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WSTĘP 
 

Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędne jest zabezpieczenie wszystkich jego 

potrzeb, zarówno tych fizjologicznych, jak i emocjonalnych oraz społecznych. Niestety, 

często z różnych powodów, rodzice biologiczni nie są w stanie sprostać temu wyzwaniu. 

Wówczas decyzję o dalszym losie młodego człowieka podejmuje sąd rodzinny. W przypadku 

braku pozytywnych efektów oddziaływań korekcyjnych na rodziców zapada decyzja 

o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.  

Piecza zastępcza jest instytucją prawa rodzinnego. Gdy rodzinie naturalnej nie uda się 

pokonać trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi, powiat 

zobligowany jest do zorganizowania pieczy zastępczej.  

Celem ustanowienia pieczy zastępczej jest zapewnienie tymczasowej opieki nad 

dzieckiem. Rolą systemu pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku bezpiecznego 

środowiska wychowawczego respektującego jego prawa: prawo powrotu do rodziny, 

utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, stabilnego środowiska wychowawczego, 

kształcenia, rozwoju uzdolnień oraz pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia. 

W przypadku, kiedy przeszkody w sprawowaniu opieki są trwałe, a rodzice zostają 

pozbawieni władzy rodzicielskiej rozważa się możliwość podjęcia procedury przysposobienia 

dziecka.  

 

Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie krośnieńskim na lata 2021 

– 2023 zawiera diagnozę sytuacji pieczy zastępczej i rodzin biologicznych na terenie powiatu 

krośnieńskiego za lata 2017 – 2020 oraz kierunki działań i zakres prowadzonej działalności na 

rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie krośnieńskim, które są spójne z zapisami 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krośnieńskim lata 2016 - 

2025. Przedstawiony Program jest kontynuacją działań podjętych w dotychczas 

obowiązującym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim na lata 

2018 -2020. 

Celem Programu jest rozwój nowych i wsparcie istniejących form pieczy zastępczej na 

terenie powiatu krośnieńskiego oraz zapewnienie dzieciom, które nie mają możliwości opieki 

rodziców biologicznych, miejsc w pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej, 

organizowanie pomocy dla osób usamodzielnianych poprzez wspieranie procesu 

usamodzielnienia, jak również organizowanie różnorodnych form wsparcia dla osób 

prowadzących różne formy pieczy zastępczej.  

 

CHARAKTERYSTYKA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 
 

Powiat krośnieński z siedzibą w Krośnie powstał w 1999 roku  

w ramach reformy administracyjnej państwa. 

Powiat krośnieński usytuowany jest w południowo-wschodniej części Polski, 

na terenów Pogórza Karpackiego, Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej oraz Beskidu Niskiego. 

Od zachodu graniczy z powiatem jasielskim, od wschodu z powiatem sanockim i z powiatem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Karpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Jasielsko-Kro%C5%9Bnie%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
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brzozowskim, a od północy z powiatem strzyżowskim. Na południu powiatu rozciąga się 

granica Polsko-Słowacka. Jest to powiat ziemski, w środku którego znajduje się powiat 

grodzki -Miasto Krosno.  

W skład powiatu wchodzi 10 gmin, w tym gminy wiejskie: Chorkówka (14 sołectw), 

Jaśliska (6 sołectw), Korczyna (7 sołectw), Krościenko Wyżne (2 sołectwa), Miejsce 

Piastowe (9 sołectw) i Wojaszówka (11 sołectw) oraz 4 gminy miejskie: Dukla (20 sołectw 

i miasto), Iwonicz Zdrój (4 sołectwa i miasto), Jedlicze (10 sołectw i miasto) i Rymanów (16 

sołectw i miasto). 

Obszar powiatu to 993 km
2
. Ludność powiatu, wg stanu na 31.12.2019 r., to 112.283 

osoby, w tym mężczyźni – 55.272 osoby i kobiety - 57.011 osób. Gęstość zaludnienia na 

1 km
2
 to 113 osoby.  

 

 

 

Tabela 1. Podstawowe dane na temat powiatu krośnieńskiego 

Lp. Wyszczególnienie Wartość liczbowa 

1. Powierzchnia w km² 993 km
2 
 

2. Ludność 112 283  

3. Ludności w podziale na kobiety 57.011 

4. Ludności w podziale na mężczyźni 55.272 

5. Ludność na 1 km² 113  

Źródło: opracowanie własne 

 

Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne prowadzące ze wschodu 

na zachód Polski, które stanowią istotny element infrastruktury regionu. 

Powiat krośnieński prowadzi 18 jednostek organizacyjnych: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym,  

 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju,  

 Zespół Szkół w Iwoniczu,  

 Liceum im. M. Konopnickiej w Jedliczu, 

 Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu,  

 Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu; 

 Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju, 

 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego zajmujące się obsługą finansową 

i merytoryczną szkół i placówek w powiecie, 

 Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem dla 14 wychowanków,  

 Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu dla 7 wychowanków, 

 Muzeum Historyczne Pałac w Dukli, 

 Powiatowy Zarząd Dróg, 

 Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe, 
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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie, 

 Powiatowy Urząd Pracy, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Powiat zleca również prowadzenie: 

 placówki socjalizacyjnej Zgromadzeniu Sióstr Michała Archanioła tj. Katolickiej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym dla 14 

wychowanek. 

 Domu Pomocy Społecznej Konwentowi Bonifratrów w Iwoniczu, dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie na 108 osób, 

 Domu Pomocy Społecznej Zgromadzeniu Felicjanek w Iwoniczu, dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 80 osób, 

 Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie dla 33 uczestników Polskiemu 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Rymanowie, 

 Środowiskowego Dom Samopomocy w Potoku dla 34 uczestników Polskiemu 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, 

 Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Rymanowie dla 41 osób Polskiemu Stowarzyszeniu 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie realizując zadania ustawowe 

współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, znajdują się: 

 Dział Organizacyjno-Administracyjny  

 Dział Finansowo – Księgowy  

 Zespół ds. Świadczeń Pieczy Zastępczej  

 Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej  

 Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

 Zespół ds. Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia  

 Zespół ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej 

 Samodzielne stanowisko pracy ds. pomocy psychologicznej 

 Samodzielne stanowisko pracy ds. pieczy zastępczej 

 Zespół ds. projektów finansowanych z EFS 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie na mocy Zarządzenia Starosty 

Krośnieńskiego Nr 80/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku zostało wyznaczone na Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim. 

Zadania Organizatora reguluje art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań  Organizatora należy między 

innymi: 

1) prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka;  

2) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka;  

3) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;  

4) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w ramach poradnictwa, grup wsparcia oraz rodzin pomocowych oraz 

organizowanie dla nich wolontariuszy;  

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy 

rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;  

6) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej a także zapewnianie pomocy 

prawnej w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;  

7) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej;  

8) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji;  

9) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;  

10) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, 

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 

wypoczynku. 

 

CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM 
 

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.  

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu 

i pozostaje w niej do czasu uregulowania sytuacji jego rodziców biologicznych, 
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przysposobienia bądź uzyskania pełnoletności. Okres ten może zostać wydłużony do czasu 

zakończenia przez wychowanka edukacji, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia, za zgodą 

odpowiednio rodziny zastępczej bądź prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

W systemie pieczy zastępczej wyróżnia się pieczę zastępczą instytucjonalną i rodzinną. 

Sytuację tę obrazuje Schemat 1. 

 

 

 

Schemat 1. Organizacja systemu pieczy zastępczej w Polsce - formy pieczy zastępczej. 

 

Formą najbardziej zbliżoną do naturalnego środowiska, jest rodzina zastępcza.  

W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, 

możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy 

zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, a starostą 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje również 

w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną oraz na 

wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, 

w szczególności: 

 traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 

 zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 
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 zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 

 zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

 zaspokaja potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne 

małoletnich; 

 zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne 

dziecka; 

 umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 

inaczej. 

 

Przyjmując dziecko do rodziny zastępczej rodzice zastępczy mają prawo do: 

 uzyskania szczegółowych informacji o dziecku, jego sytuacji rodzinnej, specyficznych 

potrzebach,  

 nawiązania kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem w rodzinie,  

 wsparcia i pomocy ze strony organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad przyjętym dzieckiem, 

 reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie 

potrzeb związanych z jego utrzymaniem w tym np. alimentów.  

 

Rodzinna piecza zastępcza jest realizowana w dwóch formach, tj.: 

 Rodzina zastępcza; 

 Rodzinny dom dziecka. Tworzą go małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku 

małżeńskim. W tym samym czasie może w nim przebywać nie więcej niż 8 dzieci 

(z wyjątkiem licznego rodzeństwa). 

 

Wyróżnia się trzy typy rodzin zastępczych: 

 Rodzina zastępcza spokrewniona – tworzona jest przez wstępnych lub rodzeństwo 

dziecka, przysługują jej świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 

każdego umieszczonego w niej dziecka; 

 Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzona jest przez osoby, które nie są wstępnymi 

lub rodzeństwem dziecka, przysługują jej świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka, w rodzinie zastępczej 

niezawodowej umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci 

(z wyjątkiem licznego rodzeństwa); 

 Rodzina zastępcza zawodowa – tworzona jest przez osoby, które nie są wstępnymi lub 

rodzeństwem dziecka, oprócz świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka otrzymuje także wynagrodzenie 

z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w rodzinie tej umieszcza się w tym 

samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem licznego rodzeństwa). Rodzina 

zastępcza zawodowa może działać również jako: 

 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – przyjmuje 

dziecko na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało 

doprowadzone przez policję lub straż graniczną, na wniosek rodziców dziecka lub 

innej osoby, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 

w związku z przemocą w rodzinie; 

 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – umieszcza się w niej w szczególności 

dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
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o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie art. 

6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, małoletnie matki z dziećmi. 

 

Piecza zastępcza instytucjonalna realizowana jest w ramach placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Ze względu na specyfikę, wyróżnia się następujące rodzaje placówek 

opiekuńczo-wychowawczych: 

 typu socjalizacyjnego, zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz 

zaspokaja jego potrzeby bytowe, zdrowotne, emocjonalne, rozwojowe, społeczne 

i religijne, w tym zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku 

i możliwości. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan 

pomocy dziecku. Umożliwia oraz podtrzymuje kontakt dziecka z rodzicami i innymi 

osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej. Podejmuje działania w celu 

powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia 

dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Ponadto obejmuje dziecko 

działaniami terapeutycznymi oraz zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń 

zdrowotnych.  

 typu interwencyjnego, przyjmuje dzieci w sytuacjach wymagających 

natychmiastowego zapewnienia im opieki 

 typu specjalistyczno–terapeutycznego, sprawuje opiekę nad dziećmi o specjalnych 

potrzebach, w szczególności legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 typu rodzinnego, przyjmuje dzieci w różnym wieku, w szczególności umożliwia ona 

wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. Można umieścić, w tym samym 

czasie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając 

w pieczy zastępczej. W przypadku konieczności umieszczenia w placówce typu 

rodzinnego rodzeństwa, dyrektor po uzyskaniu zezwolenia wojewody, może w tym 

samym czasie umieścić nie więcej niż 10 dzieci.  

 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-terapeutycznego umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające 

szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 

Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w danej 

placówce opiekuńczo–wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w 

innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka 

lub dotyczy to rodzeństwa. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego w tym samym czasie może przebywać 

nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej.  

Placówka opiekuńczo–wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań 

z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się 

wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo–wychowawczej, w szczególności 

w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają 

akceptację dyrektora placówki opiekuńczo–wychowawczej oraz pozytywną opinię 

organizatora pieczy zastępczej.  
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W placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecko może przebywać nie dłużej niż do 

osiągnięcia pełnoletności. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przewiduje jednak możliwość pozostania w placówce opiekuńczo-wychowawczej do 25 roku 

życia, pod warunkiem, że wychowanek kontynuuje naukę, a dyrektor placówki wyrazi zgodę 

na jego pobyt.  

Pobyt dziecka systemie pieczy zastępczej uzupełniają jednostki, których prowadzenie 

należy do zadań własnych samorządu województwa:  

 regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

 interwencyjny ośrodek preadopcyjny.  

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej umieszczane są dzieci, które ze 

względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji i nie 

mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. W tym samym czasie można w niej umieścić nie więcej niż 30 dzieci. 

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci do ukończenia 

pierwszego roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na 

przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W ośrodku 

w tym samym czasie można umieścić nie więcej niż 20 dzieci. 

Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do 

placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy powinno następować dopiero 

w sytuacji, kiedy zostały wyczerpane możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej 

lub umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.  

ANALIZA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU 

KROŚNIEŃSKIEGO 

 

Liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego 

 

Liczbę rodzin zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego w latach 2018 – 2020 

przedstawia Tabela Nr 2 i Nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych w latach 2018 – 2020 

 

Źródło: opracowanie własne, stan na 31.12.2020 r. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli na koniec grudnia 2018 roku w powiecie krośnieńskim 

funkcjonowało 78 rodzin zastępczych, w 2019 roku było 82 rodziny zastępcze, a w 2020 roku 

funkcjonowało 86  rodzin zastępczych. W analizowanym okresie liczba rodzin zastępczych 

sukcesywnie wzrastała. 

 

Tabela 3. Liczba rodzin zastępczych w latach 2018 – 2020 z podziałem na typy rodzin 

 

Źródło: opracowanie własne, stan na 31.12.2020 r. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2018, 2019 i 2020 przeważały rodziny 

zastępcze spokrewnione z dzieckiem (dziadkowie i rodzeństwo przyjętego dziecka). Liczba 

rodzin zastępczych spokrewnionych w omawianym okresie sukcesywnie wzrastała. 

Liczba rodzin zastępczych niezawodowych w latach 2018-2020 utrzymywała się na 

podobnym poziomie, jedynie w 2019 roku było o jedną rodzinę więcej niż w latach 2018 
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i 2020. Liczba rodzin zastępczych niezawodowych jest niższa od liczby rodzin zastępczych 

spokrewnionych. 

 Liczba rodzin zastępczych zawodowych w latach 2018 i 2019 wynosiła 10, natomiast  

w 2020 – 12. Liczba rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych (z niepełnosprawnym 

dzieckiem) w latach 2018 i 2019 wynosiła 1, natomiast  w 2020 – 2. W 2020 r. utworzono 

dwie dodatkowe rodziny zastępcze zawodowe: 1 rodzinę zastępczą zawodową „zwykłą” oraz 

1 rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną dla dziecka niepełnosprawnego. 

 

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego 

 

Liczbę dzieci przebywających w rodzin zastępczych na terenie powiatu 

krośnieńskiego w latach 2018 – 2020 przedstawia Tabela Nr 4 i Nr 5. 

 

Tabela 4. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2018 – 2020 

 

Źródło: opracowanie własne stan na 31.12.2020 r. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli w 2018 roku w rodzinach zastępczych zapewnioną 

opiekę miało 126 dzieci, w 2019 roku 137 dzieci, a w 2020 roku w rodzinach zastępczych 

wychowywało się łącznie 135 dzieci. 

W latach 2018 i 2019 liczba dzieci wzrastała z liczby 126 w 2018 roku do 137 w 2019 

roku i mimo, że 2020 roku liczba dzieci nieco się zmniejszyła do 135, to można jednak 

stwierdzić, że liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krośnieńskiego utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.  
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Tabela 5. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2018 – 2020 z 

podziałem na typy rodzin 

 
Źródło: opracowanie własne stan na 31.12.2020 r. 

 

Z analizy wynika, iż liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych w 2018 wynosiła 49, w 2019 – 54 a w 2020 - 58. Liczba dzieci w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych z roku na rok wzrastała. Natomiast liczba dzieci w rodzinach 

zastępczych niezawodowych i rodzinach zastępczych zawodowych wzrastała w latach 2018 

i 2019, natomiast w 2020 roku nieznacznie spadła. 

Porównując jednak liczbę rodzin zastępczych spokrewnionych, która np. w 2020 roku 

wynosiła 45 i w których opiekę znalazło 58 dzieci do liczby rodzin zastępczych 

niezawodowych, która w 2020 roku wynosiła 29 (o 16 mniej) i, w których opiekę znalazło 44 

dzieci to można zauważyć, że w rodzinach zastępczych niezawodowych umieszczone jest 

więcej niż jedno dziecko na rodzinę. Rodziny zastępcze spokrewnione sprawują więc 

w głównej mierze opieką nad 1 dzieckiem rzadziej rodzeństwem, natomiast w rodzinach 

zastępczych niezawodowych przebywa głównie rodzeństwo.  

 

Liczba dzieci po raz pierwszy umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

powiatu krośnieńskiego 

 

Liczbę dzieci po raz pierwszy umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

powiatu krośnieńskiego w latach 2018 – 2020 przedstawia Tabela Nr 6. 
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Tabela 6. Liczba dzieci po raz pierwszy umieszczonych w rodzinach zastępczych 

w latach 2018 – 2020 

 
Największa liczba dzieci przyjętych po raz pierwszy do rodzinnej pieczy zastępczej 

w omawianym okresie przypadła na rok 2018 – 15 dzieci oraz na rok 2019 – 14 dzieci. 

W 2020 roku opiekę w rodzinach zastępczych znalazło 13 „nowych” dzieci. 

 

Liczba ustanowionych  nowych rodzin zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego 

 

Liczbę nowych rodzin zastępczych utworzonych w latach 2018 – 2020 przedstawia 

Tabela Nr 7. 

Tabela 7. Liczba nowych rodzin zastępczych utworzonych w latach 2018 – 2020 

 
Źródło: opracowanie własne stan na 31.12.2020 r. 

 

Największa liczba utworzonych nowych rodzin zastępczych przypadła na rok 2018- 

łącznie 10, z czego 6 rodzin zastępczych spokrewnionych oraz 4 rodziny zastępcze 

niezawodowe. W latach 2019 powstało 8 nowych rodzin zastępczych- 4 spokrewnione 

i 4 niezawodowe. W 2020 powstało łącznie 9 rodzin, w tym 6 rodzin zastępczych 

spokrewnionych oraz 3- rodziny zastępcze niezawodowe, a 2 rodziny dotychczas 
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niezawodowe przekwalifikowały się na rodziny zastępcze zawodowe, w tym 1 zawodowa 

specjalistyczna.  

 

Wiek rodziców zastępczych 

 

Wiek osób pełniących funkcję rodziców zastępczych w latach 2018 – 2020 

przedstawia Tabela Nr 8. 

Tabela 8. Wiek osób pełniących funkcję rodziców zastępczych w latach 2018 – 2020 

 
Źródło: opracowanie własne stan na 31.12.2020 r. 

 

Najwięcej osób pełniących funkcję rodziców zastępczych w latach 2018 – 2020 

znajdowało się w przedziale wiekowym 51 – 60 lat. W 2018 roku było to 30 osób, w 2019 

roku 31 osób, a w 2020 roku – 27 osób. Również dużo jest rodzin zastępczych w przedziale 

wiekowym 61-70.  W 2018 roku było to 16 osób, w 2019 roku 20 osób, a w 2020 roku – 21 

osób. Dziećmi opiekują się również rodzice zastępczy w wieku powyżej 71 lat. Analizując to 

zestawienie można stwierdzić, że więcej niż połowa rodziców zastępczych znajduje się 

w okresie przedemerytalnym i emerytalnym. Z doświadczeń Organizatora wynika, że starszy 

wiek rodziców w czasie, gdy dzieci dojrzewają powoduje zarówno problemy wychowawcze 

z dziećmi, jak i trudności w sprawowaniu funkcji rodzica zastępczego. Sam fakt różnicy 

pokoleniowej (dziadkowie opiekują się wnukami) powoduje sytuację nierozumienia procesu 

dojrzewania, niezgody dziecka na fakt, że jest umieszczone w pieczy nie mówiąc już o chęci 

młodzieży do ubierania się stosownie do panującej mody, czy skłonności dzieci do 

uzależnienia się np. od Internetu i komputera. 

W latach 2018 do 2020 nie było rodziców zastępczych w wieku do 21 roku życia.   

Wiek dzieci w rodzinach zastępczych 

 

Wiek dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu 

krośnieńskiego w latach 2018 – 2020 przedstawia Tabela Nr 9. 
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Tabela 9. Wiek dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2018 – 2020 

 
Źródło: opracowanie własne stan na 31.12.2020 r. 

 
W funkcjonujących na terenie powiatu krośnieńskiego rodzinach zastępczych na 

przestrzeni ostatnich 3 lat, najwięcej dzieci przebywało w przedziale wiekowym od 7 do 13 

lat. W 2018 roku było to 46 dzieci, w 2019 roku 51 dzieci, a w 2020 roku – 45 dzieci. 

Również porównywalnie dużo dzieci było w przedziale 14-17. W 2018 roku było to 43 dzieci, 

w 2019 roku 41 dzieci, a w 2020 roku – 45 dzieci. W analizowanym czasie najmniej 

podopiecznych było w wieku od urodzenia do 3 roku życia (4 dzieci w roku 2018, 3 dzieci 

w 2019 roku i 3 dzieci w 2020 roku) oraz w wieku od 4 do 6 lat (7 dzieci w roku 2018, 

9 dzieci w 2019 roku i 10 dzieci w 2020 roku). 

W 2018 roku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych było 26 osób, w 2019 – 

33 osoby, a w 2020 roku - 34. Liczba pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy 

zastępczej z roku na rok nieznacznie się zwiększa. 

 

Przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

 

Środowisko rodzinne to najważniejsze otoczenie wychowawcze w życiu każdego 

dziecka. Każde dziecko ma prawo do wychowania się w rodzinie. Czasem jednak zdarza się, 

że z różnych przyczyn rodzina nie jest w stanie przezwyciężyć kryzysu i następuje 

konieczność zabezpieczenie dzieci w pieczy zastępczej. 

Powody czy też przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych przedstawia  

Tabela Nr 10. 
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Tabela 10. Przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krośnieńskiego 

 

Źródło: opracowanie własne stan na 31.12.2020 r. 

 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że w funkcjonujących na terenie 

powiatu krośnieńskiego rodzinach zastępczych na przestrzeni ostatnich 3 lat najwięcej dzieci 

trafiało z powodu uzależnienia rodziców biologicznych od alkoholu lub innych substancji 

odurzających. Drugim ważnym powodem było doznawania przez dzieci ze strony rodziców 

przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej. Trzecim powodem, dla którego 

zabezpiecza się dzieci w rodzinach zastępczych była bezradność rodziców biologicznych 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, czyli niemożności poradzenia sobie w trudnej 

sytuacji. Inne ważne przyczyny umieszczenia dzieci w zastępczych formach opieki, 

to również: niepełnosprawność obydwojga rodziców lub jednego z nich, półsieroctwo 

i sieroctwo oraz pobyt rodzica za granicą. 

Najczęściej zdarza się jednak, że istnieje kilka, często występujących wspólnie  przyczyn 

z powodu których sąd rodzinny decyduje o „zabraniu” dzieci z rodziny np. często 

z uzależnieniem od alkoholu występuje przemoc rodzica w stosunku do dzieci.  
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Wsparcie rodzin zastępczych 

 

Organizator ma obowiązek wspierać rodziny zastępcze w realizacji zadań wynikających 

z ustawy. W powiecie krośnieńskim jest duża liczba rodzin zastępczych, w roku 2020 roku 

było ich 86 i wychowywało się w nich 135 dzieci. Każda rodzina zastępcza podczas procesu 

wychowywania zgłasza różne trudności z dziećmi np. brak chęci do nauki, problemy ze 

zdrowiem dzieci, dokonywanie przez dzieci kradzieży. Rodziny mają też własne ograniczenia 

np. niewystarczającą widzę na temat reagowania na trudne zachowania dzieci, 

nieprzepracowane straty. Również sami wychowankowie ciągle potrzebują uwagi, 

zainteresowania, przeżywają też swoją trudną sytuację rodzinną np. w szkole, gdzie często są 

etykietowani jako ci z rodziny zastępczej czy z „biduala”. Każde zgłoszenie Organizator 

traktuje poważnie, przyjmuje je i reaguje na nie po to by, pomagać rodzicom zastępczym 

w prawidłowo wypełnianiu swojej funkcji, a dzieciom w rozumieniu swojej złożonej sytuacji. 

Organizator wspiera rodziny i ich podopiecznych poprzez następujących specjalistów: 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną,  psychologów, 

pedagoga.  

Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka 

 

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności 

organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

W tym celu corocznie prowadzona jest akcja promująca rodzicielstwo zastępcze. 

Co roku zgłaszają się osoby zarówno małżeństwa jak i osoby niepozostające w związku 

małżeńskim, które diagnozuje się, kieruje na szkolenie a następnie kwalifikuje na rodzinę 

zastępczą. 

Liczbę przeszkolonych przez PCPR w Krośnie kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka przedszkolnych w latach 2018-

2020 prezentuje tabela Nr 11. 

 

Tabela 11. Liczba przeszkolonych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

w latach 2018 – 2020 

 

Źródło: opracowanie własne, stan na 31.12.2020 r. 

  

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli można wnioskować, że w powiecie 

krośnieńskim corocznie na kandydatów na rodziny zastępcze szkoli się około 5 rodzin. Część 

z przedszkolnych rodzin, są to osoby, które już pełnią funkcję rodziny zastępczej – ponieważ 
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rodzinnego domu dziecka 

 

5 

 

4 

 

5 
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sąd może tymczasowo powierzyć pełnienie takiej funkcji osobom z najbliższej rodziny czyli 

np. cioci czy wujkowi. Jednocześnie osoby te są zobowiązane by ukończyć szkolenie. Takie 

rodziny zazwyczaj nie przyjmują już innych dzieci, niż te którymi się zajmują. 

 

ANALIZA INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ TERENIE 

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 
 

Na terenie Powiatu Krośnieńskiego funkcjonuje trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

1. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem jest placówką opiekuńczo-wychowawczą 

typu socjalizacyjnego. Statutowa liczba miejsc w placówce od 1 stycznia 2019 r. do 31 

grudnia 2020 r. wynosiła 17 miejsc. Od 1 stycznia 2021 r. liczba miejsc w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego ma wynosić 14.  

2. Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym jest niepubliczną 

placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla dziewcząt. Regulaminowa 

liczba miejsc w placówce wynosi 14.  

3. Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

rodzinnego, w której może przebywać nie więcej niż 8 wychowanków. Obecnie przebywa 

w niej 7 pełnoletnich wychowanków.  

W 2019 r. rozwiązany został Rodzinny Dom Dziecka w Głowience, a w 2020 r. Rodzinny 

Dom Dziecka w Targowiskach, w związku z usamodzielnieniem się wychowanków 

i przejściem prowadzących na emeryturę. 

 

Tabela 12. Liczba dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-

wychowawczych w latach 2018 – 2020 

Rok  Dom Dziecka im. 

Janusza Korczaka w 

Długiem 

Katolicka Placówka 

Wychowawcza „Nasz 

Dom” w Miejscu 

Piastowym 

Rodzinny Dom 

Dziecka w Widaczu 
Placówki poza 

powiatem 

2018 3 2 0 0 

2019 11 5 0 2 

2020 2 4 0 0 

Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie. 

 

Jak obrazuje powyższa Tabela liczba dzieci kierowanych dla placówki najwyższa była 

w 2019 roku - łącznie 18 osób z czego 16 do placówek na terenie powiatu krośnieńskiego 

a dwóch podopiecznych do placówek poza terenem powiatu krośnieńskiego, z uwagi na brak 

wolnych miejsc w placówkach na naszym terenie. 

Do rodzinnych domów dziecka w dalszym ciągu nie kieruje się już nowych 

wychowanków ze względu na planowane rozwiązania placówek po osiągnięciu przez osoby 

prowadzące - wieku emerytalnego. 

Liczbę wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej obrazuje Tabela Nr 13. 
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Tabela 13. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

w latach 2018 – 2020 

Nazwa placówki 

opiekuńczo-

wychowawczej 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Dom Dziecka im. 

Janusza Korczaka w 

Długiem 

(statutowa  liczba 

miejsc 20) 

 21 

 

(statutowa  liczba 

miejsc 17) 

21 

(statutowa  liczba miejsc 

17) 

21 

Katolicka Placówka 

Wychowawcza „Nasz 

Dom” w Miejscu 

Piastowym 

 

12 

 

14 

 

15 

Rodzinny Dom 

Dziecka  

w Widaczu 

8 7 7 

Placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze poza 

powiatem 

4 4 5 

Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie 

 

Jak obrazuje powyższa liczba dzieci kierowanych dla Domu Dziecka w Długiem 

w latach 2018-2020 przewyższała statutową liczbę miejsc w placówce. Umieszczanie poza 

statutową liczbą miejsc, zawsze odbywa się za zgodą Wojewody Podkarpackiego  

i każdorazowo wynikało z potrzeby zabezpieczenie zdrowia i życia dziecka.  

Najczęstszą przyczyną postanowień sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-

wychowawczej są zaniedbania rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

oraz uzależnienia. 

W Tabeli Nr 14 przedstawiono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie 

Powiatu Krośnieńskiego w latach 2018– 2020. 

 

Tabela 14. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Krośnieńskiego w latach 2018 – 2020 

 
Średnie miesięczne 

wydatki 

Rodzinny Dom Dziecka 

w Widaczu 

Katolicka Placówka 

„Nasz Dom” w Miejscu 

Piastowym 

Dom Dziecka im. Janusza 

Korczaka 

w Długiem 

W 2018 roku 3 014,97 

 

3 057,19 3 750,97 

W 2019 roku 

 

3 099,06 3 120,57 3 976,52 

W 2020 roku 3 178,74 

 

3 226,37 3 812,90 

Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie 

 

Instytucjonalna forma opieki nad dziećmi pełni istotną rolę w systemie pieczy 

zastępczej. Nie można całkowicie zrezygnować z tej formy pieczy zastępczej, ponieważ 
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zdarzają się przypadki, że rodzice zastępczy rezygnują z opieki nad dorastającymi 

wychowankami, gdyż nie radzą sobie z problemami pojawiającymi się na tym etapie procesu 

wychowawczego. Poza tym jest wiele dzieci, które nie mogą zostać skierowane do rodzin 

zastępczych, z uwagi na różnorakie przyczyny, w tym brak zgody na pobyt w rodzinie 

zastępczej- dotyczy to zwłaszcza dzieci starszych.  

W latach 2018-2020 liczba dzieci, które migrowały pomiędzy instytucjonalną 

a rodzinną pieczą zastępczą przedstawia Tabela Nr 15. 

 

Tabela 15. Liczba migrujących pomiędzy instytucjonalną a rodzinną pieczą zastępczą 

w latach 2018 – 2020 

Lp.   

2018 

 

 

2019 

 

2020 

1. Migracja dzieci  

z domu dziecka  

do rodzin zastępczych 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

0 

2. Migracja dzieci z 

rodzin zastępczych  

do domu dziecka  

 

2 

 

0 

 

1 

Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie 

 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że w latach 2018-2020 liczba 

migracji dzieci z domów dziecka do rodzin zastępczych wynosiła w 2018 r.– 1, 2019 r.  – 

3 natomiast w 2020 r. – 0. W latach 2018-2020 liczba migracji dzieci z rodzin zastępczych do 

domów dziecka wynosiła w 2018 r.– 2, 2019 r. – 0,  natomiast w 2020 r. –  1. Nie było więcej 

takich sytuacji, pomimo wydanych postanowień sądu o umieszczeniu wychowanków rodzin 

zastępczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze względu na brak miejsc w tychże 

placówkach. 

W sytuacji, gdy następuje migracja dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej do 

rodziny zastępczej dotyczy to sytuacji, znalezienia dziecku rodzinnego środowisku, czyli jest 

sytuacją korzystną dla dziecka z punku widzenia zaspokajania jego potrzeb i zaopiekowania 

się nim. 

W sytuacji, gdy następuje migracja dziecka z rodziny zastępczej do placówki 

opiekuńczo-wychowawczej to dotyczy sytuacji, w której zazwyczaj rodzina zastępcza, 

z powodu sprawiania dużych trudności opiekuńczo-wychowawczych przez dziecko rezygnuje 

z pełnienia funkcji rodziny zastępcze dla tego dziecka. Zazwyczaj taka sytuacja jest 

niekorzystna dla dziecka, gdyż jest kolejną zmianą i stratą w życiu dziecka. 

 

Czas przebywania w pieczy zastępczej w miesiącach 

 

Czas przebywania w pieczy zastępczej uzależniony jest od realizacji planu pomocy 

dziecku. Realizacja planu pracy z rodzicem biologicznym spoczywa na ośrodku pomocy 

społecznej a w szczególności na pracy i współpracy z rodzicem biologicznym. 
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Liczbę powrotów dzieci z rodzinnej i instytucyjnej pieczy zastępczej przedstawiała 

w latach 2018-2020 przedstawia Tabela Nr 16. 

 

Tabela 16. Liczba migrujących pomiędzy instytucjonalną a rodzinną pieczą zastępczą 

w latach 2018 – 2020 

Lp.   

2018 

 

2019 

 

2020 

1. Liczba powrotów pod 

opiekę rodziców  

z rodzinnej pieczy 

zastępczej 

0 1 10 

2. Liczba powrotów pod 

opiekę rodziców  

z instytucjonalnej  

pieczy zastępczej 

1 1 3 

Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie 

 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że liczba powrotów dzieci pod 

opiekę rodziców biologicznych z rodzinnej pieczy zastępczej wynosiła w roku 2018 – 0, 

w roku 2019 – 1 natomiast w roku 2020 było 10. 

W latach 2018-2020 liczba powrotów dzieci pod opiekę rodziców biologicznych 

z instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosiła w roku 2018 – 1, w roku 2019 – 1, natomiast 

w 2020 roku powrotów było 3. 

Powrót dzieci pod opiekę w głównej mierze wiąże się z realizacją planu pomocy 

dziecku czyli między innymi poza zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych, 

a rodzicie biologiczni muszą przezwyciężyć kryzys związany np. z ich z uzależnieniem, 

stosowaniem przemocy czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.   

 

USAMODZIELNIENIA 

 

Przełomowym momentem w życiu wychowanków przebywających w pieczy 

zastępczej jest  moment usamodzielnienia – opuszczenia pieczy zastępczej.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami młodzież opuszczająca po osiągnięciu 

pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zostaje objęta przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie pomocą na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie 

oraz udziela się jej pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 

i uzyskaniu zatrudnienia, jak również zapewnia się usamodzielnianym wychowankom pomoc 

prawną i psychologiczną.  

Warunkiem przyznania pomocy z tytułu usamodzielnienia jest wskazanie przez osobę 

usamodzielnianą co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności kandydata na 

opiekuna usamodzielnienia. Opiekunem może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, 

prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik 

socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą, 
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psychologiem lub inna osoba wskazana przez wychowanka. Opiekun usamodzielnienia musi 

wyrazić zgodę na pełnienie swojej funkcji w formie pisemnej, a następnie jego kandydatura 

jest zatwierdzana przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.  

Każda osoba usamodzielniana ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana do 

sporządzenia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności indywidualnego 

programu usamodzielnienia. Program ten określa zakres współdziałania osoby 

usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia oraz sposób uzyskania wykształcenia lub 

kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 

oraz w podjęciu zatrudnienia przez osobę usamodzielnianą. Opracowanie takiego programu 

wymaga wspólnej pracy z wychowankiem i jego opiekunem usamodzielnienia. Program 

wymaga zatwierdzenia przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie. Możliwe jest 

dokonywanie zmian jego zapisów w przypadku zmiany sytuacji życiowej osoby 

usamodzielnianej. Natomiast po zakończeniu realizacji indywidualnego programu 

usamodzielnienia niezbędne jest dokonanie jego oceny końcowej.  

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wysokości świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez usamodzielnianych wychowanków 

wynosi:  

- na usamodzielnienie - w wysokości od 1 735,00 zł do 6 939,00 zł,  

- na kontynuowanie nauki - w wysokości 526,00 zł miesięcznie,  

- na zagospodarowanie - w wysokości nie mniejszej niż 1 577,00 zł lub 3 154,00 w przypadku 

gdy osoba usamodzielniana posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym.   

Pomoc na usamodzielnienie przyznaje dyrektor powiatowego centrum pomocy 

rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu wychowanka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Wysokość pomocy uzależniona jest 

od rodzaju pieczy zastępczej, w której wychowanek przebywał i czasu jaki tam spędził. 

Pomoc może być wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu 

usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później niż do ukończenia przez osobę 

usamodzielnianą 26 roku życia. W przypadku gdy osoba otrzymuje pomoc na kontynuowanie 

nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na 

kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może 

zostać wypłacona w trakcie pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.  

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli 

kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach jeśli 

ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub u pracodawcy 

w celu przygotowania zawodowego. Przysługuje od miesiąca złożenia wniosku jednak nie 

dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Wypłacana jest 

miesięcznie przez czas trwania roku szkolnego, akademickiego, kursu lub przygotowania 

zawodowego. Pomoc przyznawana jest bez względu na sytuację dochodową osoby 

usamodzielnianej. Sytuacja finansowa wychowanka jest analizowana przy przyznawaniu 

pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowania.  

W latach 2018-2020 wychowankowie pieczy zastępczej korzystali głównie z pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Dane liczbowe 
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dotyczące wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej zostały zawarte 

w Tabeli Nr 17 i Nr 18.  

 

Tabela 17. Liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej korzystających ze 

świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków 
 

Rodzaj świadczenia 

Liczba 

wychowanków 

2018 r. 

Liczba 

wychowanków 

2019 r. 

Liczba 

wychowanków 

2020 r. 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 15 13 12 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 0 0 3 

Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 1 1 1 

Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie 

 

Tabela 18. Liczba wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze 

świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków 
 

Rodzaj świadczenia 

Liczba 

wychowanków 

2018 r. 

Liczba 

wychowanków 

2019 r. 

Liczba 

wychowanków 

2020 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 8 5 7 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 1 3 

Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 0 1 1 

Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie 

 

Liczba wychowanków w obu formach pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej 

w latach 2018-2020 otrzymująca pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na 

zagospodarowanie jest porównywalna. 

Wychowankowie pieczy zastępczej mimo możliwości usamodzielnienia się, chętniej 

pozostają w dotychczasowych rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na czas kontynuowania nauki. Możliwość taką daje im art. 37 ust. 2 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to spowodowane zmianą przepisów 

prawa, a także wyższymi świadczeniami dla rodzin zastępczych niż dla usamodzielnianych 

wychowanków.  

Poniższa Tabela Nr 19, przedstawia liczbę wychowanków, którzy nadal pozostają 

w pieczy zastępczej mimo, osiągnięcia pełnoletności.  

 

Tabela 19. Liczba pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej po 

osiągnięciu pełnoletności 

Rodzaj pieczy 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Rodzinna piecza zastępcza 30 39 40 

Instytucjonalna piecza zastępcza 21 19 17 
Źródło: Dokumentacja sprawozdawcza PCPR w Krośnie 

Analizując zebrane dane można stwierdzić, że liczba pełnoletnich wychowanków 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z roku na rok wzrasta, natomiast liczba 

wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej po osiągnięciu pełnoletności 

sukcesywnie obniża się. 

  



25 
 

Piecza zastępcza w dobie pandemii koronawirusa wywołanego przez COVID -19 

 

W 2020 roku zarówno rodzinna jak i instytucjonalna piecza zastępcza zmierzyły się 

z nową sytuacją, to jest w związku pojawieniem się pandemii koronawirusa należało 

podejmować zarówno dodatkowe działania jak i dostosowywać istniejące rozwiązania 

w zakresie pracy i współpracy zarówno z rodzinami zastępczymi jak i placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

Pandemia wymusiła, aby w stosunku do rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

podejmować niestandardowe działania, których celem było i nadal jest zapobieganie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób towarzyszących czy 

współistniejących. 

W powiecie krośnieńskim miedzy innymi zostały wprowadzone ograniczenia 

związane z bezpośrednią pracą  i kontaktem z klientem. Ograniczenia dotyczyły między 

innymi dbania o stosowanie środków ochrony osobistej tj. noszenie maseczek i rękawiczek 

jak dezynfekowanie dłoni. 

Mając na względzie zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych 

chorób towarzyszących czy współistniejących dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej wprowadzono m.in.: 

 dodatkowe wsparcie zarówno dzieci jak i rodziców zastępczych poprzez uruchomienie 

poradnictwa psychologicznego online. Wprawdzie wstrzymano wyjazdy w terenie 

(dotyczyło to głównie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), ale równocześnie 

rodziny zastępcze i dzieci tam przebywające, mogły na bieżąco kontaktować się 

telefonicznie i e-mailem z pracownikami jednostki; 

 zarówno na stronie PCPR Krosno jak i na stronie Powiatu Krośnieńskiego na bieżąco 

ukazywały się informacje o nowych czy zmieniających się obostrzeniach; 

 zakupiono wyposażenia (komputery, pendrive) na cele realizowania zadań w trybie 

pracy zdalnej; 

 zakupiono środki ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią. 

Powiat Krośnieński przystąpił do Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, którego realizował PCPR w Krośnie. Dzięki temu 

udało się zakupić dla 37 podopiecznych z rodzin zastępczych spokrewnionych, 19 

podopiecznych z rodzin zastępczych niezawodowych, 19 podopiecznych z rodzin zastępczych 

zawodowych oraz  wychowanków 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych (Długie, Widacz 

i Miejsce Piastowe): 

 107 komputerów z oprogramowaniem (laptopy i komputery stacjonarne),  

 2 oprogramowania dla dzieci  z niepełnosprawnością, 

 1 sprzęt  multimedialny, 

Ponadto rozdysponowano środki ochrony osobistej: 

 2720 maseczek, 

 13495 jednorazowych rękawiczek. 

Ponadto Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, Zarządzeniem 

Nr 20/2020 ustanowił Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania lub  
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zachorowania na COVID – 19 i innych chorób stwarzających zagrożenie epidemiologiczne 

w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu krośnieńskiego. 

 

Dane z ośrodków pomocy społecznych funkcjonujących na terenie powiatu 

krośnieńskiego z zakresu wspierania i pracy z rodziną biologiczną znajdującą się 

w sytuacji kryzysowej 

 

Dla potrzeb napisania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim zwrócił się do 10 GOPS 

z powiatu krośnieńskiego z prośbą o podanie danych, na podstawie których można 

przewidzieć potrzeby w zakresie tworzenia, utrzymania czy też rozwoju pieczy zastępczej.  

Ponieważ do pieczy zastępczej trafiają dzieci głównie z powodu uzależnienia 

rodziców biologicznych, stosowania przez nich przemocy jak i bezradności rodziców 

biologicznych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, poproszono ośrodki pomocy 

społecznej o podanie liczby rodzin biologicznych i dzieci znajdujących się pod opieką 

asystenta rodziny.  Asystent jako wsparcie jest przyznawany rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca asystenta polega między innymi 

na realizowaniu planu pracy z rodziną.   

Poproszono też o liczbę rodzin biologicznych i dzieci w rodzinach, w których 

prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”. „Niebieskie Karty” to nazwa procedury 

podejmowanej i prowadzonej w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy 

w rodzinie.  

Poproszono też o aktualne informacje o toczących się sprawach w sądzie rodzinnym, 

w zakresie ingerencji we władzę rodzicielską.  

Zebrane dane przedstawiają odpowiednio Tabele Nr 20, Nr 21, Nr 22, Nr 23 i Nr 24. 

 

Tabela 20.  Liczba rodzin/osób objętych opieką asystenta rodziny 
Lp. Liczba rodzin/osób objętych opieką 

asystenta rodziny 
lata 

2017 2018 2019 
1.  GOPS Chorkówka 15 12 16 

2.  GOPS Iwonicz 8 7 5 

3.  GOPS Jaśliska 7 5 8 

4.  GOPS Jedlicze 17 17 21 

5.  GOPS Korczyna 16 15 16 

6.  GOPS Krościenko Wyżne 9 8 5 

7.  GOPS Miejsce Piastowe 8 10 15 

8.  GOPS Rymanów 6 4 7 

9.  GOPS Wojaszówka 4 6 6 

10.  MOPS Dukla 22 20 14 

 Razem 112 104 113 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

Dokonując analizy rodzin biologicznych korzystających z pomocy społecznej ze 

wsparcia w formie opieki asystenta rodziny można wnioskować, że wprawdzie jest 
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ona zmienna, ale ich liczba jest nieporównywalna do potrzeb rodzin, które mają różnego 

rodzaju problemy na terenie poszczególnych gmin.  

 

Tabela  21. Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach objętych opieką asystenta 

rodziny 
Lp. Liczba dzieci wychowujących się 

w rodzinach objętych opieką 

asystenta 

lata 

2017 2018 2019 
1. GOPS Chorkówka 34 26 35 

2.  GOPS Iwonicz 22 19 11 

3. GOPS Jaśliska 16 11 17 

4. GOPS Jedlicze 48 43 48 

5. GOPS Korczyna 28 29 32 

6. GOPS Krościenko Wyżne 21 18 12 

7. GOPS Miejsce Piastowe 20 23 33 

8. GOPS Rymanów 16 10 18 

9. GOPS Wojaszówka 7 9 6 

10. MOPS Dukla 41 37 24 

 razem 253 225 236 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

Liczba dzieci, które wychowywały się w rodzinach objętych wsparciem asystenta, 

w badanym okresie była zmienna, ale wysoka i wynosiła w: roku 2017 -253 dzieci, w 2018 -

225 dzieci, a w roku 2019 – 236 dzieci. W poszczególnych gminach jest to rokrocznie 

podobna liczba dzieci. 

 

Tabela 22. Liczba rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty” 

Lp. Liczba rodzin/osób w których 

prowadzona była procedura 

„Niebieskiej Karty”. 

 

lata 

2017 2018 2019 

1.  GOPS Chorkówka 41 41 53 

2.  GOPS Iwonicz 41 36 19 

3. GOPS Jaśliska 8 5 12 

4. GOPS Jedlicze 46 35 53 

5. GOPS Korczyna 58 40 27 

6. GOPS Krościenko Wyżne 38 42 35 

7. GOPS Miejsce Piastowe 42 43 45 

8. GOPS Rymanów 45 40 30 

9. GOPS Wojaszówka 38 29 28 

10. MOPS Dukla 63 50 53 

 Razem 420 361 355 

Źródło: opracowanie własne 
 

Prowadzone procedury „Niebieskiej Karty” w okresie 2017-2019 w poszczególnych 

gminach, wskazują na podobny odsetek rodzin, w których występuje problem ze stosowaniem 

przemocy w każdej z nich. 

Porównywalna sytuacja zachodzi w przypadku liczby dzieci wychowujących się 

w rodzinach, w których stosowana jest procedura NK. 
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Tabela 23. Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach, których prowadzona była 

procedura „NK” 

Lp. Liczba dzieci wychowujących się w 

rodzinach, których prowadzona była 

procedura „NK” 

lata 

2017 2018 2019 
1.  GOPS Chorkówka 37 31 27 

2.  GOPS Iwonicz 21 47 22 

3.  GOPS Jaśliska 12 4 9 

4.  GOPS Jedlicze 26 20 43 

5.  GOPS Korczyna 65 38 23 

6.  GOPS Krościenko Wyżne 17 8 18 

7.  GOPS Miejsce Piastowe 29 28 30 

8.  GOPS Rymanów 44 27 28 

9.  GOPS Wojaszówka 9 15 24 

10.  MOPS Dukla 43 42 59 

 Razem 

 

303 275 283 

Źródło: opracowanie własne 
 

W sytuacjach, w których dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może podjąć 

szereg działań w celu zabezpieczenia interesów i potrzeb małoletniego. Jednym z najczęściej 

stosowanych przez sądy rozwiązań w tej sytuacji, jest ograniczenie władzy rodzicielskiej 

poprzez ustanowienie nadzoru kuratora nad wykonywaniem przez rodziców władzy 

rodzicielskiej. Gdy  rodzice przy udziale podmiotów i instytucji działających na rzecz dziecka 

i rodziny nie poprawią swojej sytuacji, kolejnym zabezpieczeniem może być umieszczenie 

dziecka w rodzinnej czy instytucjonalnej pieczy zastępczej. Liczbę rodzin biologicznych 

objętych nadzorem kuratora sądowego w badanym okresie pokazuje Tabela Nr 23. 

 

Tabela 24. Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora 

 2017 2018 2019 

Liczba rodzin objętych nadzorem 

kuratora sądowego 
38 49 57 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie danych z Tabeli 24 można stwierdzić, że liczba rodzin objętych 

nadzorem kuratorskim sukcesywnie rośnie. W 2017 było ich 38, w 2018- 49, a w 2019 było 

ich aż 57. 

 

Wnioski 

 

Na podstawie analizy zebranych danych za okres 2017 - 2020 pozwala wysunąć 

następujące wnioski: 

1. W powiecie krośnieńskim liczba rodzin zastępczych i liczba podopiecznych utrzymuje 

się na wysokim poziomie.  

2. Rodziny zastępcze, które są w dużej mierze w wieku przedemerytalnym i emerytalnym 

potrzebują wsparcia w realizacji zadań wynikających z ustawowych obowiązków.  
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3. Zarówno małoletni jak i pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej wymagają 

wsparcia i pomocy w bieżącym funkcjonowaniu, poprzez zaspokajanie ich bieżących 

potrzeb, jak i specjalistyczne oddziaływania.  

4. Pełnoletni wychowankowie potrzebują pomocy w usamodzielnianiu, w tym pomocy 

w zabezpieczeniu im np. lokalu mieszkaniowego. 

5. Z danych z ośrodków pomocy społecznej wynika, że sukcesywnie rośnie liczba rodzin 

biologicznych objętych nadzorem kuratora sądowego, dlatego mogą pojawić się sytuacje, 

w których zajdzie potrzeba zabezpieczenia życia i zdrowia dzieci poprzez umieszczenie 

ich w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
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ANALIZA SWOT – MOCNE I SŁABE STRONY SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM 

 
 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 PCPR jako Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej. 

 Wykształcona i doświadczona kadra, 

mająca możliwość stałego dokształcania 

się. 

 Dostępność bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego: prawnego, 

psychologicznego, pedagogicznego, grup 

wsparcia.  

 Funkcjonowanie 10 zawodowych rodzin 

zastępczych. 

 Funkcjonowanie dwóch zawodowych 

rodziny zastępczych specjalistycznych. 

 Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej 

 Dobra współpraca z asystentami rodziny. 

 Promowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego. 

 Organizowanie szkoleń dla rodzin 

zastępczych i dla kandydatów na rodziny 

zastępcze 

 Zwiększająca się świadomość rodzin 

zastępczych w sprawie właściwych 

relacji z rodzinami naturalnymi dzieci. 

 Wsparcie dla rodzin w sytuacji 

kryzysowej przez OIK. 

 Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

 Dobra współpraca z Sądem, Policją, 

szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, 

ośrodkiem adopcyjnym. 

 Możliwość zlecenia organizacjom 

pozarządowym zadań z zakresu pieczy 

zastępczej. 

 Partycypacja gmin w kosztach 

utrzymania dzieci z pieczy zastępczej 

 

 Brak mieszkań socjalnych dla byłych 

wychowanków pieczy zastępczej. 

 Brak mieszkania chronionego. 

 Niedostateczne wsparcie terapeutyczne 

rodzin zastępczych (terapii rodzinnej lub 

indywidualnej). 

 Zbyt mała liczba specjalistów psychiatrii 

dzieci i młodzieży w publicznych 

placówkach zdrowia. 

 Mała liczba osób chętnych do tworzenia 

nowych rodzin zastępczych. 

 Mała świadomość społeczności lokalnej 

odnośnie potrzeb w zakresie pieczy 

zastępczej. 

 Niedostateczna liczba wolontariuszy. 

 Mała liczba organizacji pozarządowych 

działających w zakresie pomocy dziecku  

i rodzinie.  

 Niedostateczna liczba rodzin 

pomocowych. 

 Niechęć ze strony rodzin zastępczych do 

korzystania z poradnictwa rodzinnego. 

 Zbyt mało miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych dla 

starszych wychowanków. 

 Ograniczone środki finansowe. 

 Trudności w pozyskiwaniu środków 

pozabudżetowych.  

 Niedoskonałość ustawy o pomocy 

społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

 Występowanie patologii społecznej 

(alkoholizmu, przestępczości, rozkładu 

życia rodzinnego). 

 Brak zaplecza do prowadzenia szkoleń 

i spotkań z rodzinami zastępczymi. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Możliwość pozyskiwania kandydatów  

do pełnienia pieczy zastępczej. 

 Pozyskiwanie środków finansowych na 

rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego.  

 Niewystarczające środki finansowe na 

rozwój pieczy zastępczej i finansowanie 

świadczeń dodatkowych. 

 Brak wystarczającej liczby kandydatów 
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 Zmniejszenie liczby dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 Sprawny przepływ informacji w celu 

lepszego doboru rodzin zastępczych. 

 Możliwość korzystania z dodatku 

wychowawczego i innych dodatkowych 

środków dla dzieci z pieczy.  

 Możliwość zaszczepienia się przeciwko 

COVID-19 jako forma profilaktyki 

w zakresie zmniejszenia 

zachorowalności. 

 

do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Wypalenie zawodowe opiekunów 

zastępczych. 

 Utrudniona współpraca między 

instytucjami celem współpracy na rzecz 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

 Mała świadomość potrzeb w zakresie 

pieczy zastępczej wśród pracowników 

instytucji pracujących na rzecz dziecka 

i rodziny. 

 Brak rozumienia specyficznych potrzeb 

dzieci z pieczy zastępczej. 

 Przemoc w programach emitowanych 

przez media i w grach komputerowych.  

 Powrót osób opuszczających pieczę 

zastępczą do patologicznego środowiska 

rodzinnego. 

 Niewystarczająca liczba miejsc dla 

dzieci powyżej 10 roku życia w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 Niepewna sytuacja w kraju pod 

względem ekonomicznym, socjalnym, 

emocjonalnym, prawnym w związku 

z pandemią koronawirusa i trudnymi do 

przewidzenia skutkami w tym zakresie. 
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ZAŁOŻENIA POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU 

PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 – 2023 W POWIECIE 

KROŚNIEŃSKIM 
Ważnym elementem polityki społecznej powiatu jest budowanie efektywnego systemu 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W sytuacji, gdy praca z rodziną naturalną nie przynosi 

żadnych efektów, a bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone, istotne jest  zabezpieczenie 

dziecka poprzez umieszczenie go w odpowiedniej formie pieczy zastępczej. Pobyt dziecka 

w systemie pieczy zastępczej zgodnie z ideą ustawodawcy powinien być ostatecznością, po 

wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej.  

Cel główny:  

Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w pieczy zastępczej oraz doskonalenie i rozwój 

rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Wsparcie różnych form rodzicielstwa zastępczego: 

1) promocja rodzicielstwa zastępczego  

2) organizacja szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze 

3) wsparcie rodzin zastępczych 

4) rozwój zawodowych rodzin zastępczych 

5) szkolenie kadry z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

6) współpraca z różnymi instytucjami w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej 

2. Wsparcie usamodzielnianych wychowanków. 

3. Wsparcie instytucjonalnych form pieczy nad dzieckiem. 
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Cel główny: Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w pieczy zastępczej oraz doskonalenie i rozwój rodzinnych form 

pieczy zastępczej. 

 

Cel szczegółowy 1Wsparcie różnych form rodzicielstwa zastępczego 
 

1) PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO  

Działania Realizator Wskaźniki Termin realizacji 

 

Finansowanie 

Współpraca z przedstawicielami kościoła i 

władzami gmin, instytucjami wsparcia 

rodziny i innymi podmiotami 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Liczba i forma działań 

(kampanii) 

2021 – 2023 

(działanie ciągłe) 

 

Środki  własne powiatu, 
środki z budżetu państwa, 
środki unijne, inne 

Akcje informacyjne promujące 

rodzicielstwo zastępcze 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Liczba artykułów w prasie  2021 – 2023 

(co najmniej 2 razy w 
roku) 

Środki  własne powiatu 

Organizowanie dnia rodzicielstwa 

zastępczego 

Powiat krośnieński 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

wspólnie z organizacjami działającymi 

na rzecz pieczy zastępczej, placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi 

Liczba uroczystości, inicjatyw 
w zakresie dnia rodzicielstwa 
zastępczego 

2021 – 2023 

(raz w roku) 

 

Środki  własne powiatu, 
środki z budżetu państwa, 

środki unijne, inne 

Cel szczegółowy 1Wsparcie różnych form rodzicielstwa zastępczego 

 
2) ORGANIZACJA SZKOLEŃ KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE 

Prowadzenie rejestru osób chętnych na 

szkolenie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba kandydatów na 
szkolenie dla kandydatów na 
rodziny zastępcze 

2021-2023 

(na bieżąco) 

Środki  własne powiatu 
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Procedura kwalifikująca – wstępna 

akceptacja kandydatów 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba osób, które otrzymały 
wstępną akceptację 

2021-2023 

(na bieżąco) 

Środki  własne powiatu 

Szkolenie kandydatów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Podmioty/osoby szkolące 

Liczba kandydatów na 
szkolenie 

2021-2023 

(max. 2 razy do roku) 

Środki  własne powiatu 

Wydawanie świadectwa ukończenia 

szkolenia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba wydanych świadectw 2021-2023 

(po ukończeniu 
szkolenia) 

Środki  własne powiatu 

Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba wydanych 
zaświadczeń kwalifikacyjnych 

2021-2023 

(po ukończeniu 
szkolenia) 

Środki  własne powiatu 

Prowadzenie rejestru danych o osobach 

zakwalifikowanych do pełnienia różnych 

typów rodzin zastępczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba zakwalifikowanych do 
pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej 

2021-2023 

(na bieżąco, 
weryfikacja co 2 lata) 

Środki  własne powiatu 

Cel szczegółowy 1Wsparcie różnych form rodzicielstwa zastępczego 

 
3) WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Prowadzenie grup wsparcia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba spotkań i osób 
uczestniczących w grupach 
wsparcia 

2021-2023 
(raz w miesiącu, raz na 
kwartał, w zależności 
od potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie 

Liczba rodzin zastępczych 
otrzymujących świadczenie, 
liczba dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych 

2021-2023 
(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu i 
innych podmiotów i osób 

zobowiązanych do 
partycypowania w kosztach 

Szkolenie funkcjonujących rodzin 

zastępczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Liczba szkoleń, liczba 
uczestników szkoleń 

2021-2023 
(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu, 
środki z budżetu państwa, 
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Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

środki unijne, inne 

Prowadzenie poradnictwa, w tym 

poradnictwa specjalistycznego  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba udzielonych porad 
rodzinom zastępczym, 
wychowankom 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

Zapewnienie pomocy prawnej w 

szczególności w zakresie prawa rodzinnego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba udzielonych porad 
rodzinom zastępczym, 
wychowankom 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

Objęcie rodzin zastępczych pomocą 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i 

wsparciem specjalistów pracy z rodziną 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Liczba koordynatorów, liczba 
rodzin zastępczych i dzieci 
objętych opieką koordynatora 
i specjalisty 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

Cel szczegółowy 1Wsparcie różnych form rodzicielstwa zastępczego 
 

4) ROZWÓJ ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Prowadzenie naboru kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zawodowej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny 
zawodowej 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

Organizowanie szkoleń  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba szkoleń 2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

Zapewnienie rodzinom zastępczym 

zawodowym poradnictwa, które ma na celu 

wzmocnienie ich kompetencji oraz 

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba udzielonych porad 2021-2023 
(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

Utworzenie rodzinnych domów dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba nowych form wsparcia 
dzieci – rodzinnych domów 
dziecka 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 
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Cel szczegółowy 1Wsparcie różnych form rodzicielstwa zastępczego 

 
5) SZKOLENIE KADRY Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników w 

zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Liczba odbytych szkoleń 2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

środki z budżetu państwa, 
środki unijne, inne 

Cel szczegółowy 1Wsparcie różnych form rodzicielstwa zastępczego 
6)WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Współpraca z asystentem 

rodziny/pracownikiem socjalnym a 

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Liczba konsultacji 2021-2023 
(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 
 

Współpraca koordynatora z asystentem w 

opracowywaniu planu pomocy dziecku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Liczba opracowanych planów 
pomocy dziecku 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

 

Współfinansowanie przez gminę wydatków 

za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie 

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie 

Gminy Powiatu Krośnieńskiego 

Liczba gmin, liczba dzieci z 
danej gminy przebywających 
w rodzinach zastępczych 
(narastająco na koniec roku) 

2021-2023 
(w miarę potrzeb) 

Środki  gminne 
 

Współpraca z innymi PCPR, sądem 

rodzinnym, kuratorami, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wspierania 

dzieci w pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

Sąd Rodzinny 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Kuratorzy zawodowi i społeczni 

Organizacje pozarządowe 

 

Liczba konsultacji, 
porozumień, spotkań itp. 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 
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Cel szczegółowy 2Wsparcie usamodzielnianych wychowanków 

 

 

Objęcie usamodzielnianych wychowanków 

programem usamodzielnienia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie  

 

Liczba utworzonych i 
zaakceptowanych programów 
usamodzielnienia 

2021-2023 

(w miarę potrzeb) 

Środki  własne powiatu 

 

Przyznawanie przysługujących świadczeń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie  

 

Liczba i rodzaj przyznanych 
świadczeń dla pełnoletnich 
wychowanków 

2021-2023 

(na bieżąco) 

Środki  własne powiatu 

 

Udzielanie wsparcia pełnoletnim 

wychowankom pozostającym w rodzinnej 

pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba pełnoletnich 
wychowanków pozostających 
w rodzinach zastępczych 

2021-2023 
(na bieżąco) 

Środki  własne powiatu 
 

Udzielanie specjalistycznego poradnictwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie – Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Krośnie 

 

Liczba udzielonych porad 
specjalistycznych 

2021-2023 
(na bieżąco) 

Środki  własne powiatu 
 

Utworzenie mieszkań chronionych  Powiat Krośnieński Liczba utworzonych mieszkań 
chronionych 

2021-2023 

(w miarę potrzeb i 
możliwości 
finansowych 
samorządu 
powiatowego) 

Środki  własne powiatu, 
środki z budżetu państwa, 

środki unijne, inne 

 

Cel szczegółowy 3Wsparcie instytucjonalnych form pieczy nad dzieckiem. 

 

Analiza potrzeb w zakresie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie 

Liczba dzieci z powiatu 
umieszczonych w 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej 

2021-2023 

(na bieżąco) 

Środki  własne powiatu 

 

Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego z 

regulaminowa liczbą miejsc 10 

Powiat Krośnieński Liczba nowych miejsc w 
placówce 

2021-2023 Środki własne powiatu lub 
pozyskane z innych źródeł 
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Adresaci programu: 

1. Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego i regionu. 

2. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej. 

3. Kandydaci do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

4. Rodziny zastępcze. 

5. Wychowankowie pieczy instytucjonalnej. 

6. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. 

7. Pracownicy instytucji i organizacji wspierających i współpracujących z rodzinami.  

 

Limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2021 – 2023 

 

W sposobie funkcjonowania pieczy zastępczej istotny jest jej systematyczny rozwój  

i w związku z tym istnieje konieczność określenia corocznych limitów rodzin zastępczych 

zawodowych.  

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 

Nowe Nowe Nowe 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

„zwykłe” 

1 1 1 

Rodziny zastępcze 

specjalistyczne 

0 0 0 

Rodziny zastępcze 

zawodowe o 

charakterze 

pogotowia 

rodzinnego 

0 0 0 

Razem 1 1 1 

 

W okresie realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 

2023 w powiecie krośnieńskim planuje się utworzenie 1 lub 2 rodzinnych domów dziecka 

poprzez ich przekwalifikowania z istniejących rodzin zastępczych zawodowych, które 

spełniają warunki do przekwalifikowania oraz posiadają odpowiednie warunki, zgodnie 

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Limity w ramach programu będą oceniane i modyfikowane w zależności od potrzeb 

i możliwości finansowych powiatu w zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej. 

 

Ewaluacja i monitoring  powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 

 

Monitorowanie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata  

2021 - 2023 w powiecie krośnieńskim będzie się odbywało na postawie analizy 

realizowanych zadań i celów oraz bieżącej oceny stopnia osiąganych efektów  

z wykorzystaniem sprawozdawczości.  
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Monitoringiem zajmować się będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krośnie, pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Krośnieńskim. Monitoringowi będą podlegać wszystkie zadania zawarte w programie.  

Do monitoringu Programu wykorzystane zostaną dane zawarte w sprawozdawczości, 

w tym przede wszystkim: sprawozdania ministerialne, rzeczowo – finansowe z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przekazywane właściwemu wojewodzie 

w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (roczne, półroczne, 

kwartalne, jednorazowe), sprawozdania statystyczne przekazywane elektronicznie do GUS, 

sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy oraz merytoryczno-

finansowe z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. 

 

PODSUMOWANIE 
 

Rozwój i wychowanie dziecka jest najkorzystniejsze w naturalnym środowisku 

rodzinnym, w szczególności w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Takie 

wychowanie warunkuje prawidłowy rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka. 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak wiele czynników. Gdy rodzice, 

ulegają uzależnieniom, wypadkom, chorobom, są niewydolni wychowawczo i zamiast 

wychować swoje dzieci w miłości - stosują przemoc – właściwe służby muszą reagować 

w sposób najbardziej drastyczny, czyli poodejmować decyzję o zabezpieczeniu dzieci poprzez 

zmianę ich środowiska wychowawczego na zastępcze. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się 

wtedy rodzinna forma pieczy zastępczej. Jednakże w przypadku niemożności umieszczenia 

w takiej formie pieczy dziecka, umieszcza się go pieczy instytucjonalnej.  

Piecza zastępcza zapewnia przede wszystkim realizację planu pracy z rodziną lub gdy 

jest to niemożliwe, dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, 

samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania  

i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną  

i rówieśnikami oraz zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.  

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023 w powiecie 

krośnieńskim w kompleksowy sposób podejmuje tematykę rodzinnej pieczy zastępczej. 

Promocja, edukacja, poradnictwo specjalistyczne, profilaktyka, wsparcie, budowanie 

i doskonalenie zintegrowanego systemu pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości 

świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie – wszystkie te obszary działania 

dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym 

programie. Program ten, to również wyjście naprzeciw potrzebom zastępczego środowiska 

rodzinnego w powiecie krośnieńskim.  

W związku jednak z tym, że potrzebna jest również instytucjonalna forma pieczy nad 

dziećmi, program zawiera dane i elementy dotyczące pieczy instytucjonalnej, która wspiera 

pieczę rodzinną oraz jest buforem bezpieczeństwa dla dzieci, które nie mogą być z różnych 

przyczyn umieszczone w pieczy rodzinnej, a także dla rodzin zastępczych, z których 

niejednokrotnie wychowankowi trafiają do pieczy instytucjonalnej.  
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