
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 

2017.poz. 697) – dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony 

dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich 

harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 

przysługujących im praw i wolności, 

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, 

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się    

i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współpracę wszystkich osób instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

Ustawa określa: 

 zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, 

 zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej 

pełnoletnich wychowanków, 

 zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, 

 zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. 

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie 

czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i 

wychowania przez rodziców.  

Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej to jednostki 

organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, 

którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

Zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia 

wsparcie, które polega w szczególności na: 



 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomocy w integracji rodziny, 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji rodziny, 

 dążeniu do integracji rodziny. 

Pracę z rodzina organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania, 

w przypadku gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej to ośrodek 

podejmuje wszystkie niezbędne działania. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, pracownik socjalny 

przeprowadza w tej sprawie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o 

pomocy społecznej. Pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny jeżeli z tej analizy 

wynika konieczność przydzielania asystenta rodziny wówczas pracownik socjalny występuje 

z wnioskiem do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzicowi asystenta 

rodziny. 

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka realizują również placówki wsparcia dziennego. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i 

wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. Umieszczenie dziecka w 

pieczy następuje na podstawie orzeczenia sądu.  

Formy pieczy zastępczej 

 rodzinna, 

 instytucjonalna 

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż  do 

osiągnięcia pełnoletniości. 

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w 

dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-

wychowawczej za zgodą nie dłużej jednak niż ukończeni 25 roku życia jeżeli: 

 uczy się, lub 

 legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności i uczy się. 



 

 


