwem, ale wynagrodzenie za świadczoną de facto pracę będzie otrzymywał tylko
jeden z małżonków. Co do zasady w treści umowy powinno znaleźć się:


Zobowiązanie zleceniobiorców do osobistego świadczenia opieki nad powierzonymi
im dziećmi i zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do prawidłowego
rozwoju,



Warunki współpracy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą – wzajemna pomoc,
informowanie się,



Warunki wynagrodzenia: komu zostanie wpłacone wynagrodzenie, w jakiej wysokości
i dacie,



Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania.
W przedmiotowej umowie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do świadczenia

opieki nad powierzonymi dziećmi dla dającego zlecenie – czyli powiatu. Nie jest to umowa o
pracę, tak więc nie ma w niej zakreślonego czasu pracy, miejsca jej wykonywania ani też
bezpośredniego podporządkowania pracodawcy. W związku z tym, rodzina zastępcza nie
korzysta z wielu przywilejów, które dawałaby jej umowa o pracę (np. prawo do urlopu,
zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego itp.). Z drugiej jednak strony, będąc rodziną
zawodową można pracować na cały etat w innym miejscu. Fakt podpisania umowy zlecenia z
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powiatem nie wyklucza bowiem podjęcia innego zatrudnienia, jeśli dodatkowa praca nie
koliduje z możliwościami starannego wykonywania pieczy nad dzieckiem. Zdarzyć się jednak
może, że w umowie zlecenia zastrzeżony zostanie zakaz podejmowania dodatkowego zajęcia,
które mogłoby czasowo kolidować z opieką nad dziećmi.
Omawiany przepis - art. 75 UoPS - ma służyć profesjonalizacji opieki zastępczej. Aby
stworzyć zaplecze dobrze przygotowanych ludzi gotowych do opieki nad niespokrewnionymi
ze sobą dziećmi, stwarza im się możliwość „zatrudnienia” w charakterze rodziny zastępczej
zawodowej. Z zasady więc bycie rodziną zastępczą zawodową powinno być swoistego
rodzaju awansem zawodowym dla rodzin, które najlepiej opiekują się powierzonymi im
dziećmi. Praktyka jednak nie zawsze idzie w parze z przedmiotowymi założeniami. Jednym z
największych problemów kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych w Polsce jest
niejasny tryb powierzenia im tej funkcji. Czasami bez podania przyczyny, czasami zaś
powołując się na brak pieniędzy w budżecie lub fakt, iż w danym roku powiat nie potrzebuje
nowych rodzin zastępczych, odmawia się im powierzenia przedmiotowej funkcji, mimo że
spełniają ustawowe warunki.
Literalnie odczytując zapis art. 75 ust 2. UoPS można uznać, iż nakłada on na starostę
obowiązek zawarcia z rodziną umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, o ile
spełnia ona ustawowe kryteria. W ustawie użyte jest sformułowanie: „z rodziną zastępczą,
która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej,
starosta zawiera umowę”. Ustawodawca użył określenia „zawiera”, co wskazuje, że starosta
ma taki obowiązek. Ustawodawca w przepisie tym nie przewidział ze strony starosty sytuacji
odmowy podpisania umowy. Stosunkowo klarowna wydaje się przedmiotowa procedura, jeśli
o ustanowienie rodziną zastępczą zawodową starają się osoby, które nie mają pod swoją
opieką, jako rodzina zastępcza, dzieci. Jeśli kandydaci zostaną pozytywnie zaopiniowani
przez powiat, otrzymają kwalifikacje i przejdą szkolenie, władze powiatu mogą skierować
wniosek do sądu o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnie wskazanych dzieci,
jednocześnie podpisując z nimi umowę zlecenia. Można wprawdzie wyobrazić sobie sytuację,
kiedy powiat zawrze umowę na zawodową rodzinę zastępczą zanim sąd wyda postanowienie
o oddaniu tej rodzinie dzieci, po czym z różnych względów sąd nie będzie chciał im opieki
nad dziećmi powierzyć. Pozostaje zatem pytanie, czy taka rodzina ma prawo do
wynagrodzenia i czy momentem, w którym staje się rodziną zawodową jest samo podpisanie
umowy czy orzeczenie sądu. Ten problem może być częściowo rozwiązany w treści umowy
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poprzez wskazanie, iż rodzinie przysługuje wynagrodzenie od momentu powierzenia jej
opieki nad dziećmi przez sąd.
O wiele trudniejsza jest sytuacja, gdy rodzina najpierw jest „zwykłą” niespokrewnioną
rodziną zastępczą, a następnie stara się o „przekwalifikowanie” czyli uzyskanie statusu
rodziny zawodowej. Kontrowersje pojawiają się zwłaszcza w związku z niejasnym
rozróżnieniem samego ustanowienia rodziny zastępczej przez sąd, a późniejszym
powierzeniem jej funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Pierwszy etap jest rozstrzygany
przez sąd rodzinny, który - badając przesłanki wynikające z art. 73 UoPS - decyduje o
ustanowieniu rodziny rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub dzieci. Drugi etap zatem
wydaje się całkowicie administracyjny. Jeśli rodzina ma już dzieci i jest rodziną zastępczą
powierzenie funkcji powinno być decyzją administracyjną starosty, który tylko bada czy są
spełnione przesłanki wynikające z ustępu pierwszego - to jest: czy rodzina uzyskała
pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz czy odbyła szkolenia i uzyskała zaświadczenie
kwalifikacyjne. Kontrowersje w tym zakresie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w
wyroku z dnia 2009.02.17 I OSK 384/08, LEX nr 518216 wskazując iż „Ustawa o pomocy
społecznej nie zawiera regulacji stanowiącej podstawę do orzekania przez starostę w formie
władczego aktu o powierzeniu pełnienia funkcji rodziny zastępczej w tym zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej”. W przedmiotowym rozstrzygnięciu NSA
nie dopatrzył się dwuetapowości przedmiotowego procesu i władczego podejmowania decyzji
przez starostę. Sąd wskazał, iż „z określenia zadań nie wynika automatycznie upoważnienie
do podejmowania określonych czynności lub aktów. Samo określenie zakresu działania
organu nie może stanowić podstawy do działań władczych organu administracyjnego. Organ
administracji publicznej nie ma przyrodzonej mu kompetencji do działania w formie
władczej”. Zdaniem sądu zatem „podjęcie decyzji o zawarciu umowy nie następuje w formie
władczej, gdyż pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej nie jest świadczeniem z
pomocy społecznej, lecz realizacją zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej w ramach
współpracy z osobami fizycznymi opartej na zasadzie partnerstwa”.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie dotyczyło rodziny, której starosta - bez uzasadnienia odmawiał podpisania z nią umowy mimo, iż spełniała ona warunki wskazane w ustępie
pierwszym omawianego przepisu. W trybie administracyjnym rodzina ta usiłowała odwołać
się od tego rozstrzygnięcia podnosząc, iż jest to decyzja administracyjna starosty, od której
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przysługuje administracyjny tryb odwoławczy. Nadto, powołując się na art. 45 Konstytucji
rodzina podnosiła, iż ma prawo do sądowej weryfikacji rozstrzygnięcia starosty. W
przedmiotowym uzasadnieniu NSA wyraźnie wskazał, że to właśnie droga procesu
cywilnego jest właściwą dla realizacji roszczeń kandydatów na rodziny zastępcze
zawodowe. W uzasadnieniu czytamy między innymi, że: „w rozpoznawanej sprawie, wbrew
twierdzeniom zawartym w skardze kasacyjnej, skarżący nie są pozbawieni ochrony sądowej
w zakresie dochodzenia zawarcia umowy zlecenia jako zamierzający pełnić funkcję
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Skarżący jako osoby
współpracujące z organami administracji samorządowej w organizowaniu pomocy społecznej
na zasadzie partnerstwa mogą poszukiwać ochrony w ramach procesu cywilnego, zmierzając w
ten sposób do zobowiązania starosty do zawarcia umowy zlecenia. Tym samym kontroli
sądowej poddana zostanie kwestia dysponowania środkami publicznymi w sferze dotyczącej
organizowania opieki i wychowania w rodzinie zastępczej”.

Warto również wspomnieć, iż w cytowanym powyżej orzeczeniu NSA jednoznacznie
wskazał, iż pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej nie stanowi świadczenia z
pomocy społecznej. Zdaniem sądu „świadczeniem z pomocy społecznej, udzielanym rodzinie
i dziecku, jest opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza jest wyłącznie
formą, w jakiej dochodzi do realizacji pomocy społecznej, a więc udzielania świadczeń
niepieniężnych w postaci opieki i wychowania w rodzinie zastępczej. Powiat jako jednostka
samorządu terytorialnego realizuje zadania własne, polegające na organizowaniu opieki w
rodzinach zastępczych. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych stanowi zaś
organizowanie opieki społecznej we współpracy z osobami fizycznymi. Jest to współpraca
realizowana na zasadzie partnerstwa art. 2 ust. 2 UoPS.” W świetle powyższego, zdaniem
NSA osoby fizyczne podejmujące się pełnienia funkcji rodziny zastępczej stają się jednym z
istotnych elementów systemu pomocy społecznej i są partnerami organów administracji
samorządowej organizujących pomoc społeczną.
Z przedmiotowego rozstrzygnięcia wynika, iż każda rodzina zastępcza ubiegająca się
o status rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku odmowy ze strony władz powiatu, może
wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o złożenie oświadczenia woli (art. 64 KC w zw. z
art. 75 ust. 2 UoPS). W przedmiotowym procesie pozytywne dla rodziny orzeczenie sądu
zastępuje zawarcie umowy przez starostę. W trakcie postępowania sąd cywilny badać będzie
czy zostały spełnione warunki określone w ustępie 1 przedmiotowego przepisu, po czym
może zdecydować o podpisaniu umowy. W praktyce rodziny nie korzystają z przedmiotowej
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możliwości, często z braku wiedzy lub też z obawy przed wchodzeniem w otwarty konflikt z
powiatem. Z doświadczeń Stowarzyszenia Interwencji Prawnej wynika, iż do tej pory tylko
jedna rodzina wystąpiła z pozwem przeciwko powiatowi (postępowanie to zakończyło się
zawarciem ugody).

4. WIĘŹ PRAWNA POMIĘDZY RODZINĄ ZASTĘPCZĄ A DZIECKIEM
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4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WIĘZI MIĘDZY RODZINĄ ZASTĘPCZĄ A DZIECKIEM
Charakter więzi prawnej pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem wynika z funkcji,
jaka jest jej powierzona. Rodzina zastępcza jest formą pomocy rodzicom, które z różnych
powodów nie są w stanie pełnić swojej roli w opiece i wychowaniu dziecka. Polskie prawo
ustanawia zasadę subsydiarnego (pomocniczego) charakteru zastępczych form opieki. Celem
rodziny zastępczej nie jest trwałe zastąpienie rodziców biologicznych. Ta funkcja rodziny
zastępczej sprawia, że nie powstają więzi rodzinno-prawne pomiędzy rodzicami a dzieckiem.
Na skutek utworzenia rodziny zastępczej nie powstaje więc po stronie rodziców
zastępczych władza rodzicielska, żadna ze stron nie jest uprawniona do dziedziczenia z
ustawy, nie powstają pomiędzy nimi obowiązki alimentacyjne.
Przepisy prawa rodzinnego stanowią, że jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej,
obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego umieszczonego w
rodzinie zastępczej, jego wychowania oraz reprezentowania w dochodzeniu świadczeń
przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania należą do rodziny zastępczej. Inne
obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą nadal do rodziców małoletniego
(1121 KRiO). Więcej o uprawnieniach rodziny zastępczej – zob. rozdział 2.2.4. Ograniczenie
władzy rodzicielskiej a rodzina zastępcza.
Można w tym miejscu przypomnieć, że niewymienione w art. 1121 KRiO prawa i
obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej należą nadal do rodziców małoletniego
umieszczonego w rodzinie zastępczej, chyba że dziecko nie pozostaje pod władzą
rodzicielską (tj. gdy oboje rodzice zmarli, są nieznani, zostali pozbawieni władzy
rodzicielskiej, ich władza rodzicielska jest zawieszona lub nie mają pełnej zdolności do
czynności prawnych - zostali ubezwłasnowolnieni lub są małoletni). W przypadku, gdy
rodzicom przysługuje władza rodzicielska, lecz jest ona ograniczona przez umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej, sąd opiekuńczy może podzielić prawa i obowiązki i rozszerzyć
je na rzecz rodziców dziecka lub rodziny zastępczej. Może np. zadecydować, że prawo do
decydowania o sposobie leczenia lub kształcenia dziecka przekazuje rodzicom zastępczym.
Rodzina zastępcza może sama wnosić o rozszerzenie zakresu uprawnień do decydowania w
sprawach dziecka. Decyzje w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej w tym zakresie
i przyznania uprawnień rodzicom zastępczym wydaje sąd rodzinny. Jeżeli natomiast istnieje
konieczność podjęcia działania w konkretnej sprawie dotyczącej dziecka, która pozostaje
poza zakresem uprawnień rodziny zastępczej, może ona zwrócić się do sądu rodzinnego z
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wnioskiem o wyrażenie zgody na takie działanie. Przykładowo: sąd może wydać zgodę na
wyrobienie paszportu dziecku i jego wyjazd na wakacje za granicę z rodzina zastępczą.
Jeśli rodzice biologiczni nie mają władzy rodzicielskiej, nie powoduje to
automatycznie zwiększenia uprawnień po stronie rodziców zastępczych. W takim wypadku
konieczne jest ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego, którym mogą zostać rodzice
zastępczy lub inna osoba (o opiece prawnej czytaj w rozdziale 4.2. Opieka prawna). Jeżeli
rodzice zastępczy zostali ustanowieni opiekunami prawnymi, oprócz praw i obowiązków
przysługujących im z racji pełnienia funkcji opieki zastępczej, przysługują im także prawa i
obowiązki opiekuna prawnego.

4.2. OPIEKA PRAWNA

Opieka prawna to forma pieczy nad osobą i jej majątkiem, obejmująca także jej
reprezentację. Opieka prawna nad małoletnim ustanawiana jest tylko wtedy, gdy nad
dzieckiem nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej (czyli, jak już wcześniej wspomniano, gdy
oboje rodzice zmarli, są nieznani, zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, ich władza
rodzicielska jest zawieszona lub nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych - zostali
ubezwłasnowolnieni lub są małoletni). Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, jeżeli uzyska
informację o takim stanie rzeczy. Obowiązek powiadomienia sądu o takiej sytuacji ciąży na
każdej osobie oraz instytucji (art. 145 KRiO). Do czasu ustanowienia opiekuna, jeżeli dobro
dziecka tego wymaga, sąd może wydać postanowienia tymczasowe dla ochrony jego osoby
lub majątku. Najczęściej ustanawia w tym celu kuratora (art. 147 KRiO). Takie rozwiązanie
często ma miejsce np. w przypadku dzieci, których rodzice zaginęli, a procedury wyjaśniające
ich sytuację przeciągają się.
Opiekunem może zostać jedynie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych (jest pełnoletnia oraz nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo),
która nie została pozbawiona praw publicznych (pozbawienie praw publicznych może zostać
orzeczone wyrokiem sądu karnego), praw rodzicielskich lub opiekuńczych. Nadrzędnym
kryterium rozstrzygającym przy wyborze opiekuna jest dobro dziecka. Nie może być
opiekunem osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się
należycie z obowiązków opiekuna (148 KRiO). Opieka może być powierzona jednej osobie
lub dwóm osobom łącznie, ale tylko wtedy, gdy są małżeństwem. Nie mogą więc być razem
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ustanowione opiekunami jednego dziecka dwie osoby pozostające w konkubinacie lub
rodzeństwo (art. 146 KRiO).
W przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej małoletniego, wobec którego nie
przysługuje nikomu władza rodzicielska, opieka prawna powinna być – jak już wcześniej
zaznaczono - powierzona w pierwszej kolejności rodzicom zastępczym. Jeżeli rodzice
zastępczy nie chcą lub nie mogą być opiekunami, powinna być nim ustanowiona przede
wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy
rodzicielskiej. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona taka osoba, opiekun powinien być
ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego
rodziców. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka
mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do
organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod
opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w
zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich - sąd może się zwrócić także do tej
placówki albo do tego zakładu lub schroniska (art. 149 KRiO).
Jedna osoba może być opiekunem dla kilkorga dzieci, jeżeli nie ma sprzeczności
między ich interesami. Opieka nad rodzeństwem powinna być w miarę możności powierzona
jednej osobie (art. 151 KRiO).
Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, zobowiązany jest opiekę objąć.
Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun
obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, w taki sposób, w jaki
wymaga tego dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny (art. 152 - 154 KRiO).
Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką. Podlega
przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu
opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku
małoletniego. Przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach powinien wysłuchać
pozostającego pod opieką małoletniego, jeżeli pozwala na to jego rozwój umysłowy i stan
zdrowia, powinien też uwzględniać w miarę możności jego rozsądne życzenia (art. 155 – 158
KRiO).
Istotne, że opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką przy
czynnościach prawnych między nimi oraz przy czynnościach prawnych między jedną z tych
osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że
czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod
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opieką (art. 159 KRiO). Opiekun może więc przyjąć w imieniu małoletniego darowiznę od
wspólnego krewnego, nie może natomiast np. podpisać ze swoim małżonkiem umowy
sprzedaży rzeczy wchodzącej w skład majątku małoletniego.
Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku
osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy
stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod
opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza,
jeżeli majątek jest nieznaczny. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do
depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących
do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu
opiekuńczego. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokajania
jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opiekuna w instytucji bankowej.
Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego
(art. 160 – 161 KRiO).
Opiekun sprawuje opiekę bezpłatnie. Jeżeli z opieką związany jest zarząd majątkiem
wymagający znacznego nakładu pracy, sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna przyznać
mu stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania
opieki lub zwolnienia go od niej. Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu
nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje
się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 162-164 KRiO).
Sąd opiekuńczy wykonuje nadzór nad sprawowaniem opieki przez opiekuna m.in.
przez możliwość żądania od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do
zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem. Powinien
na bieżąco zaznajamiać się z działalnością opiekuna oraz udzielać mu wskazówek i poleceń.
Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co
roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz
rachunki z zarządu jego majątkiem. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają
prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd
opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu,
w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem (art. 165
– 168 KRiO).
Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub
prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub
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zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką. Przeszkodą faktyczną może być
np. choroba opiekuna, przeszkodą prawną może być np. utrata zdolności do czynności
prawnych. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z
opieki. Opiekun nie może sam, bez wyroku sądowego, zwolnić się z opieki. Gdy małoletni
osiągnie pełnoletniość albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska, opieka
ustaje z mocy prawa.
Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej, opiekun obowiązany jest prowadzić nadal
pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna. Niezwłocznie
po swym zwolnieniu lub po ustaniu opieki opiekun obowiązany jest oddać osobie, która
pozostawała pod opieką, albo jej przedstawicielowi ustawowemu lub spadkobiercom
zarządzany przez siebie majątek tej osoby (art. 169 – 174 KRiO).

4.3. DZIEDZICZENIE

Ponieważ pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem nie powstają więzi prawnorodzinne, prawo nie przewiduje dziedziczenia na podstawie ustawy pomiędzy rodzicami
zastępczymi a wychowywanymi przez nie dziećmi. Dziedziczyć po rodzicach zastępczych
mogą w niektórych sytuacjach dzieci spokrewnione z rodziną zastępczą (o dziedziczeniu
decyduje wtedy jednak fakt pokrewieństwa, a nie wychowania w rodzinie zastępczej).
Polski system prawa wyróżnia dwa tytuły dziedziczenia: testament oraz ustawę. Do
dziedziczenia ustawowego dochodzi, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu, gdy
testament okazał się nieważny lub gdy osoby powołane w testamencie nie chcą lub z różnych
powodów nie mogą być spadkobiercami (art. 926 § 2 KC). Krąg spadkobierców ustawowych
jest wyznaczony przez prawo. Spadkobiercy zostali podzieleni na grupy. W pierwszej
kolejności majątek dziedziczą krewni z pierwszej grupy - małżonek oraz dzieci spadkodawcy
(w tym także dzieci przysposobione). Jeżeli dzieci spadkodawcy nie żyją w momencie
otwarcia spadku, do dziedziczenia dochodzą jego zstępni (dzieci, jeżeli nie ma dzieci - wnuki
itd.). Jeżeli zmarły nie ma zstępnych, spadek dziedziczą krewni z drugiej grupy (małżonek,
oraz rodzice). Jeżeli zmarły nie pozostawił rodziców, rodzeństwa ani zstępnych rodzeństwa,
cały spadek przypada małżonkowi. Rodzeństwo spadkobiercy dziedziczy dopiero wówczas,
kiedy otwarcia spadku nie dożyli rodzice (rodzic) spadkodawcy. W przypadku kiedy zmarły
nie pozostawił rodziców, rodzeństwa, zstępnych rodzeństwa ani małżonka cały spadek
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przypada dziadkom spadkodawcy. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych
do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka
spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. W braku
małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do
dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa
jako spadkobiercy ustawowemu. (art. 931 – 935 KC).
Rodzic zastępczy może jednak chcieć, aby po jego śmierci spadek po nim trafił do
dziecka wychowanego w rodzinie zastępczej. W takim wypadku musi pozostawić testament,
w którym ustanowi dziecko spadkobiercą. Testament może zostać sporządzony w kilku
formach. Najbezpieczniejszą formą sporządzenia testamentu jest forma aktu notarialnego (art.
950 KC). Daje pewność, że testament będzie spełniał wszystkie wymogi formalne oraz
zapewnia dużą moc dowodową w razie sporu co do treści ostatniej woli spadkodawcy. Drugą
formą jest testament własnoręczny (tzw. holograficzny). Dla ważności tego testamentu
konieczne jest aby został w całości sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę (nie jest
więc dopuszczalny wydruk z komputera), musi także zawierać podpis i datę (art. 949 KC).
Trzecią formą jest testament allograficzny. Sporządzenie tego testamentu polega na ustnym
oświadczeniu woli wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
sekretarza powiatu lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków
(art. 951 KC). W wyjątkowych okolicznościach, gdy istnieje obawa rychłej śmierci
spadkodawcy, gdy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub gdy
zachowanie zwykłej formy testamentu jest znacznie utrudnione, testament może zostać
sporządzony także ustnie (art. 952 KC). Aby taki testament został uznany za ważny, musi
istnieć jedna z następujących okoliczności. Spadkodawca musi oświadczyć swoją wolę ustnie
w obecności trzech świadków, następnie w ciągu roku musi zostać spisany, a jeżeli nie został
spisany, konieczne są zeznania świadków w sądzie, złożone w ciągu sześciu miesięcy od
otwarcia spadku. Prawo wymienia także, jakie warunki musi spełnić osoba będąca świadkiem
testamentu.
Przekazując majątek dziecku w rodzinie zastępczej, należy jednak pamiętać, że osobie
niewskazanej w testamencie, która miałaby prawo do spadku z mocy ustawy, gdyby
spadkodawca nie sporządził testamentu, przysługuje roszczenie o zachowek względem
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wyznaczonych przez spadkodawcę spadkobierców. Roszczenie o zachowek jest roszczeniem
o zapłatę sumy pieniężnej wysokością odpowiadającej wartości połowy udziału majątku
spadkowego który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy. Jeżeli uprawniony
jest małoletni lub niezdolny do pracy należą mu się 2/3 tego udziału. Krąg osób
uprawnionych do zachowku został wyznaczony węziej niż krąg spadkobierców ustawowych.
Do zachowku uprawnieni są: zstępni, małżonek, rodzice spadkodawcy, o ile byliby powołani
do spadku z ustawy (art. 991 KC). Oznacza to, że - aby ustalić, którym krewnym należy się
zachowek - należy sprawdzić, którzy z nich doszliby do dziedziczenia, gdyby testamentu nie
było.
Należy podkreślić, że uprawnienie do zachowku nie przysługuje osobom, które
zrzekły się dziedziczenia, zostały wydziedziczone przez spadkodawcę, lub zostały uznane za
niegodne dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia następuje w formie umowy zawartej w
formie aktu notarialnego pomiędzy osobami uprawnionymi do zachowku a przyszłym
spadkodawcą (art. 1048 KC). Wydziedziczenie zaś może nastąpić z uwagi na uporczywe
postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli
spadkodawcy, dopuszczenie się względem spadkodawcy, albo jednej z najbliższych mu osób,
umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci,
uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (art. 1008 KC).
Przyczyna wydziedziczenia musi być określona w treści testamentu (art. 1009 KC).
Stwierdzenie niegodności następuje w trybie procesowym po śmierci spadkodawcy.
Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie
ciężkiego

przestępstwa

przeciwko

spadkodawcy,

podstępem

lub

groźbą

nakłonił

spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził
mu w dokonaniu jednej z tych czynności, umyślnie ukrył lub zniszczył testament
spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu
przez inną osobę podrobionego lub przerobionego (art. 928 KC). Oczywiście osoby
uprawnione do zachowku nie są zobowiązane do ubiegania się o zachowek, mogą
dobrowolnie z zachowku zrezygnować.

4.4. ZMIANA NAZWISKA DZIECKA
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Rodziny zastępcze często wyrażają chęć zmiany nazwiska dziecka na swoje nazwisko.
Pomimo, iż teoretycznie zmiana nazwiska dziecka na nazwisko rodziców zastępczych jest
możliwa, takie rozwiązanie budzi kontrowersje i powinno być dokonywane jedynie w
wyjątkowych sytuacjach. Wynika to z funkcji rodziny zastępczej. Rodzice zastępczy jedynie
czasowo zastępują rodziców naturalnych. Jeżeli sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie
poprawie, sąd może orzec powrót dziecka do jego rodziny biologicznej.
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w
szczególności gdy dotyczą zmiany imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z
godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, na imię lub nazwisko, które zostało
bezprawnie zmienione, na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa,
którego obywatelstwo również się posiada (art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska).
Ponieważ jednak przepis wymienia ważne powody tylko przykładowo, w uzasadnieniu
wniosku o zmianę nazwiska mogą się znaleźć także inne przyczyny.
Zmiana imienia lub nazwiska dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela
ustawowego dziecka. Przedstawicielem ustawowym jest rodzic mający władzę rodzicielską
lub opiekun prawny. Rodzina zastępcza może wystąpić o zmianę nazwiska wyłącznie za
zgodą sądu opiekuńczego. Ponieważ opiekun prawny powinien uzyskać zezwolenie sądu
opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku
małoletniego, konieczne jest aby rodzina zastępcza wystąpiła do sądu o zgodę na zmianę
nazwiska, nawet jeżeli pełni obowiązki opiekuna prawnego. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska
dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany jego nazwiska jest potrzebne także wyrażenie przed nie
zgody (art. 8 – 9 ustawy o zmianie imienia i nazwiska).
Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać dane osoby, której zmiana dotyczy (imię i
nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku
miejsca zameldowania lub ostatniego pobytu stałego, adres pobytu czasowego trwającego
ponad 3 miesiące, numer PESEL) oraz imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana. Musi
także zawierać uzasadnienie. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się odpis zupełny aktu
urodzenia oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska – w przypadku zmiany
nazwiska dziecka przez rodzinę zastępczą jest to postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka
w rodzinie zastępczej oraz zgoda sądu na zmianę nazwiska (art. 11 ustawy o zmianie imienia i
nazwiska).
Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia
zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy
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ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku
braku takiego miejsca — kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie
miejsce pobytu stałego wnioskodawcy (albo jego zastępca). Jeżeli w ten sposób nie można
ustalić właściwości miejscowej, w sprawie zmiany nazwiska rozstrzyga kierownik urzędu
stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca (art. 12
ustawy o zmianie imienia i nazwiska).

4.5. PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA

W przypadku, gdy nikomu wobec dziecka nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy
rodzice wyrażają zgodę na przysposobienie, dziecko powinno zostać skierowane do
przysposobienia. Przysposobienie daje bowiem największe szanse na prawidłowy i stabilny
rozwój dziecka.
Przysposobienie (zwane adopcją), polega na utworzeniu pomiędzy przysposabiającym
(adoptującym) a przysposabianym (adoptowanym dzieckiem) takiej więzi jaka powstaje
pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Podstawową regułą adopcji jest zasada dobra dziecka, która
powinna być decydująca ilekroć sąd decyduje o przysposobieniu.
Przysposobić można tylko małoletniego, czyli osobę, która nie ukończyła 18 lat (nie
można także adoptować osoby, która uzyskała przed ukończeniem osiemnastego roku życia
pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego). Warunek wieku musi być spełniony
w dniu złożenia wniosku o przysposobienie (art. 114 KRiO).
Konieczna jest także zgoda rodziców dziecka, które ma być przysposobione, wyrażona
przed orzeczeniem przysposobienia. Zgoda nie jest konieczna, jeżeli zostali oni pozbawieni
władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie z nimi napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody. Sąd opiekuńczy może ze względu na wyjątkowe okoliczności
orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych
jest ograniczona, jeżeli ich odmowa na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem
dziecka (art. 119 KRiO). Aby w wykonywać władzę rodzicielską, trzeba przecieć mieć pełną
zdolność do czynności prawnych.
Konieczne jest także uzyskanie zgody małoletniego, jeśli ukończył lat 13. Jeżeli
dziecko ma poniżej lat 13 i może pojąć znaczenie przysposobienia, sąd powinien go
wysłuchać. Sąd może wyjątkowo orzec przysposobienie bez wyrażenia zgody przez dziecko
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lub wysłuchania go, ale tylko wtedy kiedy nie jest ono zdolne do wyrażenia zgody (np. jest
zbyt małe lub niepełnosprawne intelektualnie) lub gdy już uważa się za dziecko
przysposabiającego i żądanie zgody byłoby sprzeczne z jego dobrem (art. 118 KRiO). Jeżeli
dziecko ma ustanowionego opiekuna to do przysposobienia konieczna jest także jego zgoda,
gdyż działa on jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Ze względu na szczególne okoliczności
sąd może jednak orzec przysposobienie bez jego zgody, jeżeli wymaga tego dobro dziecka
(art. 120 KRiO).
Ustawa określa wymogi stawiane kandydatowi na przysposabiającego. Powinien mieć
on pełną zdolność do czynności prawnych oraz kwalifikacje, które uzasadniają przekonanie,
że będzie należycie wywiązywał się z obowiązków przysposabiającego. Między
przysposabiającym, a przysposabianym musi istnieć odpowiednia różnica wieku (art. 1141
KRiO). Przepisy nie określają, jaka dokładnie różnica wieku musi istnieć, przyjmuje się
jednak, że najlepsza sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy jest ona zbliżona do naturalnej różnicy
wieku pomiędzy rodzicami i dziećmi. Nie jest to jednak zasada obowiązująca bezwzględnie.
Dziecko może być przysposobione przez osobę obcą albo przez bliższą lub dalszą
rodzinę. Nie ma przeszkód prawnych aby rodzicem adopcyjnym została jedna osoba.
Przysposobić dziecko wspólnie mogą natomiast jedynie małżonkowie. Przysposobienie przez
jednego małżonka nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka. Zgoda współmałżonka
nie jest wymagana jedynie wtedy, gdy współmałżonek nie ma pełnej zdolności do czynności
prawnych lub gdy porozumienie się z nim napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody
(np. nie jest znane miejsce jego pobytu lub z uwagi na poważną chorobę nie ma możliwości
kontaktu z nim). Przeszkoda ta powinna być trwała (art. 115 – 116 KRiO).
W Polsce istnieją trzy rodzaje przysposobienia: pełne, całkowite oraz niepełne. W
wyniku przysposobienia pełnego powstaje pokrewieństwo pomiędzy dzieckiem a osobami
przysposabiającymi, a także między dzieckiem a rodziną przysposabiającego. Następuje
zerwanie więzi z rodziną naturalną i nawiązanie więzi z nową rodziną, zarówno z „nowymi”
rodzicami, jak i ich krewnymi. Przysposobienie całkowite jest odmianą przysposobienia
pełnego. Charakteryzuje się tym, że jest nierozwiązywalne i obowiązuje tu zasada pełnej
tajemnicy. W związku z tym zawsze sporządza się nowy akt urodzenia dziecka, gdzie wpisuje
się przysposabiających jako rodziców dziecka. Dziecko otrzymuje też nazwisko „nowych”
rodziców. Przysposobienie niepełne jest przysposobieniem na skutek którego powstają więzi
prawne pomiędzy przysposabiającym i dzieckiem, nie powstają natomiast w odniesieniu do
pozostałych krewnych. Wyjątek stanowią jedynie zstępni przysposabianego – w przyszłości
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dzieci dziecka „staną się” wnukami przysposabiającego. Przysposobienie niepełne nie zrywa
więzi dziecka z jego rodziną naturalną. W praktyce znaczenie przysposobienia niepełnego
odznacza się szczególnie w regułach dziedziczenia – obowiązują tu inne zasady niż w
przypadku dziedziczenia pełnego.
Między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek prawny jaki
powstaje pomiędzy rodzicami naturalnymi a dzieckiem. Ustaje dotychczasowa władza
rodzicielska (chyba, że jeden małżonek przysposobił dziecko drugiego małżonka) lub opieka
prawna. Dzieci adoptowane dziedziczą z mocy ustawy po osobach adoptujących na równi z
dziećmi biologicznymi. Pomiędzy dzieckiem a rodzicami powstaje obowiązek alimentacyjny.
Ustanowienie przysposobienia wiąże się ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej nad
dzieckiem. Rodzina adopcyjna nie podlega kontroli żadnej instytucji, jak ma to miejsce w
przypadku rodziny zastępczej, nie otrzymuje także środków finansowych na utrzymanie
adoptowanego dziecka.
Wniosek o przysposobienie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej może złożyć
zarówno rodzina zastępcza, w której umieszczone jest dziecko, jak i osoba trzecia (np.
rodzic). Przy adopcji dziecka przez rodzinę zastępczą sąd powinien uwzględniać więzi
istniejące pomiędzy rodzicami zastępczymi i dzieckiem, ale też badać ich wszystkie inne
predyspozycje do opieki nad dzieckiem w ten sam sposób, w jaki sprawdza się predyspozycje
innych kandydatów. Należy zauważyć, że rodzicielstwo zastępcze traktowane jest bardzo
często jako forma adopcji - rodzina zastępcza traktuje dziecko jak swoje dziecko biologiczne.
Skutkuje to tym, że nawet wtedy kiedy dziecko jest już „wolne prawnie” (nie jest pod władzą
rodzicielską), rodzina zastępcza nie podejmuje żadnych działań, które ułatwiłyby
przysposobienie, jednocześnie sama nie decydując się na adopcję. Nie da się oczywiście
jednoznacznie ocenić tej sytuacji. Z jednej strony istnieje wiele rodzin zastępczych w których
więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi są bardzo bliskie, a rodzina ta nie ma środków na
utrzymanie dziecka we własnym zakresie (bez wsparcia finansowego, które otrzymuje jako
rodzina zastępcza). Z drugiej strony dziecko zostaje w tej sposób pozbawione możliwości
adopcji, która zastąpiłaby mu w pełni rodzinę naturalną ze wszystkimi konsekwencjami
prawnymi i społecznymi.
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5. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZINY ZASTĘPCZEJ
5.1. OGÓLNE INFORMACJE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH RODZINY ZASTĘPCZEJ
Art. 72.UoPS:
(…)3. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka
i poszanowaniem jego praw.
4. Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, z wyjątkiem
przypadków gdy osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej okresowo nie może z powodów
zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy dziecko okresowo przebywa
w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w innej placówce
zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania.
5. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego
stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
1) odpowiednie warunki bytowe;
2) możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
4) możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
(…)9. Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza podejmuje z
dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu albo umowy, o której
mowa w ust. 7.
10. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez
dziecko pełnoletniości, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 5.
Art. 74.
(…)4b. Dotychczasowy opiekun dziecka, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy
rodzinie, przekazuje rodzinie zastępczej następującą dokumentację:
1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu
zmarłego rodzica;
2) dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka;
3) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne, karty szczepień.
4c. Dokumentację, o której mowa w ust. 4b, powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje
niezwłocznie rodzinie zastępczej, nie później niż w momencie umieszczenia w tej rodzinie
dziecka.
4d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być przekazana rodzinie
zastępczej po dniu przyjęcia do tej rodziny dziecka, jednak przed dniem, w którym
przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w celu przyznania pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
4e. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 4b pkt 2, rodzina zastępcza ma prawo
do otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji medycznej,
dotyczącej przyjętego dziecka.
Zakres podstawowych uprawnień i obowiązków został omówiony w rozdziale 2.2.4.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej a rodzina zastępcza. Można jedynie przypomnieć, że
[71]

zgodnie z art. 1121 KRiO, jeśli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, do rodziny zastępczej
należą tylko:
a. obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego
b. obowiązek i prawo jego wychowania
c. obowiązek i prawo reprezentowania małoletniego w dochodzeniu świadczeń
przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania.
Należy także wskazać, że rodzina zastępcza ma obowiązek kierować się swoich
działaniach dobrem przyjętego do rodziny dziecka, a także poszanowaniem jego praw (art. 72
ust. 3 UoPS). Rodzina zastępcza ma obowiązek zapewnienia dziecku warunki rozwoju i
wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym odpowiednich
warunków bytowych, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwość właściwej edukacji i
rozwoju zainteresowań. Zakres tego obowiązku zależy od stanu zdrowia oraz indywidualnych
potrzeb dziecka (art. 72 ust. 4 UoPS).
Rodzina zastępcza ma obowiązek sprawowania osobistej opieki nad powierzonym
dzieckiem, z wyjątkiem przypadków gdy osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej okresowo
nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy
dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy
społecznej,

specjalnym

ośrodku

szkolno-wychowawczym,

młodzieżowym

ośrodku

wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w
okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (art. 72 ust. 4 UoPS).
Rodzina zastępcza jest także zobowiązana do poszanowania prawa dziecka do
utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną naturalną oraz prawa rodzica biologicznego do
osobistej styczności z dzieckiem (art. 70 ust. 3 pkt 3 UoPS, więcej o tym obowiązku w
rozdziale 2.4.1. Prawo do kontaktów).

5.2. WSPÓŁPRACA Z PCPR

Podstawowym uprawnieniem rodziny zastępczej w związku z przyjmowaniem dziecka
do rodziny jest prawo do uzyskania informacji o dziecku, które ma być w niej umieszczone.
Powiatowe centrum pomocy rodzinie ma obowiązek przygotować rodzinę zastępczą na
przyjęcie dziecka do rodziny oraz zapewnić rodzinie kontakt z dzieckiem przed
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umieszczeniem go w rodzinie (art. 2 rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych).
Wprawdzie przepis stanowi, że obowiązek ten powstaje wtedy, kiedy jest taka potrzeba,
jednak powinien być on interpretowany w taki sposób, że rodzina zastępcza zawsze ma prawo
poznać dziecko przed jego przyjęciem, jeżeli tylko wyrazi takie życzenie.
Rodzina zastępcza przed przyjęciem dziecka ma prawo do uzyskania szczegółowych
informacji na jego temat, w tym informacji o jego sytuacji rodzinnej, jego specyficznych
potrzebach, m.in. o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie
udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka
pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną. Rodzina zastępcza ma także
prawo do uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni
specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii (art. 2 rozporządzenia w sprawie rodzin
zastępczych). Ma więc prawo w pełni zapoznać się z sytuacją dziecka przed podjęciem
ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka oraz możliwymi sposobami udzielenia mu pomocy.
Istotne, że rodzinie zastępczej przyznaje się bezwzględne prawo do uzyskania
dokumentacji dotyczącej sytuacji dziecka, które przyjmuje. Wśród dokumentów musi znaleźć
się odpis aktu urodzenia dziecka (a w przypadku sierot lub półsierot - również odpis aktu
zgonu zmarłego rodzica), dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, dokumenty
szkolne, w szczególności świadectwa szkolne, karty szczepień. Rodzina zastępcza ma także
prawo do otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji medycznej, dotyczącej
przyjętego dziecka. Dokumentację ma obowiązek przekazać dotychczasowy opiekun za
pośrednictwem PCPR. Powiatowe centrum ma obowiązek przekazać rodzinie zastępczej
dokumenty niezwłocznie, najpóźniej w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie. Takie
rozwiązanie ma pomóc rodzicom zastępczym przygotować się do przyjęcia dziecka zwłaszcza
gdy wymaga ono szczególnej opieki zdrowotnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dokumentacja może być przekazana rodzinie zastępczej po dniu przyjęcia do tej rodziny
dziecka, jednak przed dniem, w którym przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w
celu przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka (art.
74 § 4b – 4e UoPS).
Rodzina zastępcza ma prawo do wsparcia ze strony PCPR w rozwiązywaniu
zgłaszanych przez tę rodzinę problemów przez cały czas sprawowania opieki nad dzieckiem.
Centrum powinno znać sytuację rodziny oraz gromadzić informację o istotnych sprawach
dotyczących dziecka. Powinno zbierać też informacje o stanie zdrowia dziecka (np. na
podstawie przeprowadzonych badań lekarskich), postępach w nauce, trudnościach
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wychowawczych, w tym o samowolnym oddaleniu się dziecka z rodziny zastępczej
trwającym dłużej niż 24 godziny, trudnościach w sprawowaniu opieki nad dzieckiem,
przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, jeżeli przerwa trwa dłużej niż jeden
miesiąc, oraz o osobie lub instytucji, która w tym czasie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli powiatowe centrum pomocy rodzinie zauważy trudności w wychowaniu dziecka,
powinno pomóc rodzinie w znalezieniu odpowiedniej pomocy (art. 3 rozporządzenia w
sprawie rodzin zastępczych).
Rodzina zastępcza zobowiązana jest do współdziałania z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie (art. 78 UoPS). Jednocześnie centrum pomocy wykonuje swoje zadania we
współpracy z rodzinami zastępczymi, przy czym współpraca ta powinna być oparta na
zasadzie partnerstwa i wzajemnego poszanowania (art. 3 § 3 rozporządzenia w sprawie rodzin
zastępczych).
Ważne, że rodzina zastępcza ma prawo do domagania się od powiatowego centrum
pomocy rodzinie, aby zapewniło jej kontakt z innymi rodzinami zastępczymi istniejącymi na
terenie powiatu. Centrum powinno w szczególności organizować grupy wsparcia mające na
celu wymianę doświadczeń, informacji i porad (art. 3§4 rozporządzenia w sprawie rodzin
zastępczych).

5.3. POMOC PIENIĘŻNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Art. 78. UoPS
1. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
2. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1 621 zł, zwana dalej
"podstawą".
3. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej
rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości 40% podstawy, pomniejszonej o kwotę
odpowiadającą 50% dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10% podstawy.
4. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej
rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości nie niższej niż:
1) 60 % podstawy – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia,
2) 80 % podstawy – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, posiadającego
orzeczenie o niepełnosprawności,
3) 60 % podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia 18.
roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
4) podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia 18. roku
życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26
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października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz.
109, z późn. zm.),
5) 80 % podstawy – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia 18.
roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich
– pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 20 %
podstawy.
5. Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna w
wysokości określonej w ust. 3 i 4 również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu
ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal
przebywa w tej rodzinie.
6. W okresie wypłacania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej nie przysługuje pomoc, o której mowa w art. 88
ust. 1.
7. Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde
umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
7a. Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na
pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka
w wysokości do 150% podstawy.
7b. W przypadku gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może przyznać rodzinie zastępczej na
częściowe pokrycie skutków tego zdarzenia:
1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podstawy albo okresowe
świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podstawy wypłacane przez okres trwania
bezpośrednich skutków tego zdarzenia;
2) pomoc w formie rzeczowej o wartości do 50% podstawy.
8. Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej.
9. W przypadku wykorzystywania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 3-5 i 7-7b,
niezgodnie z przeznaczeniem lub jej marnotrawienia, pomoc ta może być przyznana w części
lub w całości w formie niepieniężnej.
10. Rodzina zastępcza obowiązana jest do współdziałania z powiatowym centrum pomocy
rodzinie.
11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami
zastępczymi,
2) tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych ze
szczególnym uwzględnieniem niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz
zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych,
3) zakres programowy szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
prowadzenia placówek rodzinnych oraz rodzin zastępczych, w tym zakres programowy dla
zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz tryb zatwierdzenia
programów szkolenia rodzin zastępczych,
4) zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z sądem.

[75]

Art. 78a. Pomoc pieniężną, o której mowa w art. 78 ust. 3 i 4, przyznaje się za okres pobytu
dziecka:
1) w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, rodzinie zastępczej niespokrewnionej z
dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej i specjalistycznej
rodzinie zastępczej, począwszy od dnia ustanowienia rodziny zastępczej,
2) w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia
rodzinnego, począwszy od dnia, w którym dziecko zostało faktycznie w tej rodzinie
umieszczone
– nie wcześniej jednak niż za okres miesiąca kalendarzowego, w którym został złożony
wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej.
Art. 78b. W razie niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, o której mowa w
art. 72 ust. 4, rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną w wysokości nie niższej niż 20 %
pomocy pieniężnej ustalonej na podstawie art. 78 ust. 3 – w okresie pobytu dziecka w:
domu pomocy społecznej,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę
- w przypadku gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka.
Art. 90a. UoPS
1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość pomocy pieniężnej
przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i
usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.
2. Podwyższenie wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, może być zróżnicowane i
uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale rady powiatu.

5.3.1. POMOC NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dzieci pozostających pod ich opieką. Wysokość pomocy nie jest uzależniona od dochodów
własnych rodziny zastępczej. Jest ona pomocą na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, więc
uzależniona jest jedynie od dochodów dziecka, np. alimentów, renty (pomoc finansowa jest
zmniejszana o 50% dochodów jakie dziecko posiada, nie może jednak być mniejsza niż 10%
podstawy). Wysokość pomocy uzależniona jest także od wieku i stanu zdrowia dziecka.
Wysokość pomocy reguluje rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. Pomoc dla
zdrowego dziecka w wieku do 7 lat to 60% podstawy, tj. 988,20 zł, natomiast dla dziecka
posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w tym samym wieku – 1 317,60 zł, czyli 80%
podstawy. Na dzieci starsze – od 7 do 18 roku życia, otrzymuje się kwotę w zależności od
stanu zdrowia i sposobu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej między 40% a 80%
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podstawy. Podstawą naliczania pomocy, zgodnie z art. 78 ust. 2 UoPS jest obecnie kwota
1 647,00 zł.
Przepisy umożliwiają zwiększenie wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin
zastępczych w uchwale rady powiatu. Przepis ten dodany został ustawą o zmianie UoPS z
dnia 23 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 221 poz. 1738), która weszła w życie 24
stycznia 2010 r. Jest więc przepisem nowym, który nie jest jeszcze wykorzystywany.
Niejasną i kontrowersyjną sprawą jest określenie momentu przyznania świadczenia dla
rodziny zastępczej. Zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych,
pomoc pieniężną przyznaje się za okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej
z dzieckiem począwszy od dnia ustanowienia rodziny zastępczej - nie wcześniej jednak niż od
miesiąca złożenia wniosku. Sformułowanie „ustanowienie rodziny zastępczej” budzi
wątpliwości interpretacyjne, brak bowiem definicji ustawowej tego pojęcia. Z tego powodu w
wielu sprawach niniejsze świadczenie jest przyznawane dopiero z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, bez względu na to, w którym
momencie dziecko zostało umieszczone w rodzinie. Zdarza się więc, że przez wiele miesięcy
dziecko przebywa w rodzinie na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, bądź
urlopowania dziecka z placówki. Rodzina ponosi wówczas koszty jego utrzymania we
własnym zakresie. Nawet jeżeli rodzina złożyła wniosek o przyznanie świadczenia zostaje
ono przyznane dopiero w chwili zakończenia postępowania i po jego formalnym
uprawomocnieniu się. Praktykę taką zakwestionowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Szczecinie (SKO.PA.431-4441/07) stwierdzając, iż „użytego przez ustawodawcę pojęcia
ustanowienia rodziny zastępczej nie należy utożsamiać z prawomocnością orzeczenia taką
rodzinę ustanawiającego”. Kolegium podkreśliło, że – zgodnie z art. 578 KPC postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy
ogłoszenia nie było - z chwilą ich wydania. Tak więc rodziną zastępczą zostaje się w chwili
wydania postanowienia sądu. Żaden przepis UoPS, KRiO czy KPC nie określa innego
terminu skuteczności i wykonalności postanowienia w przedmiocie ustanowienia rodziny
zastępczej, postanowienie to jest więc skuteczne i wykonalne zgodnie z przedstawionym
przepisem. Z tych powodów należy przyznać, że skutek w postaci uprawnienia do uzyskania
pomocy finansowej na dziecko następuje z chwilą ogłoszenia postanowienia, a nie z chwilą
jego uprawomocnienia. Ponieważ pomoc przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, dlatego
należy pamiętać o złożeniu wniosku w tym samym miesiącu, w którym zostało wydane
postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
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Według prawa tylko ustanowionej rodzinie zastępczej przysługuje ww. pomoc.
Postuluje się czasem, by sądy formułowały postanowienia wydawane w trybie zabezpieczenia
w następujący sposób: „umieścić małoletniego …….. na czas trwania postępowania w
rodzinie zastępczej…”. Może to umożliwić wypłacanie świadczenia już od momentu wydania
tego postanowienia, gdyż staje się ono natychmiast wykonalne. (Należy jednak pamiętać, że
takie sformułowanie postanowienia o zabezpieczeniu może zostać podważone na podstawie
art. 731. KPC, który stanowi, że „zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia
roszczenia” – przyp. red.). Postanowienie tymczasowe reguluje sytuację dziecka na czas
trwania postępowania. Nie jest więc ostateczne, obowiązuje tylko do prawomocnego
zakończenia sprawy i może być odmienne od ostatecznego postanowienia.
Kolejnym problemem praktycznym jest wstrzymywanie pomocy pieniężnej przez
okres niesprawowania osobistej pieczy nad dzieckiem. Jest rzeczą oczywistą, iż osobista
piecza, w szczególności nad starszym dzieckiem, nigdy nie jest realizowana przez 24 godziny
i 7 dni w tygodniu (podobnie jak w przypadku opieki rodziców biologicznych nad dziećmi).
Dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
wskazał pismem z dnia 6 czerwca 2009 r., iż: "Pobyt dziecka w internacie nie zwalnia
rodziców zastępczych z ponoszenia kosztów utrzymania dziecka i sprawowania nad nim
pieczy. Rodzina ta nadal zobowiązana jest do dostarczenia dziecku odzieży osobistej,
środków higieny osobistej, lekarstw, czy też innych rzeczy niezbędnych dziecku podczas
pobytu. W sytuacji, kiedy rodzina ponosi koszty utrzymania w internacie oraz koszty pobytu
dziecka w domu w czasie dni wolnych od nauki, a ponadto pokrywa koszty dojazdu do
internatu, a także wyposaża dziecko w środki czystości, odzież oraz podręczniki, (…) należy
traktować, że rodzina ta ponosi koszty utrzymania dziecka i w takiej sytuacji rodzinie takiej
powinna przysługiwać pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w
dotychczas przysługującej jej wysokości.” Ministerstwo także w innych opiniach przedstawia
następującą interpretację art. 72 ust. 4 UoPS: „Zgodnie z powyższym artykułem piecza musi
być wykonywana osobiście, co nie oznacza jednak, że rodzina zastępcza przy sprawowaniu
bieżącej pieczy nie może korzystać z pomocy innych osób lub instytucji. Należy zaznaczyć, iż
pomimo, że w prawie polskim obowiązuje zasada osobistego wykonywania władzy
rodzicielskiej przez rodziców, to jednak zasada ta nie może być, i nie jest, traktowana jako
wyłączająca jakiekolwiek odstępstwa. Życie codzienne niejednokrotnie bowiem wymaga - i
to dla dobra dziecka - posługiwania się przez rodziców przy sprawowaniu władzy
rodzicielskiej innymi osobami lub specjalistycznymi zakładami. Jest to jednak dopuszczalne
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tylko z ważnych powodów. Analogicznie odnieść to należy również do pieczy zastępczej.
Jeżeli nawet rodzina zastępcza skorzysta z pomocy innej osoby, np. niani, wolontariusza lub
zakładu, to nadal musi sprawować ogólny nadzór nad powierzonym jej dzieckiem, jak
również nad tym, jak w ich zastępstwie sprawowana jest opieka”.
Należy podkreślić, iż - zgodnie z prawidłową interpretacją przepisu przedstawioną
powyżej - osobista piecza oznacza sprawowanie świadomej opieki i wychowania dziecka,
także w momencie czasowego pobytu dziecka poza miejscem zamieszkania. W orzecznictwie
dotyczącym spraw związanych z przyznaniem świadczeń z art. 78 UoPS można znaleźć
opinię, iż świadczenia dla rodziny zastępczej niespokrewnionej powinny być przyznawane
także, gdy rodzina zastępcza nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem, np. z powodów
losowych lub gdy dziecko jest w szpitalu, ponosi choćby częściowo wydatki na jego
utrzymanie (Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 12
lipca 2007 r., SKO 4314/7/07).

5.3.2. DODATEK W WYSOKOŚCI 10% PODSTAWY

Dodatkową kwotę, czyli 10% podstawy z tytułu sprawowania opieki osobistej nad
dzieckiem i jego wychowania, otrzymują tylko niespokrewnione z dzieckiem rodziny
zastępcze. Dodatek ten jest wypłacany oddzielnie na każde umieszczone w rodzinie dziecko.
Przepisy dotyczące przyznania dziesięcioprocentowego dodatku dla rodziny zastępczej
niespokrewnionej budzą wątpliwości interpretacyjne, dlatego też zdarzają się trudności w
stosowaniu tych przepisów przez pracowników socjalnych. Trudności te spowodowane są
głównie brakiem definicji ustawowej rodziny spokrewnionej (lub niespokrewnionej), o czym
była już wcześniej mowa. Mało przekonujące jest uzasadnienie ustawodawcy, jakoby pomoc
ta była podyktowana osobistym sprawowaniem opieki i wychowaniem. Zajmują się tym
również rodziny spokrewnione i zawodowe. Chodzi tu więc raczej o dodatkowe wsparcie
rodzin niezwiązanych biologicznie i emocjonalnie z dzieckiem, które nie otrzymują
dodatkowego wynagrodzenia za swoją pracę.
Omawianą regulację należy interpretować w świetle art. 72 ust. 4 UoPS. Dodatek dla
rodzin zastępczych niespokrewnionych nie powinien być przyznawany za okres, w którym
rodzina nie sprawowała osobistej opieki nad dzieckiem. Rodzi to kolejne problemy
interpretacyjne dotyczące określenia „osobista opieka”. Jest to związane m.in. z uczeniem się
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dzieci w szkołach z internatem, bądź poza miejscem zamieszkania rodziny zastępczej, ale w
niewielkiej odległości i będących pod stałą kontrolą i opieką rodziny. W tym zakresie
przytoczone wyżej orzecznictwo zachowuje aktualność. Podobnie wypowiedział się Dyrektor
Departamentu Świadczeń Rodzinnych MPiPS w interpretacji indywidualnej, stwierdzając, iż:
„powyższa pomoc podyktowana jest nie tyle sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem i
jego wychowaniem, bo tym również zajmują się rodziny spokrewnione, ile o dodatkowe
wsparcie rodzin niezwiązanych biologiczni i emocjonalnie z dzieckiem. […]. Niesłuszna
wydaje się być odmowa jej przyznania ze względu na pobyt podopiecznego w internacie przy
szkole.”
Dodatek 10% podstawy dla rodziny zastępczej dotyczy także dzieci przyjętych do
rodziny zastępczej zawodowej przed dniem wejścia w życie UoPS, tj. 1 maja 2004 r. Taka
regulacja związana jest z nieobowiązującym już przepisem, który przyznawał w/w pomoc
również niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym. Po zmianach w
przepisach została utrzymana pomoc tylko w sytuacji, gdy w czasie wejścia w życie ustawy
rodzina

zawodowa

już

funkcjonowała

i

pobierała

10%

dodatek.

W

sytuacji

nowopowstających rodzin zawodowych lub umieszczania kolejnych dzieci w zawodowych
niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych świadczenie to nie przysługuje.

5.3.3. INNE RODZAJE POMOCY

Rodzina zastępcza może ponadto otrzymać pomoc na zaspokojenie potrzeb
przyjmowanego dziecka oraz pomoc finansową w przypadkach losowych.
Pierwsze przywoływane świadczenie związane jest z przyjęciem dziecka do rodziny
zastępczej. Jest to świadczenie jednorazowe, które ma pomóc w pokryciu wydatków
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Świadczenie to przyznawane jest
fakultatywnie. We wniosku, składanym do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
przedstawia się sytuację swoją i dziecka oraz perspektywę wydatków związanych z
przyjęciem dziecka (zdarza się, że dziecko jest przywożone do rodziny w jednym ubraniu, bez
żadnych przyborów szkolnych itp.). Brakuje w przepisach doprecyzowania, w jakim czasie od
przyjęcia dziecka do rodziny o pomoc tę można się ubiegać. Przyznanie jej jest z reguły
najbardziej uzasadnione zaraz po umieszczeniu dziecka w rodzinie, choć zdarzają się
sytuacje, kiedy potrzeby związane z przyjęciem dziecka ujawniają się w późniejszym czasie.
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Starosta może przyznać rodzinie pomoc pieniężną w wysokości do 150% podstawy (2 470,50
zł), wskazanej w art. 78 ust. 2 UoPS.
Natomiast zgodnie z ustępem 7b. tego samego artykułu, w przypadku gdy na skutek
zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej
pomocy, starosta może przyznać rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie skutków tego
zdarzenia: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% (823,50 zł) podstawy,
albo okresowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% (823,50 zł) podstawy wypłacane
przez okres trwania bezpośrednich skutków tego zdarzenia, albo pomoc w formie rzeczowej o
wartości do 50% (823,50 zł) podstawy. Jest to pomoc, która może być przyznana w każdym
momencie, zależna jest jednak od zdarzenia losowego, którym może być np. wypadek,
choroba,

kradzież.

Zdarzenie

losowe

jest

wypadkiem

niespodziewanym,

nagłym,

nieoczekiwanym, który wymusza na rodzinie poczynienie dodatkowych wydatków.

5.4. WYNAGRODZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH
Art. 75.UoPS
[…] 3. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina
zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
4. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia
rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka
lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
5. Jeżeli umowę, o której mowa w ust. 2, zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje
tylko jednemu z nich. […]
Art.78c. 1. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina
zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 160 % podstawy, nie mniej
jednak niż 95 % podstawy.
2. Starosta, ustalając wysokość wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
wielodzietnej lub specjalistycznej rodziny zastępczej, bierze pod uwagę między innymi:
1) ukończenie przez tę rodzinę dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad
dzieckiem;
2) doświadczenie tej rodziny w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.
Art. 78d. 1. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze
pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje
miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 95 % podstawy.
2. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia
rodzinnego z dniem przyjęcia pierwszego dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w
wysokości 160 % podstawy.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zwiększa się o 20 % podstawy, jeżeli w rodzinie
zastępczej przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż
troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko, o którym mowa w art. 78
ust. 4.
4. Starosta może, za zgodą zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o
charakterze pogotowia rodzinnego, rozliczać zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w
ust. 3, w okresach trzymiesięcznych.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest umowa o pełnienie funkcji zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Wysokość wynagrodzenia rodziny
zastępczej zawodowej jest regulowane przepisami § 13 rozporządzenia w sprawie rodzin
zastępczych. Wysokość wynagrodzenia kształtuje się w zależności od rodzaju rodziny
zawodowej. Jednak zasadą jest wyliczenie wynagrodzenia od kwoty podstawy, tj. 1 647 zł.
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna oraz specjalistyczna rodzina
zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Oznacza to, iż
wynagrodzenie przysługuje, o ile w danym momencie w rodzinie umieszczone są dzieci.
Wynagrodzenie wynosi od 95% do 160% podstawy, jego wysokość zależy od liczby dzieci w
rodzinie, ich potrzeb, stanu zdrowia, trudności wychowawczych, a także przygotowania
zawodowego rodziny (ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad
dzieckiem, doświadczenie w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny
zastępczej).
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego
otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie nad dziećmi opieki oraz za pozostawanie w
gotowości do przyjęcia dziecka. Kwota wynagrodzenia za stan gotowości jest mniejsza od
wynagrodzenia za okres sprawowania opieki nad dziećmi. Wynagrodzenie tej rodziny wynosi
także do 160 % podstawy. Jednak za okres pozostawania w gotowości do podjęcia opieki
(czyli w okresie, gdy nie przebywa w niej ani jedno dziecko) wynosi ono 95 %. Jeżeli w
rodzinie - pogotowiu w danym miesiącu przez okres powyżej 10 dni przebywa więcej niż 3
dzieci, dziecko poniżej 7 roku życia lub dziecko niepełnosprawne albo niedostosowane
społecznie, wówczas rodzina ta otrzymuje dodatek w wysokości 20% podstawy.
Należy pamiętać, że kwoty wynagrodzenia wskazane w ustawie są kwotami brutto,
czyli odprowadzane są od nich składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek.
Osoby pełniące funkcję rodziny zawodowej pobierające z tego tytułu wynagrodzenie w
postaci umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i
rentowemu (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
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We wszystkich rodzinach zawodowych, jeżeli umowę zawierają małżonkowie,
wynagrodzenie przysługuje tylko jednemu z nich.

5.5. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE RODZIN ZASTĘPCZYCH
5.5.1. URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
5.5.1.1. URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO - OGÓLNE ZAGADNIENIA

Rodziny zastępcze uzyskały w zakresie uprawnień pracowniczych związanych z
rodzicielstwem status podobny jak rodziny biologiczne. Status ten wprowadzono z dniem 1
stycznia 2004 r. (Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o
zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U.

Nr 213, poz. 2081). Od tego czasu urlop na

warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje nie tylko osobie, która wystąpiła do sądu o
przysposobienie dziecka, ale także pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako
rodzina zastępcza.
Skorzystanie z tych uprawnień, podobnie jak i skorzystanie z właściwych uprawnień
związanych z rodzicielstwem przez rodziny biologiczne, uzależnione jest od pozostawania w
stosunku pracy.
Rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem działają na podstawie umowy
podpisywanej ze starostą, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy KC dotyczące
umowy zlecenia (art. 75 ust. 2 UoPS). Status tych rodzin jest więc szczególny – działają one
na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym oraz otrzymują wynagrodzenie za
świadczoną opiekę i wychowanie (rodzina wielodzietna lub specjalistyczna) lub z tytułu
pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania
(rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego). W związku z tym, pojawia się
pytanie o to, czy rodzinom takim przysługują jakiekolwiek uprawnienia pracownicze. Otóż co
do zasady – nie. Artykuł 183 KP wprost wyłącza możliwość skorzystania z urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego przez pracowników, którzy przyjęli dziecko do rodziny
zastępczej zawodowej niespokrewnionej.
Osoby pełniące funkcję rodziny zawodowej nie mogą się więc ubiegać o uprawnienia
pracownicze z tytułu pełnienia tej funkcji. Mogą zaś wnioskować o przyznanie takich
uprawnień z tytułu pozostawania w innym stosunku pracy.
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5.5.1.2. WYMIAR URLOPU NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej (niezawodowej), zarówno spokrewnionej,
jak i niespokrewnionej, pozostające w stosunku pracy (czyli zatrudnione niezależnie od
pozostawania rodziną zastępczą) są uprawnione do urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego.
Zgodnie z art. 183 § 1 KP pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako
rodzina zastępcza, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3) 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4) 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5) 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.
Kontrowersje dotyczą chwili uzyskania statusu rodziny zastępczej (o podobnym
problemie była już mowa w rozdziale 5.3.1. Pomoc na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka). Należy uznać, że prawo do uzyskania urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego powstaje dopiero

w chwili

wydania/ogłoszenia postanowienia o

ustanowieniu rodziny zastępczej. Mimo racji praktycznych przemawiających za uznaniem, iż
rodziną zastępczą stają się osoby, które uzyskały postanowienie tymczasowe o przyznaniu im
pieczy nad dzieckiem na czas trwania postępowania, takiej tezy nie można uznać za
uzasadnioną prawnie.
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia
przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego - nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
Zapis ten oznacza, że przyznanie/wnioskowanie o urlop nie musi nastąpić bezpośrednio po
uzyskaniu statusu rodziny zastępczej. Jeśli np. do rodziny trafia jedno dziecko - trzylatek, to
osoba uprawniona może uzyskać urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym
wymiarze (20 tygodni) do chwili ukończenia przez dziecko 6 lat i 9 miesięcy. Rozpoczęty w
tym czasie urlop wynosić będzie 20 tygodni i zakończy się przed uzyskaniem przez dziecko 7.
roku życia. Jeżeli jednak rodzina przyjmie dziecko później, spowoduje to odpowiednią
redukcję tych 20 tygodni (tak: K. Rączka i in., Kodeks pracy. Komentarz, 2008).
Przykładowo, jeżeli urlop rozpocznie się na 15 tygodni przed ukończeniem przez nie 7. roku
życia, to urlop ten wyniesie tylko 15 tygodni.
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Artykuł 183 § 2 KP wprowadza zasadę, że jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku
do 7. roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, do 10. roku życia), ma on prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego. Przepis ten należy interpretować w taki sposób, że nawet przy
redukcji wymiaru urlopu, o którym była mowa wyżej, osobie która przyjęła dziecko do
rodziny zastępczej, przysługuje urlop w wymiarze MINIMUM 9 tygodni. Podsumowując,
przy przyjęciu jednego dziecka do rodziny, jeśli rozpoczęcie urlopu nastąpiło później niż na
20 tygodni przed ukończeniem 7. roku życia, to osobie korzystającej z urlopu przysługuje tyle
tygodni, ile do siódmych urodzin pozostało, nie mniej jednak niż 9 tygodni. Dla przykładu, w
przypadku rozpoczęcia urlopu na 4 tygodnie przed ukończeniem 7. roku życia przez dziecko,
przysługuje nadal 9 tygodni urlopu na warunkach macierzyńskiego.
Pierwsze pytanie, które się przy tej okazji pojawia, dotyczy przyjęcia więcej niż
jednego dziecka w sytuacji, gdy jedno dziecko jest „blisko” do ukończenia 7. roku życia.
Dajmy na to: jedno dziecko ma 2 lata, drugiemu zostało 9 tygodni do ukończenia 7. roku
życia. Ten przykład tworzy niemały problem w praktyce. Są dwie możliwości jego
rozwiązania:
1) Uznanie, że ma zastosowanie ogólna regulacja z art. 183 § 1 pkt 2 KP, przyznająca urlop w
wymiarze 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci.
Za taką interpretacją przemawiałby interes pracownicy, przyjmującej dziecko na
wychowanie. Jednakże wydaje się ona stać w sprzeczności z dalszą częścią tego paragrafu,
która w stosunku do wszystkich jego punktów wskazuje: „nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia”.
2) Uznanie, że wymiar tych 31 tygodni ulega odpowiedniej redukcji. Jedyną dopuszczalną
interpretacją wydaje się zredukowanie wymiaru tylko w stosunku do starszego dziecka.
Ponieważ na jedno dziecko przyznaje się 20 tygodni (pkt 1 tego paragrafu), a na dziecko
niedługo kończące 7. rok życia, co najmniej 9 tygodni, to minimum przyznane na dwójkę
dzieci to 29 tygodni (choć taki sposób obliczenia wymiaru minimalnego jest bardzo
niedoskonały). Oznacza to, że urlop w takim przypadku powinien „zmieścić się” w przedziale
od 29 do 31 tygodni. Trudno ustalić bardziej poprawną czy bardziej precyzyjną interpretację
obowiązujących przepisów. Bez odpowiednich zmian legislacyjnych w KP, sytuacja ta
zostaje niewyjaśniona.
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Należy też wyjaśnić sytuację, gdy dzieci nie zostały przyjęte do rodziny jednocześnie.
Wymaga to najpierw wskazania, czym jest „jednoczesne przyjęcie” dzieci do rodziny. Ta
konstrukcja została przejęta z regulacji dotyczącej rodzin biologicznych i urodzenia dwojga
lub więcej dzieci przy jednym porodzie. W przypadku rodzin zastępczych chwilą pojawienia
się dzieci w rodzinie (w sensie prawnym, nie faktycznym) jest wydanie postanowienia o
ustanowieniu rodziny zastępczej. Dlatego należy interpretować pojęcie „jednoczesnego
przyjęcia” dzieci do rodziny jako ustanowienie rodziny zastępczej jednym postanowieniem
sądu. W przypadku ustanowienia rodziny zastępczej osobno dla kilkorga dzieci, na każde z
nich przysługiwać powinno 20 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Drugim istotnym problemem jest problem podziału urlopu między pracownika a
pracownicę - w przypadku wspólnego przyjęcia dziecka przez małżeństwo do rodziny
zastępczej. W art. 183 § 1 KP znalazło się w tym zakresie odesłanie do odpowiedniego
stosowania przepisów art. 180 § 5-7 KP. Przepisy te stanowią, że pracownica, po
wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo
zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim wypadku, niewykorzystanej części
urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego
pisemny wniosek. Pojawia się więc pytanie, czy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
może w całości przysługiwać mężczyźnie, w przypadku gdy dziecko na wychowanie zostało
przyjęte przez rodzinę zastępczą, którą stanowi małżeństwo.
W tym miejscu należy się odwołać do historii przepisu. Przed 2004 rokiem, kiedy
wprowadzano zapis o urlopie dla rodziny zastępczej, zapis art. 183 KP stanowił wyłącznie o
„pracownicy”. Po wprowadzeniu możliwości uzyskania urlopu przez rodzinę zastępczą, zapis
ten został zmieniony na „pracownika”. Chodzi więc w omawianym przepisie o osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę (art. 2 KP), niezależnie od płci. Ta zmiana jest oczywiście uzasadniona
zważywszy na fakt, że rodziną zastępczą może być ustanowiona jedna osoba, zarówno
mężczyzna jaki kobieta. Dlatego należy uznać, że w przypadku wspólnego przyjęcia do
rodziny zastępczej uprawnienia związane z urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego
przysługiwać mogą zarówno kobiecie jak i mężczyźnie. To zaś oznacza, że jako pierwszy
urlop może wykorzystać zarówno mężczyzna jak i kobieta i ta osoba może to zrobić albo w
całości albo - po co najmniej 14 tygodniach urlopu - zrezygnować z pozostałej części tego
urlopu. W tej części będzie on przysługiwać drugiej osobie, która z urlopu jeszcze nie
skorzystała. By podzielić urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, pracownik zgłasza
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pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu, najpóźniej na 7 dni przed
przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaś zaświadczenie pracodawcy
zatrudniającego pracownika który urlop wykorzysta w pozostałej części, potwierdzające
termin rozpoczęcia tego urlopu. Pracownik wykorzystujący urlop jako drugi składa wniosek
do swojego pracodawcy, przy czym jego część urlopu powinna przypadać bezpośrednio po
zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez jego współmałżonka.
5.5.1.3. DODATKOWY URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Istotnym novum w KP jest dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654) wprowadzono tzw. dodatkowy urlop na warunkach urlopu
macierzyńskiego. Zgodnie z art. 183 § 3 KP docelowo będzie on przysługiwał w wymiarze:
1) do 6 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka (przy czym w 2010 r. i 2011 r. - do
2 tygodni, a w 2012 r. i 2013 r. - do 4 tygodni).
2) do 8 tygodni - w pozostałych przypadkach (przy czym w 2010 r. i 2011 r. - do 3 tygodni;
a w 2012 r. i 2013 r. - do 6 tygodni)
3) do 3 tygodni - w przypadku dziecka, które „zbliża się” do ukończenia 7. roku życia (w
2010 r. i 2011 r. - 1 tydzień, a w 2012 r. i 2013 r. - do 2 tygodni).
Ten rodzaj urlopu jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego
wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. By uzyskać urlop,
należy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten
wniosek. Z uwagi na konstrukcję tego prawa (przysługujące bezpośrednio po wykorzystaniu
urlopu w wymiarze podstawowym) należy uznać, że o dodatkowy urlop może ubiegać się
tylko ten małżonek będący rodziną zastępczą, który jako ostatni wykorzystywał swoją część
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
5.5.1.4. ZASIŁEK ZA CZAS URLOPU NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 184 KP, za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i
warunkach określonych odrębnymi przepisami. Te przepisy znaleźć można w ustawie o
świadczeniach pieniężnych. Istotne, że warunkiem przyznania zasiłku macierzyńskiego na
czas trwania urlopu jest objęcie ubezpieczeniem osoby uprawnionej. Konieczne przy tym jest,
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by w chwili przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej osoba ta pozostawała w
okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego (art. 29 ustawy o
świadczeniach pieniężnych). Zasiłek ten przysługuje niezależnie od płci osoby uprawnionej
(zarówno uprawniony, jak i uprawniona).
Choć brak wprost takiego wskazania w ustawie, należy uznać, że w przypadku
podzielenia się urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego przez małżonków, zasiłek za
pozostałą część urlopu przysługuje ubezpieczonemu, który przejmuje opiekę nad dzieckiem i
korzysta w dalszej części z urlopu (art. 29 ust. 4a Ustawy).
Zgodnie z art. 31. ust. 1 ustawy, miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100 %
podstawy wymiaru zasiłku.
5.5.1.5. PROCEDURA UZYSKANIA URLOPU NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Aby uzyskać urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, należy złożyć wniosek o
taki urlop do pracodawcy (w czasie do ukończenia przez dziecko 7. roku życia). W przypadku
„podziału” urlopu między małżonków, należy złożyć pracodawcy pisemny wniosek o
rezygnację z dalszej części urlopu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem
korzystania z tego urlopu. Jednocześnie osoba, która wykorzysta pozostałą część urlopu,
powinna złożyć wniosek o urlop na warunkach macierzyńskiego (w odpowiedniej,
niewykorzystanej jeszcze części).

5.5.2. URLOP WYCHOWAWCZY

Zgodnie z art. 186 § 1 KP, pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo
do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Uznaje
się, że sprawowanie opieki nad dzieckiem odnosi także do dziecka przyjętego na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej (tak: K. Rączka i in. Kodeks pracy. Komentarz, 2008).
Jeżeli obie osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dziecka spełniają warunki do
korzystania z urlopu wychowawczego, mogą z niego jednocześnie korzystać, jednak nie
dłużej niż 3 miesiące. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
Warto dodać, że na czas urlopu wychowawczego można ubiegać się o, uregulowany w
ustawie o świadczeniach rodzinnych, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego. Jest to dodatek do zasiłku rodzinnego i jego
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przyznanie uzależnione jest od kryterium dochodowego (dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nieprzekraczający kwoty 504,00 zł lub – w przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko

legitymujące

się

orzeczeniem

o

niepełnosprawności

lub

orzeczeniem

o

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - kwoty 583,00 zł). Zasiłek
wynosi 400 zł miesięcznie.

5.5.3. INNE UPRAWNIENIA PRACOWNICZE
5.5.3.1. ZWOLNIENIE OD PRACY „NA OPIEKĘ”

Zgodnie z art. 188 KP, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w
wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje także osobom pełniącym
funkcję rodziny zastępczej (M. T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, 2005). Istotne, że wymiar
tego zwolnienia jest niezależny od liczby dzieci w rodzinie, a więc nie „rośnie” ze wzrostem
liczby dzieci w rodzinie zastępczej.
5.5.3.2. UPRAWNIENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Problem świadczeń emerytalnych i rentowych uaktualnia się zwłaszcza w przypadku
rodzin zastępczych zawodowych. Zgodnie z art. 24 Ustawy o emeryturach i rentach,
ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu
wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla
mężczyzn, przy czym od tej zasady wprowadza się wiele wyjątków. Ubezpieczonym, według
art. 4 pkt 13 ustawy o emeryturach i rentach jest osoba podlegająca ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a
także osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu
lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. Przy
ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości uwzględnia się okresy składkowe
oraz nieskładkowe.
Ujmując to zagadnienie w skrócie, prawo do emerytury zależy od:
1.

Osiągniętego wieku

2.

Odprowadzanych składek (okresy składkowe/nieskładkowe)

3.

Czy osoba starająca się o emeryturę jest „ubezpieczonym”.
Zgodnie z art. 6. ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniami, osoby fizyczne, które
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na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.: pracownikami, osobami wykonującymi pracę
nakładczą, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi
współpracującymi. Należy więc wyjaśnić, że w przypadku wykazania wieku oraz
odpowiednich okresów składkowych, sam fakt wykonywania opieki nad dziećmi na
podstawie umowy zlecenia nie stoi na przeszkodzie uzyskaniu emerytury, jako że umowy
tego rodzaju podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Rodziny niezawodowe podlegają ubezpieczeniu z tytułów innych niż opieka nad
dziećmi rodzinie zastępczej (np. stosunek pracy, umowy cywilnoprawne itp.).

6. ROZWIĄZANIE UMOWY Z RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
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Art. 76. UoPS
1. Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej następuje zgodnie z warunkami ustalonymi w tej umowie, a w przypadku braku
tych ustaleń rozwiązanie następuje po upływie 3 miesięcy od dnia wypowiedzenia dokonanego
na piśmie przez jedną ze stron.
2. W przypadku niewywiązywania się zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej z przyjętych zadań lub ustania warunków, o których mowa w art. 73, starosta
zawiadamia o tym sąd i może rozwiązać z tą rodziną umowę o pełnienie funkcji rodziny
zastępczej bez zachowania terminu wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiązania umowy zlecenia z zawodową niespokrewnioną z dzieckiem
rodziną zastępczą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej ma obowiązek zapewnienia dziecku dalszej opieki i
wychowania.
Ustawa przewiduje kilka możliwych sposobów rozwiązania umowy z zawodową
rodziną zastępczą (art. 76 UoPS).
a) Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, jeżeli obie strony wyrażą
zgodę na rozwiązanie umowy.
b) Umowa może zostać rozwiązana na zasadach określonych w umowie. Takie
rozwiązanie jest możliwe oczywiście jedynie wtedy, gdy umowa zawiera regulacje w
tym zakresie.
c) Umowa

może

zostać

rozwiązana

przez

wypowiedzenie

z

zachowaniem

trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia przez każdą ze stron.
d) Starosta może rozwiązać umowę z rodziną zastępczą, jeżeli rodzina zastępcza nie
wywiązuje się ze swoich zadań lub wtedy gdy rodzice zastępczy przestaną spełniać
warunki, które są konieczne do spełnienia aby pełnić funkcję rodziny zastępczej.
Umowa wygasa także z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jednak tylko
wtedy gdy jest ustanowiona dla tego jednego dziecka. Należy jednak zauważyć, że rodzinie,
która sprawowała funkcje rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna również po
osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło
naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie (art. 78 UoPS,
zobacz rozdział 7. Usamodzielnienie).
Najtrudniejsza sytuacja ma zwykle miejsce w przypadku kiedy starosta rozwiązuje
umowę ze względu na jej niewywiązywanie się z powierzonych jej zadań. Ponieważ nie jest
wtedy konieczne zachowanie okresu wypowiedzenia, bardzo często dochodzi do bardzo
gwałtownej zmiany w sytuacji rodziców zastępczych oraz dzieci. Do rozwiązania rodziny
zastępczej w tym trybie dochodzi często wtedy kiedy zostaną ujawnione przypadki
nadużywania władzy rodzicielskiej względem dzieci. Sąd rodzinny podejmuje wtedy decyzję
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o umieszczeniu dzieci w innej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej.
Sąd może działać wydając tzw. postanowienia tymczasowe, obowiązujące do czasu
rozpoznania sprawy. Zdarza się, że na mocy postanowień tymczasowych dzieci są
natychmiast zabierane od rodziców zastępczych. Należy zauważyć, że szybka reakcja w
przypadku przemocy wobec dzieci jest sprawą niezmiernie ważną. Pamiętać jednak należy
także, że szybka zmiana środowiska wychowawczego w przypadku dzieci powinna być
dokonywana wyjątkowo ostrożnie - z troską o ich prawidłowy rozwój. Z tego powodu
decyzje o interwencji powinny być podejmowane wyjątkowo rozważnie. Zdarzały się bowiem
takie przypadki, kiedy podstawą do zabrania z rodziny zastępczej wszystkich dzieci było
zawiadomienie o stosowaniu przemocy przez opiekunów złożone przez jedno z dzieci
świadomie nieprawdziwie.
W niektórych sytuacjach, kiedy dochodzi do rozwiązania rodziny zastępczej, a
pomiędzy rodzicami a dziećmi wytworzyła się silna więź, ważne dla obu stron może być
zachowanie kontaktu. Jeżeli dziecko trafia do innej rodziny zastępczej lub placówki, która
utrudnia mu lub uniemożliwia kontakt z byłymi rodzicami zastępczymi, mogą oni wystąpić
do sądu o ustalenie kontaktów. Przepisy KRiO stanowią bowiem, że uregulowania dotyczące
kontaktów dotyczą także osób, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem
(art. 1136 KRiO).

7. USAMODZIELNIENIE
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Art. 88. 1. Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia
opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy
ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy
umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki
opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka
socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie, która przebywała w rodzinie zastępczej, całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie
poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo
młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.
(…)
6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się osoby
usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego
wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego
centrum pomocy rodzinie.
7. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera
opiekun usamodzielnienia, którym może być, po wyrażeniu zgody, jedno z rodziców
zastępczych, dyrektor placówki rodzinnej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy
rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego,
młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, młodzieżowego
ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.
Art. 89. 1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się
od kwoty podstawy.
2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30 % podstawy miesięcznie
przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole
ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przysługuje również osobie pełnoletniej nieopuszczającej
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, przebywającej w tej placówce na zasadach
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określonych przez starostę, kontynuującej naukę po ukończeniu szkoły, w której rozpoczęła
naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie usamodzielnianej:
1) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;
2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie.
6. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na
usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta
może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.
7. Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki można odmówić w przypadku, gdy:
1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie
z celem, na jaki została przyznana;
2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie rodzinę
zastępczą, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i
socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla
nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub
młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie
podejmie zatrudnienia;
4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej
zatrudnienia;
5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej.
8. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy
osoba usamodzielniana:
1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole
wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub
2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia
szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1.
9. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można
zawiesić w przypadku, gdy:
1) wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem
losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
2) nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między
ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego
stopnia;
3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.
10. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie
karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.
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11. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa
udzielenia pomocy.
Art. 90. 1. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki, o której mowa w art. 88
ust. 1.
2. Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela
starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
3. Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do
ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich
dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat.
(…)
Art. 90a. 1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy
pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.
2. Podwyższenie wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, może być zróżnicowane i
uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale rady powiatu.

7.1. OGÓLNE INFORMACJE O USAMODZIELNIENIU
Ustawa przewiduje szczególną pomoc dla osób osiągających pełnoletność w opiece
zastępczej. Pomoc ta obejmuje osoby osiągające pełnoletność w każdej z omawianych w
niniejszym opracowaniu form opieki zastępczej2.
Warunki uzyskania pomocy które muszą być spełnione łącznie, są następujące:
1.

uzyskanie pełnoletności podczas przebywania w opiece zastępczej;

2.

umieszczenie dziecka w opiece zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. W

sposób jasny wykluczone zostały te przypadki, gdzie dzieci przebywają np. w placówce tylko
na podstawie zgody i woli rodziców;
3.

zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu

usamodzielnienia (o tym programie zob. niżej).
Pomoc dla wychowanków obejmuje przede wszystkim pomoc:
1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
Poza tym pomocą objęci są także wychowankowie m.in. rodzinnych domów dziecka, domów dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ale regulacje odnoszące się do nich nie będą w tym
opracowaniu omawiane.
2
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5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

7.2. POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE ORAZ POMOC PIENIĘŻNA NA
KONTYNUOWANIE NAUKI
7.2.1. DODATKOWE KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY

Wobec tych rodzajów pomocy wprowadzone zostały dodatkowe warunki ich
przyznania:
1.

przebywanie co najmniej rok w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-

wychowawczej (art. 88 ust. 3 UoPS);
2.

spełnienie kryterium dochodowego – w przypadku osoby usamodzielnianej samotnie

gospodarującej - dochód nie może przekroczyć 200 % kwoty kryterium dochodowego dla
osoby samotnie gospodarującej, w przypadku pozostawania tej osoby w rodzinie – dochód
rodziny nie może przekroczyć 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
(art. 89 ust 5 UoPS);
3.

wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed

osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia
funkcji opiekuna usamodzielnienia, oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;
4.

złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia;

5.

złożenie wniosku o przyznanie pomocy;

6.

w przypadku pomocy na kontynuację nauki - przedłożenie na początku każdego

semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole
ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
7.

w

przypadku

pomocy

na

usamodzielnienie

-

pisemna

deklaracja

osoby

usamodzielnianej, zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc będzie
przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w
szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych; stworzenie warunków do
działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych; pokrycie wydatków
związanych z nauką osoby usamodzielnianej, innych niż wydatki, o których mowa w art. 88
ust. 1 pkt 2 UoPS.
Warunki od 3 do 6 wynikają z § 2. pkt 1. rozporządzenia w sprawie udzielania
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

[96]

Jednocześnie art. 89 ust. 7 UoPS wskazuje potencjalne negatywne przesłanki
uzyskania tej pomocy. Mianowicie przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i
pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki można (a więc – niekoniecznie trzeba) odmówić
w przypadku, gdy:
1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana
niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie rodzinę
zastępczą, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego
3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie
podejmie zatrudnienia;
4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej
zatrudnienia;
5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej (tj. przestępstwo umyślne).

7.2.2. OBLICZANIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Jeżeli chodzi o kryterium dochodowe, w chwili opracowywania tej publikacji progi
dochodowe wyglądały następująco:
1.

w przypadku osób samotnie gospodarujących (czyli prowadzących jednoosobowe

gospodarstwa domowe) jest to kwota 461 zł
2.

w przypadku osoby w rodzinie - kwota 316 zł.
Najwięcej kontrowersji w praktyce budzi kwestia, jak obliczyć dochód, zwłaszcza

dochód na osobę w rodzinie oraz z którego momentu dochód należy uwzględniać. Przede
wszystkim, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Kwotę tę pomniejsza się o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu NIE wlicza się:
1.

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego

2.

wartości świadczeń w naturze
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3.

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac

społecznie użytecznych
4.

zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
5.

pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie

zastępczej; pomocy jej odpowiadającej – jeśli dziecko po osiągnięciu pełnoletności nadal
przebywa w rodzinie; dodatku w wysokości 10 % podstawy z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania – dla rodzin niespokrewnionych;
pomocy dla osoby usamodzielnianej.
Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie uwzględnia się dochody osób
spokrewnionych lub niespokrewnionych, pozostających w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących. Istotne, że przy ustalaniu dochodu uwzględnia się
dochód w rodzinie, w której wychowanek zamierza się usamodzielnić, nie zaś dochód w
rodzinie zastępczej (tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z
dnia 29 listopada 2005 r., IV SA/Wr 881/2004, ONSAiWSA 2007/2 poz. 39).
Jeżeli chodzi o problem momentu obliczania dochodu, sprawa komplikuje się w chwili
korzystania z obu omawianych tu pomocy, do czego ma zastosowanie regulacja art. 89 ust. 6.
UoPS. Mianowicie, zasadą jest że jeśli osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc
pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. Stąd pojawia się pytanie,
czy dochód wychowanka powinien być liczony na moment ukończenia nauki – kiedy
faktycznie pomoc będzie wypłacona, czy też na chwilę kiedy uzyskał on w ogóle
(abstrakcyjne) prawo ubiegania się o pomoc dla osób usamodzielniających się (uzyskanie
pełnoletności i złożenie wniosku).
Jak wcześniej wskazano, dochód liczony jest według miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku. Zatem decydujące znaczenie ma właśnie czas złożenia wniosku. Można
bowiem złożyć w tym samym czasie wniosek o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
oraz na usamodzielnienie, przy czym pomoc na usamodzielnienie zostanie wypłacona dopiero
po zakończeniu nauki. Wówczas dochód będzie liczony według miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku. Jeżeli jednak wychowanek złoży ten wniosek później, kiedy np. już będzie
osiągał własne dochody np. z tytułu zatrudnienia po ukończeniu nauki, to może okazać się, że
przekroczył próg dochodowy i pomoc na usamodzielnienie nie zostanie mu udzielona.
W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na
usamodzielnienie jeszcze w trakcie trwania nauki.
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7.2.3. PROGRAM USAMODZIELNIENIA

Szczególną rolę odgrywa wymóg zobowiązania do realizacji indywidualnego
programu usamodzielnienia. Program opracowuje wychowanek wspólnie z opiekunem
usamodzielnienia. Następnie podlega on zatwierdzeniu przez kierownika powiatowego
centrum pomocy rodzinie.
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki oraz zagospodarowanie zawiera zalecenia, czym należy się kierować przy tworzeniu
planu usamodzielnienia. Są to sposoby i formy:
1) współdziałania

i

wspierania

osoby usamodzielnianej

w

kontaktach

z

rodziną

i środowiskiem;
2) uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej;
3) uzyskania kwalifikacji zawodowych;
4) pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego;
5) osiedlenia się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania przed
umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej;
6) pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w szczególności przez:
a) umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym przez czas określony,
b) całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju,
c) ułatwienie uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów gminy,
d) umożliwienie

osobie

usamodzielnianej

uczącej

się w

gimnazjum,

szkole

ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej zamieszkania w bursie lub internacie do czasu
ukończenia nauki,
e) całkowite lub częściowe pokrycie osobie usamodzielnianej studiującej w szkole wyższej
wydatków związanych z zakwaterowaniem;
7) podjęcia zatrudnienia;
8) pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń.
Przede wszystkim w programie określony powinien być harmonogram osiągnięć, a
więc plan podejmowanych działań oraz terminy ich realizacji. Ponadto, program powinien
zawierać:
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a) w przypadku pomocy pieniężnej na usamodzielnienie - pisemną deklarację osoby
usamodzielnianej, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej
potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:
1) polepszenie warunków mieszkaniowych;
2) stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji
zawodowych;
3) pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej, innych niż wydatki, o
których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 UoPS.
b) w przypadku pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - plan kontynuowania nauki.
Zgodnie z § 7. 1. rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, program przygotowuje się na co najmniej
miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Staje się on podstawą przyznania świadczeń na
usamodzielnienie

z

datą

podpisania

go

przez

osobę

usamodzielnianą,

opiekuna

usamodzielnienia oraz kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zmiany w
programie będą także wymagały zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum
pomocy rodzinie (przy czym zmiany dopuszczalne są wyłącznie w przypadku zmiany sytuacji
życiowej osoby usamodzielnianej).

7.2.4. OPIEKUN USAMODZIELNIENIA

Opiekun wskazywany jest przez osobę usamodzielnianą w chwili ubiegania się o
pomoc. Funkcję taką pełnić może np. jedno z rodziców zastępczych. Nikogo do pełnienia
takiej funkcji zmusić nie można – wymagana jest bowiem zgoda kandydata na opiekuna.
Ani ustawa ani rozporządzenie nie wprowadza szczegółowych wymagań stawianych
kandydatowi na opiekuna. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy na
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, opiekun ma dawać rękojmię
należytego wykonania powierzonych mu zadań.
Główną funkcją opiekuna jest pomoc w opracowaniu programu, a także wspieranie
wychowanka w jego realizacji. Dodatkowe zadania określa § 9 rozporządzenia w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie. Są
nimi:
1) zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej;
2) ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie;
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3) współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza
ze szkołą oraz gminą;
4) opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki.

7.2.5. TRYB PRZYZNANIA POMOCY

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, pomoc na usamodzielnienie i na kontynuację
nauki przyznaje się na wniosek. Wniosek ten składa osoba usamodzielniana do starosty za
pośrednictwem kierownika PCPR, właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby
usamodzielnianej. Trzeba pamiętać, że koszty pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i
pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki ponosi starosta powiatu właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub
skierowaniem do placówki.
Jeżeli osoba usamodzielniana zamierza osiedlić się w innym miejscu niż powiat, gdzie
złożyła indywidualny program, powiaty te powinny się porozumieć – mianowicie starosta, do
którego osoba usamodzielniana złożyła program ma obowiązek poinformowania starosty
właściwego ze względu na planowane miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej o tym
zamiarze. Starosta przesyła kopię programu i informacje o opiekunie usamodzielnienia (§ 8.
pkt. 2. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz
zagospodarowanie).
W zakresie trybu rozpatrzenia wniosek o pomoc dla osoby usamodzielnianej nie różni
się od wniosków o inny rodzaj pomocy pieniężnej z pomocy społecznej, a związanej z
rodzicielstwem zastępczym. Przyznanie tych świadczeń wymaga decyzji administracyjnej, a
od takiej decyzji (nawet jeśli nie została w ten sposób nazwana i nie zawiera pouczenia),
przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Od niekorzystnego dla strony orzeczenia SKO przysługuje zaś skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.
Istotne okazuje się w praktyce pytanie, czy o możliwości uzyskania tego rodzaju
pomocy należy osobę usamodzielniającą się/rodzinę zastępczą informować. Otóż w sprawach
administracyjnych obowiązuje ogólny obowiązek należytego i wyczerpującego informowania
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obywateli o takich okolicznościach (w tym okolicznościach prawnych), które mogą mieć
wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków (art. 9 KPA).
Natomiast rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie przewiduje wprost obowiązki rodzin
zastępczych w zakresie procesu usamodzielniania. Tymi obowiązkami są:
1.

obowiązek informowania właściwego PCPR, nie później niż do dnia 10 grudnia roku

poprzedzającego, o wychowankach, którzy w danym roku kalendarzowym osiągną
pełnoletność;
2.

obowiązek informowania właściwego PCPR o zamiarze usamodzielnienia się

wychowanka - co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia przez niego
placówki lub rodziny zastępczej;
3.

obowiązek przekazania do PCPR dokumentacji dotyczącej osoby usamodzielnianej -

nie później niż na miesiąc przed terminem opuszczenia przez tę osobę placówki lub rodziny
zastępczej.
Dlatego też należy uznać, że informowanie zarówno rodziny zastępczej, jak i samego
wychowanka, o formach pomocy i sposobach ich uzyskania (wniosek, zachowanie terminów
itp.) jest obowiązkiem właściwego PCPR.

7.2.6. WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ustalana jest w stałej wysokości 30%
podstawy miesięcznie (494,10 zł).
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie uzależniona została od dwóch
czynników: rodzaju rodziny, w której przebywała osoba usamodzielniana oraz okresu, w
którym w niej przebywała. Wynosi ona:
A. w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej
niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej
lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego:
1) 400 % podstawy (6588 zł)- gdy przebywała w niej przez okres powyżej trzech lat;
2) 200 % podstawy (3294 zł) - przez okres od dwóch do trzech lat;
3) 100 % podstawy (1647 zł) – gdy okres ten wynosił od roku do dwóch lat.
B. w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej:
1) 300 % podstawy (4941 zł)- gdy przebywała w niej powyżej trzech lat;
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2) 200 % podstawy (3294 zł) - od dwóch do trzech lat;
3) 100 % podstawy (1647 zł) - od roku do dwóch lat.
Do okresów pobytu, od których uzależniona jest wysokość pomocy, wlicza się
wszystkie okresy, w ciągu których dana osoba przebywała w innej rodzinie zastępczej/
placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także okres do sześciu miesięcy przed osiągnięciem
pełnoletności przez osobę usamodzielnianą, w przypadku gdy jej pobyt w rodzinie zastępczej
ustał wskutek śmierci osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej.
Trzeba podkreślić, że – zgodnie z przywoływanym już wcześniej art. 90a UoPS rada
powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.
Podwyższenie to może być zróżnicowane i uzależnione od spełnienia dodatkowych
warunków określonych w uchwale rady powiatu.

7.2.7. ZAKRES CZASOWY UDZIELANIA POMOCY, ZAWIESZENIE POMOCY

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat, przy czym
warunkiem jest kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole
ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc ta jest przyznawana na czas trwania roku
szkolnego i roku akademickiego. Jeśli po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej
osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, pomoc ta
przysługuje do dnia 31 sierpnia. Jeśli zaś po ukończeniu studiów pierwszego stopnia osoba
została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia, pomoc
przysługuje do dnia 30 września.
Jak już wcześniej wskazano, w przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje
naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W
uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w
trakcie trwania nauki.
W niniejszym opracowaniu omówiona zostanie też regulacja dotycząca zawieszenia
pomocy (art. 89 ust. 9 i nast. UoPS). Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną
na kontynuowanie nauki można zawiesić (a więc jest to decyzja fakultatywna, nie
obligatoryjna) w przypadku, gdy:
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1) wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub
zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
2) nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między
ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego
stopnia;
3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.
Obligatoryjnie zaś zawiesza się tą pomoc w przypadku, gdy przeciwko osobie
usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Zawieszenie jest instytucją tymczasową, trwająca przez czas trwania przeszkody, przy
czym nie może trwać dłużej niż jeden rok. Przyczyny, które zostały wymienione w ustawie,
stanowią katalog zamknięty. Zawieszenie może więc nastąpić tylko z tych przyczyn. Są one
określone dość ogólnie (np. szczególne okoliczności związane z tokiem nauki). Jeżeli po
upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielenia
pomocy. Należy pamiętać, że podobnie jak w innych przypadkach pomocy związanej z
rodzinami zastępczymi, zawieszenie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Nie
powinno też dziwić, gdy taka decyzja zostanie podjęta z urzędu. Warunkiem koniecznym jej
wydania jest zawsze uprzednie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

7.3. POZOSTAŁE RODZAJE POMOCY DLA OSOBY USAMODZIELNIAJĄCEJ SIĘ
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela
starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
Jeśli idzie o mieszkanie chronione, należy wskazać, że obowiązek pomocy w
uzyskaniu

odpowiednich

warunków

mieszkaniowych

jest

obowiązkiem

nieskonkretyzowanym w UoPS. W obecnych realiach (niedoboru lokali w mieszkaniowych
zasobach odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego), obowiązek ten jest trudny do
szybkiego wyegzekwowania. Ponadto, osoba usamodzielniana zamieszkująca w takim
mieszkaniu nie jest z urzędu zwolniona z opłat za nie. Jest obowiązana do ponoszenia
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częściowych kosztów utrzymania mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. Jedynie
w uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat.
Ustawa przewiduje także pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Wartość
tej pomocy ustalana jest jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy, czyli
maksymalnie kwoty 4941 zł. W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w
stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się ZAWSZE jako równowartość 300 %
podstawy, tj. kwoty 4941 zł. W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:
1) materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
2) niezbędne urządzenia domowe;
3) pomoce naukowe;
4) sprzęt rehabilitacyjny;
5) sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

7.4. USAMODZIELNIENIE A POZOSTAWANIE W „RODZINIE ZASTĘPCZEJ”
Kwestia pozostawania dziecka po ukończeniu 18 roku życia w(a więc już osoby
dorosłej)

rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej, budzi w praktyce wiele

kontrowersji. Z chwilą ukończenia przez wychowanka 18 roku życia mogą teoretycznie
zaistnieć 2 sytuacje:
1.

wychowanek pozostaje w „rodzinie zastępczej”, która nadal pobiera na niego

świadczenia jak dotychczas albo
2.

wychowanek „wchodzi” w proces usamodzielnienia.
Drugi wypadek został już wcześniej szczegółowo wyjaśniony. Możliwość wystąpienia

sytuacji, o której mowa w pkt 1, wynika z art. 78 ust. 5. UoPS, zgodnie z którym rodzinie,
która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości
określonej w ust. 3 i 4 tego artykułu (przepisy odnoszące się do wysokości pomocy na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie zastępczej
dziecka). Warunkiem przyznania tej pomocy jest:
1.

osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości

2.

przebywanie nadal w tej samej rodzinie

3.

kontynuowanie nauki w szkole, w której wychowanek rozpoczął naukę przed

osiągnięciem pełnoletności.
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Jeśli idzie o przesłankę przebywania w „tej” rodzinie, należy uznać – co oczywiste, że
wymaga się, by wychowanek przebywał u tej samej rodziny, która była rodziną zastępczą w
chwili ukończenia 18 roku życia. Wymóg kontynuowania nauki w szkole był zaś
przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartych w wyroku z dnia 7
lutego 2008 r. (I OSK 1193/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). NSA uznał, iż pojęcie szkoły
wymaga wykładni systemowej oraz funkcjonalnej. Sąd ten pośrednio zaakceptował szerokie
rozumienie pojęcia szkoły, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za
szkołę

uznaje

się

„szkołę

podstawową,

gimnazjum,

szkołę

ponadpodstawową

i

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i
obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.
W innym orzeczeniu NSA dokonał istotnej interpretacji, od jakiego momentu można
mówić o rozpoczęciu i kontynuacji nauki w danej szkole (wyrok NSA z 21 czerwca 2007 r., I
OSK 1486/06). W omawianej sprawie o pomoc ubiegały się osoby będące wcześniej rodziną
zastępczą dla dziewczynki, która w czerwcu 2004 r. została zapisana i zakwalifikowana do
technikum. Ukończyła jednak pełnoletność jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem roku
szkolnego w technikum. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wychowanka rozpoczęła
naukę w technikum przed osiągnięciem pełnoletniości (czyli w czerwcu 2004 r.), gdyż z
chwilą wpisu do technikum nabyła status osoby uczęszczającej do tej szkoły. Inna
interpretacja sugerująca, że będzie ona uczennicą dopiero od 1 września 2004r. i tym samym
nie kontynuuje nauki w szkole, do której uczęszczała przed osiągnięciem pełnoletności
prowadziłaby w tym przypadku do niczym nieuzasadnionego pokrzywdzenia tejże
wychowanki. Zdaniem NSA, fakt, że dziecko osiągnęło pełnoletność akurat w czasie zmiany
szkoły tj. ukończenia gimnazjum i rozpoczęcia nauki w technikum nie może niweczyć
skutków omawianego przepisu. Nie jest argumentem przeciwko udzieleniu pomocy sugestia,
że wychowanka może w ogóle nie podjąć nauki w szkole - technikum. Zdaniem NSA
ewentualne jej ziszczenie (w przypadku niepodjęcia nauki w technikum) może być podstawą
co najwyżej do wygaszenia decyzji administracyjnej, a nie do odmowy udzielenia
świadczenia w oparciu o hipotetyczne założenie.
Omawiana tu pomoc przysługuje do ukończenia nauki w szkole, o której była mowa
powyżej. Wysokość pomocy po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia wynosi tyle samo co
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pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, z tym
jednak wyjątkiem, że niespokrewnionym rodzinom, u których wychowankowie pozostają
nadal, nie przysługuje dodatek 10% (przepis art. 78 ust. 5 UoPS nie odsyła do regulacji
dotyczącej 10%).
Pytanie, które się pojawia, to pytanie o wzajemną relację uregulowań tu omawianych
(usamodzielnienia i pozostania wychowanka w rodzinie – co łączy się z pobieraniem przez
nią nadal pomocy „na dziecko”). Otóż są to sytuacje wzajemnie się wykluczające. Zgodnie
bowiem z art. 78 ust.6 UoPS, w okresie wypłacania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej nie przysługuje pomoc, o
której mowa w art. 88 ust. 1 (pomoc na usamodzielnienie). Czy jednak możliwa jest sytuacja,
gdy rodzina do ukończenia nauki przez wychowanka w tej szkole pobiera świadczenie na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, a następnie dziecko wchodzi w
proces usamodzielnienia? Wydaje się dopuszczalna prawnie możliwość skorzystania najpierw
z pomocy na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, a następnie – po ukończeniu szkoły
skorzystanie z pozostałej pomocy na usamodzielnienie (np. mieszkanie, pomoc na
zagospodarowanie, pomoc pieniężna na usamodzielnienie) pod tym jednak warunkiem, że w
omówionych wcześniej terminach wychowanek i rodzina zastępcza zgłoszą chęć uczestnictwa
w

programie

usamodzielnienia.

W

takim

przypadku

jednak

pomoc

dla

osoby

usamodzielniającej się przysługuje tylko za okres od zakończenia pobierania świadczenia na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, nigdy te dwa rodzaje pomocy nie
będą przysługiwać jednocześnie.
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