
 

Zdaniem specjalisty… 
 
 

Czy warto zostać rodzicem zastępczym? 
 

Odpowiedzi na pytanie udziela dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, Ilona Kozioł. 
 

 „Nigdy nie przekonujemy nikogo, że pełnienie funkcji 

rodzica zastępczego wiąże się z ciągłym poczuciem satysfakcji 

i  radością. Przeciwnie – często celowo wyolbrzymiamy 

mogące pojawić się trudności. 

Być może taka postawa wielu zniechęca, ale podczas 

wypełniania tak ważnego zadania, jakim jest organizowanie 

pieczy zastępczej, zdecydowanie stawiamy nie na ilość, a na 

jakość. 

 Żywimy głębokie przekonanie, że nasza współpraca 

z rodziną powinna rozpocząć się już na etapie podejmowania 

decyzji o uczestnictwie w szkoleniu dla kandydatów na 

rodziców zastępczych. Jest ono niezwykle ważnym 

i wymaganym elementem w procesie stawania się rodziną 

zastępczą. Często weryfikuje bowiem motywy, chęci 

i możliwości. Uczestnictwo w szkoleniu powoduje często 

wzmocnienie podjętej decyzji, a czasem refleksję, że na 

przyjęcie dziecka nie przyszedł jeszcze odpowiedni czas. Obie 

decyzje przyjmujemy z wdzięcznością. 

 Rodzicielstwo, również rodzicielstwo zastępcze, wiąże 

się z poczuciem troski i odpowiedzialności, ale to również 

możliwość codziennej obserwacji postępów dziecka, 

uczestnictwo w jego dorastaniu, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów i radość codziennego przebywania ze sobą. 

 Dlatego tym z Państwa, którzy potrafią dostrzegać 

piękno codzienności zdecydowanie pozytywnie odpowiem na 

pytanie, czy warto. 

 Zachęcam Państwa gorąco do przemyśleń, czy nie 

przyszła odpowiednia pora, aby podzielić się swoją obecnością 

z kimś, kto tego potrzebuje.” 

 

 
 
 

 
 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być 

powierzone małżonkom lub osobie 

niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli  

osoby te spełniają m.in. następujące 

warunki: 
 

 dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny 

zastępczej, 

 przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

 nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są 

ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza 

rodzicielska nie została im zawieszona, 

 wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, gdy ciąży na nich 

taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, 

 są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią 

psychologiczną, 

 zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz 

stałe źródło utrzymania, 

 nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne. 

 

 
 

POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  

w Lublińcu 
42-700 Lubliniec 
ul. Sobieskiego 9 

tel/fax: 34 356-32-57 
www.pcpr-lubliniec.pl 

e-mail: biuro@pcpr-lubliniec.pl 
 

Godziny pracy PCPR: 
poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00 
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Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, 

bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą 

zagwarantować odpowiedniej opieki, czasami musi 

interweniować państwo. Wówczas dziecku zapewnia się 

czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy 

dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Poszukujemy osób, 

które gotowe są podjąć się tego zadania. 

 

Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie.  

Czy im się uda, zależy także od Ciebie. 
 

Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, 

a bardzo często formą pomocy także jego rodzinie 

biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice 

zastępczy muszą liczyć się z tym, że dziecko nie jest im 

przyznane raz na zawsze i że może ono wrócić do swojej 

naturalnej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowe 

problemy. 

W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie podołać swoim 

rodzicielskim obowiązkom, dziecku zapewniana jest piecza 

zastępcza. Rozwiązanie to jest jednak dopuszczalne dopiero 

wówczas, gdy wyczerpane zostaną wszystkie formy 

wspierania rodziny lub gdy dobro dziecka wymaga takiego 

właśnie posunięcia.  

Bycie rodziną zastępczą to wyzwanie,  

które może przynieść 

 wyjątkową radość i satysfakcję. 

Dzieci potrzebują domu, miejsca do spania, jedzenia, ubrania, 

czasu na zabawę i naukę. Najważniejsze jednak, że potrzebują 

miłości, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji oraz 

zrozumienia swojej sytuacji i sytuacji swoich rodziców.  

Rodziny zastępcze zapewniają dzieciom bezpieczne miejsce 

i opiekę.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dzieci w pieczy zastępczej mają specjalne potrzeby. Troska 

o cudze dziecko nie jest tym samym co troska o dziecko własne. 

Dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy 

rozstania z rodzicami  i wielu innych trudności. Większość z nich 

ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać 

więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także 

utrzymywania więzi z rodziną.  

 

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem zastępczym: 
 

 odwiedź Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Lublińcu, gdzie dowiesz się czy spełniasz wszystkie 

warunki formalne i gdzie możesz odbyć specjalistyczne 

szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych 

 omów plany przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze 

swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie, 

 zastanów się z jakiej przyczyny chcesz przyjąć dziecko, 

 skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą.  

 

Czy rodzina zastępcza otrzymuje wsparcie 

finansowe? 
 

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej 

dziecka. Wysokość pomocy jest inna dla rodziny spokrewnionej, 

którą tworzyć mogą dziadkowie lub rodzeństwo 

i niezawodowej, do której trafiają dzieci niespokrewnione.   

 

Rodziny zastępcze otrzymują również dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego (500+). 

Wszystkie świadczenia przyznawane i wypłacane są przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu 

 

Czy potrafisz zrozumieć dzieci 

potrzebujące opieki, ich problemy 

oraz chcesz im pomóc? 

 
Czy potrafisz z empatią odnosić się  

do ich rodziców? 

 

Czy chcesz zrobić coś  
dla dobra innych? 

 
Czy lubisz wyzwania? 

 
 

Odpowiadając twierdząco na te pytania możesz być 

pewny, że jesteś dobrym kandydatem do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. Sukces w rodzinie zastępczej osiągają:  

 Ludzie TOLERANCYJNI, którzy potrafią 

z szacunkiem odnosić się do innych. 

 Ludzie  ZARADNI, którzy potrafią skutecznie 

szukać pomocy. 

 Ludzie  ZADOWOLENI  ze swojego życia. 

 Ludzie SZCZĘŚLIWI, którzy to szczęście potrafią 

przekazywać innym.  

 

Czasami możesz myśleć, że niewiele osób ma te wszystkie 

cechy. Jednak kiedy uważnie rozejrzysz się wokoło 

zauważysz wiele rodzin zastępczych wokół siebie. Być 

może to Twój sąsiad, nauczyciel w szkole, rodzina, której 

dzieci już dorosły.  

 

W powiecie lublinieckim funkcjonuje 75 rodzin 

zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka. Dołączając do 

tak dużej grupy możesz liczyć na wsparcie, zrozumienie 

i pomoc. 


