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PROJEKT 
 
Nr korespondencji SOD 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom 
zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego 

oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 85 ust. 1 i 2, art. 91 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 821), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia 
wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym 
zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Podnieść wysokość wynagrodzenia określonego w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821) 
w następujący sposób: 

1) rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3000,00 zł 
miesięcznie; 

2) rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie 
nie niższe niż kwota 3600,00 zł miesięcznie; 

3) prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3500,00 zł 
miesięcznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje 
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie, rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600,00 zł. 

Na podstawie art. 91 ww. ustawy rada powiatu może podnieść wysokość powyższych wynagrodzeń. 
Uchwałą Nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. podwyższono proponowane przez 
ustawodawcę wynagrodzenia przysługujące rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym 
rodzinny dom dziecka do kwoty nie niższej niż 2.500,00 zł, natomiast rodzinom zastępczym zawodowym 
pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego do kwoty nie niższej niż 3.100,00 zł. 

Biorąc pod uwagę: 

- wzrost płacy minimalnej w 2021 r. do kwoty 2.800,00 zł, 

- przeprowadzoną analizę wypłacanych wynagrodzeń przez inne powiaty w województwie śląskim, zgodnie 
z którą rodziny zastępcze zawodowe w większości miast ościennych otrzymują wyższe wynagrodzenia, 

- konieczność pozyskania nowych rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy 
dziecka (w tym przekształcenie istniejących rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i rodzin 
zastępczych zawodowych w rodzinne domy dziecka) 

uzasadnione jest zwiększenie wysokości wynagrodzeń wprowadzonych Uchwałą Nr XXXV/775/2018 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. 

Znaczny wzrost wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka wynika z faktu, 
iż w rodzinnym domu dziecka może przebywać do 8 wychowanków, natomiast w rodzinie zastępczej 
zawodowej powinno być zabezpieczonych 3 dzieci. 

Aktualnie w Gliwicach funkcjonują 22 rodziny zastępcze zawodowe, w tym 2 pogotowia rodzinne. Rodziny 
te łącznie sprawują opiekę nad 98 dziećmi.  

Obecna sytuacja w rodzinnej pieczy zastępczej spowodowana jest: 

- zmianą w przepisach prawnych, zgodnie z którymi dzieci poniżej 10 - roku życia można umieszczać 
wyłącznie w rodzinnej pieczy zastępczej, 

- dużymi trudnościami w pozyskiwaniu nowych kandydatów na rodziny zastępcze (obecnie w związku 
z panującą pandemią COVID-19 w ogóle nie jest to możliwe), 

- mocno ograniczoną działalnością sądu rodzinnego, co powoduje, iż sytuacja prawna dzieci w pieczy 
zastępczej nie jest regulowana (brak jest rotacji, dzieci nie powracają pod opiekę rodziców, a także władza 
rodzicielska nie jest im odbierana celem umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej, natomiast 
interwencyjnie zabezpieczane są nowe dzieci, które z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia nie mogą nadal 
przebywać w swoim środowisku rodzinnym). 

Podwyżka wynagrodzeń jest zaplanowana od dnia 1.01.2021 r. i jej skutki finansowe w kwocie 
153.656,28 zł (środki własne miasta) zostały ujęte w planie finansowym Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny na rok 2021. 


