
UCHWAŁA NR XXXVI/817/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z efektów pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach wyznaczonego 
na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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SPRAWOZDANIE  

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

wynikające z art.76 ust.4 pkt 15 ustawy                    

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ZA ROK 2012 

 

 

 

 

 

 

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/817/13
Rady Miasta Katowice
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Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku stabilnego środowiska 

wychowawczego i sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem osobiście do czasu jego 

powrotu do rodziny pochodzenia, adopcji, usamodzielnienia lub zapewnienia opieki i 

wychowania w innej formie (np. w placówce edukacyjnej, resocjalizacyjnej lub w domu 

pomocy społecznej). W swoich działaniach rodzina zastępcza ma przede wszystkim na 

względzie podmiotowość dziecka oraz jego prawo do utrzymywania osobistych kontaktów z 

krewnymi i innymi bliskimi osobami, zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 
 

Osoby i rodziny, które postanowieniem sądu rodzinnego zostały ustanowione rodziną 

zastępczą, obejmuje się wsparciem i pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.         

W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 7 koordynatorów, którzy 

współpracowali z 172 rodzinami zastępczymi. 

 

Ponadto rodziny zastępcze korzystają z następujących świadczeń pieniężnych: 
 

 

liczba rodzin zastępczych 
ogółem narastająco 

403 

w tym: 

 spokrewnione 270 

 niezawodowe, zawodowe 133 

liczba dzieci  

umieszczonych w rodzinach zastępczych 
595 

w tym: 

 w rodzinach spokrewnionych 355 

 w rodzinach niezawodowych, 

zawodowych 
240 

 

 Łączna wartość 

 (w zł) 

Jednorazowe świadczenie na pokrycie 

wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

32 921,35 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka w rodzinie zastępczej 
4 944 409,93 

Dofinansowanie do wypoczynku poza 

miejscem zamieszkania dla dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych 

101 179,39* 

 

* z pomocy w formie dofinansowania do wypoczynku skorzystało 141 dzieci z rodzin 

zastępczych 

 

W 2012r. ustanowionych przez sąd zostało 42 nowych rodzin zastępczych. Liczba dzieci         

w nich umieszczonych wyniosła łącznie 55. 

 

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spełniający podstawowe warunki 

ustawowe, co zostało potwierdzone w formie analizy sporządzanej przez koordynatorów 

pieczy zastępczej, są kierowani do udziału w szkoleniu.  

Id: D94B1C24-DA24-40D4-A3F8-856026620DBD. Podpisany Strona 3



 

Organizator 

szkolenia 

Kandydaci na 

rodziny zastępcze 

spokrewnione 

Kandydaci na 

rodziny zastępcze 

niezawodowe 

Kandydaci na 

rodziny zastępcze 

zawodowe 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

37 14 0 

Nowy Dom wspólnie z 

Domem Aniołów 

Stróżów 

0 0 0 

Łącznie 37 14 0 

 
W 2012r. w oparciu o art. 128 przeprowadzono 780 ocen zasadności dalszego pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej, w tym 34 negatywnych oraz 444 ocen rodzin zastępczych, w 

tym 20 negatywnych.  

Wystąpiono do sądu z 13 wnioskami o rozwiązanie rodziny zastępczej.  

W ramach wsparcia, 25 rodzinom zastępczym udzielono pomocy prawnej ( art.76 ust.4 pkt 

10), w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.  

W sytuacji braku możliwości okresowego sprawowania opieki nad dziećmi ( art. 76 ust.4 pkt 

17), piecza zastępcza nad dzieckiem została powierzona 5 rodzinom pomocowym 

sprawującym opiekę nad 11 dziećmi.  

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 16 zgłoszono do ośrodków adopcyjnych 118 dzieci, 

zakwalifikowano do adopcji 24 dzieci, w tym 21 z zawodowych rodzin zastępczych. 

 

 

Dzieci poza rodziną naturalną 

 

Ogólna liczba dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną: 
 

Formy prorodzinne  

 
Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 595 

Dzieci pochodzące z terenu Katowic, przekazane do adopcji 24 

Dzieci pochodzące z terenu Katowic, a umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych miast 75 

Razem 694 

 

Formy instytucjonalne 

 
Liczba wydanych dla dzieci skierowań do placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 
Katowic 

71 

Dzieci pochodzące z terenu Katowic, umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na 
terenie innych miast 

30 

Razem 101 
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Liczba przeprowadzonych interwencji, w wyniku których dzieci zostały umieszczone      

w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym – 17 

 

595

71

1775

30

24

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

Dzieci pochodzące z terenu Katowic, przekazane do adopcji

Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Katowic

Dzieci pochodzące z terenu Katowic, umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na

terenie innych miast

Dzieci pochodzące z terenu Katowic, a umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych miast

liczba przeprowadzonych interwencji, w wyniku których dzieci zostały umieszczone w placówce

opiekuńczo-wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym

 

 

 

Porównanie kosztów pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 

zawodowych rodzinach zastępczych wg wydatków za 2012 r. 

 

 Dom 

Dziecka 

„Tęcza” 

Dom 

Dziecka 

„Stanica” 

Dom 

Dziecka 

„Zakątek” 

Pogotowie 

rodzinne 

Rodzina 

wielodzietna 

Rodzina 

specjalistyczna 

Średni 

miesięczny 

koszt 

pobytu  

4 550,48 4 278,44 4 412,95 2 210,65 2 190,43 4 709,51 

 

 

 

 

Id: D94B1C24-DA24-40D4-A3F8-856026620DBD. Podpisany Strona 5



Dzieci przyjęte do zawodowych rodzin zastępczych w roku 2012 

 

liczba dzieci 

przebywających w 

zawodowych rodzinach 

zastępczych (narastająco) 

 

100% = 

87 

dzieci 

0-11 mies. 43 49% 

12-23 mies. 17 20% 

do 3 lat 10 11% 

do 4 lat 6 7% 

do 5 lat 0 0 

dzieci starsze 11 13% 

 

 

Dzieci zwolnione z zawodowych rodzin zastępczych w roku 2012 

 

liczba dzieci zwolnionych z zawodowych 

rodzin zastępczych (narastająco) 

 100% = 

51 

dzieci 

powrót do rodziny naturalnej 7 14% 

adopcja 21 41% 

rodzina zastępcza 3 5% 

placówka opiek-wych 10 20% 

Inne, np. zakład leczniczo-opiekuńczy 10 20% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: D94B1C24-DA24-40D4-A3F8-856026620DBD. Podpisany Strona 6




