
UCHWAŁA NR XLI/364/2022 
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, 
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego dla 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 
poz. 528 t.j.) oraz art. 91 w związku z art. 85 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 poz. 447 t.j.) Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się kwoty wynagrodzeń dla prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, 
rodzinę zastępczą zawodową pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
w następujący sposób: 

1. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzyma wynagrodzenie w miesięcznej wysokości brutto: 

a) 3 394,85 złotych w przypadku prowadzenia rodzinnego domu dziecka w okresie 1 - 4 lat, 

b) 3 776,13 złotych w przypadku prowadzenia rodzinnego domu dziecka powyżej 4 lat. 

2. Prowadzący rodzinę zastępczą zawodową otrzymuje wynagrodzenie w wysokości brutto: 

a) 3 017,91 złotych w przypadku prowadzenia rodziny zastępczej w okresie 1 – 2 lat, 

b) 3 234,52 złotych w przypadku prowadzenia rodziny zastępczej powyżej 2 lat. 

3. Prowadzący rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie 
w miesięcznej wysokości brutto: 

a) 3 526,97 złotych w przypadku prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego w okresie 1 – 3 lat, 

b) 3 667,77 złotych w przypadku prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego powyżej 3 lat. 

§ 2. Wynagrodzenie ustalone w §1 będzie corocznie waloryzowane o prognozowany śródroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych stosowany przy opracowaniu projektu Budżetu Państwa od dnia 
1 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 

§ 3. Od wysokości wynagrodzenia ustalonego w §1 pracodawca odprowadza należne na ubezpieczenia 
społeczne składki w zakresie płatnym przez pracodawcę. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 roku. 

   

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
 

Danuta Wróbel 
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń 
pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę 
zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 447 t.j.), 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. 

Piecza zastępcza, organizowana jest przez powiat i sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. 
Ważnym elementem rodzinnej pieczy zastępczej są jej zawodowe formy - osoby prowadzące rodzinne domy 
dziecka, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny pełniące funkcje pogotowia. 

W art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustalone zostały stawki wynagrodzeń dla 
zawodowych form pieczy zastępczej: 

1. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie 
nie niższe niż kwota 2 000 zł miesięcznie. 

2. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie 
nie niższe niż kwota 2 600 zł miesięcznie. 

Zgodnie z art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „Rada powiatu może, w drodze 
uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 85. 

W dniu 29 maja 2018 roku podjęta została Uchwała nr XLIII/365/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, 
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zgodnie z §2 tejże uchwały „wynagrodzenie ustalone w pkt 1 będzie 
corocznie waloryzowane o prognozowany śródroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
stosowany przy opracowywaniu projektu Budżetu Państwa, od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 
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