
UCHWAŁA NR XI/93/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 91 w związku z art. 85 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) Rada Powiatu 
Kłodzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Podwyższa się wysokość świadczeń określonych w art. 85 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia                
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej: „ustawą”                                   
w następujący sposób: 

1. Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż: 

1) 2630,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad nie więcej niż trojgiem dzieci lub osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy; 

2) 2680,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad czworgiem dzieci w sytuacji określonej 
w art. 53 ust. 2 ustawy lub nad czterema osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy; 

3) 2955,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad pięciorgiem dzieci w sytuacji określonej 
w art. 53 ust. 2 ustawy lub nad pięcioma osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy; 

4) 3230,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad sześciorgiem dzieci w sytuacji określonej 
w art. 53 ust. 2 ustawy lub nad sześcioma osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. 

2. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie 
nie niższe niż 3010,00 zł miesięcznie. 

3. Rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem 
lub osobą niepełnosprawną, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, 
o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż: 

1) 2650,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem lub nad osobą, która 
osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy; 

2) 3020,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad dwojgiem dzieci lub nad dwojgiem osób, 
które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy; 

3) 3390,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci lub nad trojgiem osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. 

4. Prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż: 

1) 2680,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nie więcej niż nad czworgiem dzieci lub osób, 
które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy; 

2) 2955,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad pięciorgiem dzieci lub nad pięcioma 
osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa 
w art. 37 ust. 2 ustawy; 

3) 3230,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad sześciorgiem dzieci lub nad sześcioma 
osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 
ust. 2 ustawy; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B725DFB0-A398-48AE-9A68-13CAEC70E615. Podpisany Strona 1



4) 3505,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad siedmiorgiem dzieci lub nad siedmioma 
osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa 
w art. 37 ust. 2 ustawy; 

5) 3780,00 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad ośmiorgiem lub więcej dzieci              
w sytuacji określonej w art. 61 ust. 2 ustawy albo osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając     
w pieczy zastępczej o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. 

§ 2. 1. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują 
miesięcznie  za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, o czym mowa w art. 85 ust. 6 ustawy 
świadczenie w wysokości nie niższej niż 40% otrzymywanego wynagrodzenia, o jakim mowa 
odpowiednio w § 1 ust. 1 lub 3 oraz ust. 4. 

2. Rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba, o których mowa 
w art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej otrzymują miesięcznie 
świadczenie 
w wysokości nie niższej niż 50% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy. 

§ 3. Tracą moc: 

1) Uchwała  nr VI/52/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podniesienia 
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz świadczeń dla sprawujących funkcję rodzin pomocowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 91 w związku z art. 85 ust. 1, 2, 6  i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) Rada 
powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, dla prowadzących rodzinne 
domy dziecka, rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pomocowych. W dniu 26 czerwca 2019 r. Rada 
Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę nr VI/52/2019 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 
rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz świadczeń dla 
sprawujących funkcję rodzin pomocowych. Tworzenie warunków do powstania i działania rodzin 
zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka jest jednym z zadań powiatu określonych ustawą. Na 
terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje obecnie 9 rodzinnych domów dziecka oraz 6 rodzin zastępczych 
zawodowych. Pomimo, iż podejmowane są działania mające na celu promocję rodzinnych form pieczy 
zastępczej i pozyskiwanie nowych kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka, zasadne jest  motywowanie już funkcjonujących rodzin do dalszej pracy min. poprzez zwiększenie 
wynagrodzenia. Wzrost cen towarów i usług oraz wzrost płacy minimalnej stanowi przesłankę do 
podniesienia wynagrodzeń ww. rodzin. Zgodnie z art. 73 ww. ustawy, w przypadku czasowego 
niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, 
piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. 
Miesięczny skutek finansowy podwyższenia świadczeń pieniężnych dla obecnie funkcjonujących na terenie 
powiatu kłodzkiego rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin 
pomocowych wynosi 5174 zł brutto (wraz z pochodnymi).
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