
PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE 

LUB DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W POWIATOWYM 

CENTRUM POMOCY RODZINIE  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 Postanowienia ogólne  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu Zarządzeniem nr 

38/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 5.12.2011 r. wyznaczone zostało 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.  

2. Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzą pracownicy Zespołu do spraw 

pieczy zastępczej.  

Kwalifikacja przebiega dwuetapowo: 

I etap – wstępna kwalifikacja – kończy się wydaniem skierowania na szkolenie; 

II etap – kwalifikacja końcowa – kończy się wydaniem zaświadczenia 

kwalifikacyjnego. 

3. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka prowadzone są przez organizacje lub osoby fizyczne 

posiadające wymagane prawem uprawnienia na podstawie umów zlecających im 

realizację zadania lub prowadzone są przez pracowników tut. PCPR posiadających 

uprawnienia szkoleniowe w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej programu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

I Etap -  wstępna kwalifikacja. Kwalifikowanie kandydatów do szkolenia  

4. Zgłoszenie kandydatów 

Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub o prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka zgłaszają się do pracowników Zespołu do spraw pieczy 

zastępczej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu w celu uzyskania 

ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. Pracownik z którym podjęto kontakt 

proponuje osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub o 

prowadzenie rodzinnego domu dziecka rozmowę wstępną.  

5. Wstępna rozmowa - odbywa się w Centrum. W trakcie spotkania pracownicy: 

 zapoznają się z kandydatami na rodziców zastępczych, 

 informują ich o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać 

kandydaci na rodzinę zastępczą, 

 przedstawiają wykaz wymaganych dokumentów, 

 nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej. 

6. Rozpoczęcie współpracy – złożenie wymaganych dokumentów.  



Osoba decydująca się na poddanie procesowi kwalifikacji składa w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu następujące dokumenty:  

a) pisemny wniosek o wszczęcie procedury kwalifikowania do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją 

procedury kwalifikowania kandydatów - załącznik nr  1,  

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury,  

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej 

oraz udział w badaniach psychologicznych, pedagogicznych wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury,  

d) oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej procedury,  

e) oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszej procedury,  

f) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o 

niekaralności, oświadczenie dot. leczenia odwykowego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej procedury,  

g) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej o stanie zdrowia zawierające zapis „brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka”,  

h) potwierdzenie zameldowania,  

i) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o dochodach za okres trzech miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku rolników 

zaświadczenie z Urzędu Gminy/PIT),  

j) akt małżeństwa (wyciąg aktualny, ew. sentencja rozwodowa),   

k) kserokopia dowodu osobistego kandydata/ów,  

ł.    życiorys kandydata - historia życia.  

7. W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych 

specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz 

może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów, między innymi: od 

pracodawcy, sąsiadów, księdza, sołtysa, w przypadku kandydatów z dziećmi w wieku 

szkolnym – zaświadczeń ze szkoły itp.  

8. Kandydaci posiadający już zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie 

szkolenia np.: w innym Ośrodku, po zweryfikowaniu przedłożonej dokumentacji i 

wizycie w domu pracownika PCPR rozpoczynają okres oczekiwania na dziecko. 

9. Wizyta środowiskowa.  

Po złożeniu dokumentów o których mowa w pkt. 6 pracownicy Zespołu ds. pieczy 

zastępczej udają się z wizytą do domu kandydata/ów w celu bliższego ich poznania 

oraz ustalenia ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Z wizyty sporządzana jest 

opinia(załącznik nr 7). W przypadku kandydatów zgłaszających kandydaturę jako 

małżonkowie podczas wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków.  

10. Badanie psychologiczne.  



Psycholog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza z 

kandydatem/kandydatami badania psychologiczne. Psycholog przeprowadza rozmowę 

oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić predyspozycje i motywacje do 

pełnienia funkcji rodziny  lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Po badaniu 

psycholog sporządza opinię.  

11. Wstępna kwalifikacja kandydatów.  

Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej oraz zebrane dokumenty stanowią podstawę do dokonania przez Zespół 

oceny kandydatów pod względem spełniania warunków, o których mowa wart. 42 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po 

przeanalizowaniu niezbędnych dokumentów i pozytywnym ich zatwierdzeniu przez 

Zespół do spraw pieczy zastępczej, wydaje się skierowanie do udziału w szkoleniu 

(art. 43 ustawy),(wzór oceny i skierowania na szkolenie stanowi zał. nr 8) 

12. Szkolenie kandydatów oraz praktyka w pieczy zastępczej (rodzinnej lub 

instytucjonalnej) są obowiązkowe. Osoba niepozostająca w związku małżeńskim 

uczestniczy w szkoleniu sama, małżonkowie w szkoleniu uczestniczą oboje. Spotkania 

szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. Termin 

pierwszego spotkania jest ustalony przez pracowników Centrum o czym kandydaci są 

informowani. Terminy kolejnych spotkań, ustalane są wspólnie w grupach 

tematycznych. Praktyki w wymiarze 10 godzin  kandydaci ustalają indywidualnie.  

13. Szkolenie kandydatów spokrewnionych z dzieckiem, można prowadzić według 

indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka; w tym 

przypadku nie jest wymagane odbycie stażu. 

14. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ponadto zostaje 

sporządzona opinia psychologiczno-pedagogiczna konieczna do wydania 

zaświadczenia kwalifikacyjnego 

II Etap -  Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka.  

15. Kwalifikacji dokonuje Zespół do spraw pieczy zastępczej, o którym mowa w pkt. 2 

niniejszej procedury biorąc pod uwagę całość dokumentacji dotyczącej kandydata/ów.  

16. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko Zespołu 

dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata/ów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.  

17. Na wniosek kandydata/ów rodzinnej pieczy zastępczej – załącznik nr 9, organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające 

potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków o których mowa w art. 42 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz posiadania 

predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. W przypadku 

niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.  

 Oczekiwanie na dziecko  

18. Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 



rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka przekazywanym przez Starostę Kędzierzyńsko-

Kozielskiego do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.  

19. W przypadku kandydata/ów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub 

rodzinnego domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia 

kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie stosownie do 

limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3 –

letnim Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej.  

20. Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych kandydatów następuje na podstawie 

postanowienia sądu.  

21. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie 

dziecka udzielając szczegółowych informacji o dziecku i przekazując posiadaną 

dokumentację dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Kędzierzyn-Koźle …………………………  

……………………………………  

( Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) 

 ……………………………………  

……………………………………  

( adres, telefon)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn- Koźle 

 

 

WNIOSEK KANDYDATA/ÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

Proszę o wszczęcie wobec mnie/nas procedury kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późniejszymi 

zmianami).  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję warunki powyższej procedury. Uzasadnienie 

wniosku. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

……............................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

          ………………………………………….. 

                   (podpis/y wnioskodawcy/ów)  

 



Załącznik nr 2 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Kędzierzyn-Koźle …………………………  

……………………………………  

( Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) 

 ……………………………………  

……………………………………  

( adres, telefon)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn- Koźle 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku na kandydata do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w zbiorze danych osobowych 

prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 

Skarbowa 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zadań określonych ustawą z dnia 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332 z 

późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na o:  

 adresie/siedzibie administratora danych osobowych, jakim jest Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu,  

 przysługujących mi na podstawie ww. ustawy o ochronie danych osobowych 

uprawnieniach, a w szczególności o prawie wglądu do swoich danych i prawie ich 

poprawiania – tj. o uprawnieniach wynikających z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

 

  

.................................................................  

(podpis osoby składającej oświadczenie)  

 



Załącznik nr 3 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Kędzierzyn-Koźle …………………………  

……………………………………  

( Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) 

 ……………………………………  

……………………………………  

( adres, telefon)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn- Koźle 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

 

W związku z ubieganiem się przeze mnie o pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz 

przystąpieniem do procedury kwalifikowania kandydatów, wyrażam zgodę na:  

 wystąpienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z 

zapytaniem o moją niekaralność do Krajowego Rejestru Karnego prowadzonego przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości,  

 wystąpienie, w razie potrzeby, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kędzierzynie-Koźlu o wydanie opinii do m.in. ośrodka pomocy społecznej, zakładu 

pracy, parafii na temat mojej kandydatury na rodzinę zastępczą,  

 przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wizyty domowej sprawdzającej m. in. moje 

warunki mieszkaniowe i predyspozycje do bycia rodziną zastępczą,  

 udział w badaniach psychologicznych, pedagogicznych niezbędnych do wydania 

zaświadczenia kwalifikacji na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w 

sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego.  

 

 

.................................................................  

(podpis osoby składającej oświadczenie)  



Załącznik nr 4 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Kędzierzyn-Koźle …………………………  

……………………………………  

( Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) 

 ……………………………………  

……………………………………  

( adres, telefon)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn- Koźle 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w 

brzmieniu: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że:  

 w stosunku do mnie nigdy nie było prowadzone i aktualnie nie toczy się postępowanie 

sądowe w celu ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.  

 nigdy nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej.  

 władza rodzicielska nigdy nie była mi ograniczona ani zawieszona.  

 

 

 

 

.................................................................  

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 



Załącznik nr 5 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Kędzierzyn-Koźle …………………………  

……………………………………  

( Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) 

 ……………………………………  

……………………………………  

( adres, telefon)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn- Koźle 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w 

brzmieniu: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że:  

 wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,  

 nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. * 

 

 *niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

.................................................................  

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 



Załącznik nr 6 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Kędzierzyn-Koźle …………………………  

……………………………………  

( Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) 

 ……………………………………  

……………………………………  

( adres, telefon)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn- Koźle 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o 

brzmieniu: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”oświadczam, że: 

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

 w przeszłości nie byłem/byłam i obecnie nie jestem leczony/a odwykowo, nie 

zostałem/zostałam zobowiązany/a do podjęcia takiego leczenia na podstawie 

orzeczenia sądu. 

 

 

.................................................................  

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 



Załącznik nr 7  do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

KWESTIONARIUSZ DOTYCZY KANDYDATÓW NA SZKOLENIE DO PEŁNIENIA 

FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

 

I. INFORMACJE O KANDYDATACH 

 

 Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………….. 

 

 Daty urodzenia ………………………………………………………………………………… 

 

 Adres zamieszkania …………………………………………………………………………… 

 

Telefon ………………………………………………………………………………………… 

 

 

II. SYTUACJA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY 

ZASTĘPCZEJ 

1) Sytuacja rodzinna osób wspólnie zamieszkujących  

Lp. Imię i 

nazwisko 

Data 

urodzenia 

Stan 

cywilny 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 

pracy lub 

nauki 

Sytuacja 

zdrowotna 

Źródło i 

wysokość 

dochodu 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 2) Jaki jest stosunek własnych dzieci do przyjęcia nowego członka rodziny?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



3) Czy osoba poinformowała o swojej decyzji rodzinę, znajomych i jaki jest ich stosunek do 

tego faktu?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4) Czy rodzina utrzymuje kontakty z innymi członkami rodziny zamieszkującymi oddzielnie?  

      tak 

      nie  

Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to kontakty i jak często?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Czy wobec kandydatów na rodzinę zastępczej lub któregoś z członków rodziny bądź osób 

wspólnie zamieszkujących z kandydatami toczy się postępowanie karne w sprawie o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (podać wobec kogo i jakie przestępstwo) lub 

ktoś z członków rodziny odbywa lub odbywał karę pozbawienia wolności?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6) Czy kandydat na rodzinę zastępcza lub któryś z członków rodziny kandydata lub osoby 

wspólnie zamieszkującej z kandydatem przebywa lub przebywał w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, schronisku dla nieletnich łub zakładzie poprawczym?(podać kto, kiedy i 

gdzie)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



7) Czy któreś z dzieci kandydatów na szkolenie przebywa lub przebywało w pieczy 

zastępczej?(podać kto, kiedy i gdzie)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8) Czy w rodzinie występowały problemy wychowawcze z dziećmi wychowywanymi 

dotychczas? Jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób zostały rozwiązane?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9) Jak najlepiej nagradzać dziecko za dobre zachowanie?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

10) Czy i jakie kary stosować wobec dziecka? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 11) Zobowiązania alimentacyjne członków rodziny świadczone na rzecz innych osób:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



12) Czy w domu są zwierzęta domowe? Jeśli tak, to kto się nimi zajmuje oraz czy nie 

stanowią one zagrożenia dla dziecka?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

III. SYTUACJA ZDROWOTNA  

1) Czy u kandydata lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym 

występują przewlekłe choroby somatyczne? (właściwe zaznaczyć).  

      tak 

      nie  

2) Czy z osobą zamieszkują osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi?  

      tak 

      nie  

3) Jakiego rodzaju jest to niepełnosprawność?  

…………………………………………………………………………………………………... 

4) Czy z osobą zamieszkują osoby uzależnione od alkoholu?  

      tak 

      nie  

5) Czy z osobą zamieszkują osoby uzależnione od środków odurzających?  

      tak 

      nie  

IV. SYTUACJA MIESZKANIOWA  

1) Mieszkanie (właściwe zaznaczyć):  

    własnościowe, spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu  

   komunalne/kwaterunkowe  

   mieszkanie wynajęte  

   mieszkanie chronione  

   dom jednorodzinny  

   Inne  

 

Liczba pokoi: …..              Oddzielna kuchnia:      tak 

                                                                                 nie 

Łazienka: :       tak           nie           poza mieszkaniem 



WC: :               tak           nie           poza mieszkaniem 

Ogrzewanie: centralne/ inne …………………………………………………………………. 

2) Stan utrzymania mieszkania: 

     czyste, zadbane  

     brudne, zaniedbane  

 z  dewastowane  

3) Czy mieszkanie wyposażone jest w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego?  

       tak 

       nie                                                                                  

 

4) Czy dla dziecka są przewidziane?  

     osobny pokój  

     samodzielne łóżko  

     miejsce do zabawy   

     miejsce do nauki  

5) Stałe obciążenia finansowe rodziny (czynsz, media, alimenty, zadłużenia, raty)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V. ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY  

1) Podział domowych obowiązków:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Sposób spędzania czasu wolnego:  

Dorośli:…………………………………………………………………………………………..

. …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Dzieci:…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Zainteresowania:  



Dorośli:…………………………………………………………………………………………..

. …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Dzieci:…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4) Motywacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (czym kierowali się 

kandydaci przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu na szkolenie?)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5) W jaki sposób rodzina planuje zorganizować opiekę na przyjmowanym dzieckiem, w 

szczególności:  

a) Kto będzie zajmował się dzieckiem w czasie pracy opiekunów? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 b) Jak zostanie zorganizowana opieka na dzieckiem w czasie choroby?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Czy rodzina jest w stanie zapewnić dziecku wypoczynek wakacyjny? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 d) Jak będzie zorganizowany czas wolny dziecka? 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6) Jaki jest stosunek kandydatów do religii wyznawanej przez przyjęte dziecko?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.  

 

Podpis osoby, z którą przeprowadzono rozmowę                       Podpis pracownika przeprowadzającego rozmowę  

 

……………………………………………….                            ………………………………………………. 

Miejscowość i data 

 

……………………………………………… 



Załącznik nr 8 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

OCENA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ 

  

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu działając na podstawie art.43 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej dokonując wstępnej analizy  pozytywnie/negatywnie * ocenia 

kandydata/ów na rodzinę zastępczą Panią/Pana 

……………………………………………………………………………………………….….. 

pod względem spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust 1-2 Ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (teks jednolity Dz. U. z 2015r. 

poz. 332) i  kieruje na szkolenie dla kandydatów na:  

zawodową rodzinę zastępczą *,  

zawodową rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego *,  

zawodową, specjalistyczną rodzinę zastępczą *,  

niezawodową rodzinę zastępczą *. 

 

 

………………………………………………….. 

(podpis Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej) 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 

 



Załącznik nr 9 do procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

Kędzierzyn-Koźle …………………………  

……………………………………  

( Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) 

 ……………………………………  

……………………………………  

( adres, telefon)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Skarbowa 4  

47-200 Kędzierzyn- Koźle 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO 

 

W związku z ukończeniem szkolenia dla kandydatów na rodzinę 

zastępczą………………………………………., zwracam się z wnioskiem o wydanie 

zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 poz. 332 z póź. zmianami) i posiadania przeze mnie 

predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.  

 

 

…....................................................... 

(podpis) 


