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Rodzina jest podstawową formą opieki nad dzieckiem. To ona kształtuje w dziecku normy, 
przekazuje wartości, uczy zasad współżycia społecznego, szacunku, zabezpiecza potrzeby, daje 
bezpieczeństwo, dowartościowuje, pomaga w samorealizacji. Czasem bywa, że rodzina 
zawodzi, dochodzi do różnych zaburzeń, zdarzeń patologicznych. W ostateczności decyzją 
sądów rodzinnych rodzicom (opiekunom) zostaje ograniczona, zawieszona lub odebrana władza 
rodzicielska. Dzieci takie nie powinny traać do domów dziecka. Rodzina zastępcza tworzona w 
celu zapewnienia dziecku właściwej opieki podtrzymywać ma właściwe funkcje emocjonalne, 
społeczne u dziecka. Wspiera je, rozwija, aby dziecko budowało właściwe relacje, nie „pogubiło 
się” w życiu, wróciło - o ile to możliwe - do naturalnej rodziny, z doświadczeniami właściwych 
zachowań.

Pomimo prób poprawienia prawodawstwa nadal zbyt wiele dzieci przebywa w domach dziecka. 
Aby możliwa była zmiana tego stanu rzeczy potrzeba wielu nowych rodzin zastępczych.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej to: rodzina a) spokrewniona tworzona jest przez małżonków 
lub osobę, będących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (tylko dziadkowie lub rodzeństwo); b) 
niezawodowa - mogą ją tworzyć małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem 
dziecka (krewni i powinowaci, niespokrewnieni); c) zawodowa - małżonkowie lub osoba, 
niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie 
opieki i wychowania.

Rodziny zawodowe dzielą się na:
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego; zawodowe specjalistyczne i zawodowe (do 3 
dzieci); rodzinny dom dziecka (do 8 dzieci).

Jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą to:

- Omów plany przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną.
- Zastanówcie się, jakie są wasze motywacje przyjęcia dziecka.
- Skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą celem zebrania informacji

- Wybierz odpowiednie szkolenie prowadzone z udziałem 
rodzin zastępczych.

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy 
złożyć samodzielnie w Sądzie Rejonowym w 

Pabianicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w 
dwóch egzemplarzach. Do wniosku należy 
dołączyć przede wszystkim:

    -    odpis aktu małżeństwa (w przypadku 
małżonków)

    -    odpis aktu urodzenia 
dziecka obejmowanego 
pieczą zastępczą,
    -    zaświadczenie o 
wysokości uzyskiwanego 
dochodu,
    -    zaświadczenie 
lekarskie o stanie zdrowia,
    -    zaświadczenie o 
niekaralności.

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie 
niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

1) dają rękojmię należytego sprawowania 
pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy 
rodzicielskiej ani władza ta nie jest im 
ograniczona lub zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w 
przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 
nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych;

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

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie 
jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, zycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone 
osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba 
tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
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