
KARTA UZGODNIEŃ 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka 

 

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

 

Podstawę podjęcia uchwały stanowi art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zmianami), zgodnie z którym 

rada powiatu może podnieść świadczenia pieniężne, w tym m.in. wynagrodzenie prowadzącemu rodzinny 

dom dziecka. 

 

Kwestię wynagrodzeń dla prowadzących rodzinny dom dziecka reguluje art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po nowelizacji przedmiotowej ustawy (wprowadzonej  ustawą z dnia 

7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych 

innych ustaw - Dz. U. z 2022 r. poz. 2140), od 1.02.2023 r. prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

obligatoryjnie przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 4100 zł. 

Minimalna wysokość wynagrodzenia wskazana w ustawie nie rekompensuje jednak nakładu pracy 

niezbędnego przy prowadzeniu rodzinnego domu dziecka, nie pełni też wystarczającej funkcji 

motywacyjnej zarówno dla prowadzących rodzinne domy dziecka, jak i dla potencjalnych kandydatów 

rozważających prowadzenie takiego domu. 

Należy podkreślić, że pomimo szeroko zakrojonych akcji promocyjno-informacyjnych oraz 

indywidualnych rozmów motywujących, bardzo trudno pozyskać kandydatów do prowadzenia rodzinnych 

domów dziecka, głównie ze względu na relatywnie niskie wynagrodzenie. 

 

Projektowana uchwała zakłada podniesienie od 1.02.2023 r. wysokości wynagrodzenia dla prowadzącego 

rodzinny dom dziecka: 

1) do kwoty 5.500 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 8 i większą liczbą dzieci, osób,  

o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, 

2) do kwoty 5.200 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 7 dzieci, osób, o których mowa 

w art. 37 ust. 2 ustawy, 

3) do kwoty 4.900 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 1-6 dzieci, osób, o których 

mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. 

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w  rodzinnym domu 

dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób,  które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, po spełnieniu warunków określonych w przedmiotowej 

ustawie, a także osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnie, w przypadkach 

określonych w ustawie. 

W myśl art. 61 ust. 2 umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci możliwe jest tylko  

w przypadku rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej 

opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmbvga2dc


Aktualnie na rzecz miasta Sosnowca działa 7 rodzinnych domów dziecka, opiekujących się 52 dziećmi  

i 1 pełnoletnim wychowankiem. Spośród 52 dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka,  

13 dzieci obarczonych jest niepełnosprawnością. 

Zakłada się, że regulacje zawarte w uchwale w pozytywny sposób wpłyną na proces pozyskiwania 

kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. 

    

Uchwała podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego i wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

 

 

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU 

UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU 

 

Szacuje się, że na zwiększenie wysokości wynagrodzenia dla aktualnie prowadzących rodzinne domy 

dziecka przeznaczonych zostanie ok. 100.000 zł w bieżącym roku. Zakłada się również, że regulacje 

zawarte w uchwale pozwolą na pozyskanie kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka  

i utworzenie przynajmniej jednego domu tego typu w roku 2023.  

Środki będą wyasygnowane z budżetu MOPS. 


