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PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATOW

NA RODZINY ZASTEPCZE ZÅWODOWE, RODZINY ZASTEPCZE

NIEZAWODOWE LUB DO PROVADZENIA RODZINNEGO DOMU

DZIECKA

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYT0WIE

WPROWADZENIE

Rodzin? ZaSt?PCZ雀Iub rodzinny dom dziecka　巾′OrZq ma睦0nkowie lub o§Oba

nlePOZOStajqca w zwiazku malZehskim, u kt6rych umieszczono dziecko w ceiu §PraWOWania

nad nim pieczy zastepczej, Z ZaStrZe乞eniem art. 55 i 58 (art 41 ust.1 usta¥vy O WSPieramu rOdziny

l SyStem-e PleC?y ZaS鳴PCZg Z dnia 9 czerwca 201 lr.)

Pelmeme funkcJi rodzmy ZaSt印CZq ZaWOdowq, rOdziny zast?PCZq niezawodowg

OraZ PrOWadzenle rOdzlmCgO domu dz-eCka moze by6 powicrzone osobom, kt6re spelni年椙Wanlnki

Okrestone w art　42 ustawy o wsp-eran… rOdzlny l SyStemle PIeCZy ZaSt?PCZq OraZ POSladaja

Swladectwo ukohc?enia szkolenla OrganlZOWanegO PrZeZ OrganlZatOra rOdzmmq PleCZy ZaSt?PCZq

lub prowadzo-1egO PrZeZ OstOdek adopcylny臆arL 44 ust l oraz 45 w/w ustawy

l WSTEPNA AKCEPTACJA I)O SZKOLEN萱A

I Zgloszenle kandydata/《うw - OSOba/y ubleg明Ca/e si? O Pelnienie funkcJi rodzlny ZaSt?PCZq

ZaWOdowc;.], rOdzmy ZaSlepczq meZaWOdowq iub prowadzacych rodzmmy dom dzleCka

POW】nna/y zg十os16 sl? do pracownik6w Dzialu Pieczy Zast?PCZ単l i Realizaql Swladczeh

Socjalnych PowlatOWegO Centmm Pomocy Rodzlnie w BylowIe OSObistie lub tclefonlCZnie

Celem uzyskania mfomaql O Obow]qZuJqCq PrOCedurze oraz o warunkach 」akle Wlnni SPelnie

kandydacl-　P「acown】Cy PCPR w Bylowle P「7Cdstawlap Wykaz dokument()w, 」akie naic7y

dostarczyc, nakreSl糾a SPeCyfik? funkcJOnOWama rOdzlny ZaSt?PCZq ZaWOdowq, rOdzlny

ZaSl?PCZeJ nleZaWOdowej lub 「odzmnegO domu dzleCka oraz uS“′ladamiap problemy dzleCka

klerOWanegO do pleCZy ZaSt?PCZq

2　ZIozenIC PrZeZ kandydata/6w do PowlatOWegO Centrum Pomocy Rodzm-e W Bytowle

nast?PuJ aCyCh dokument6w

a) pISemny Wniosek kandydata/6w o pelnlenle funkql rOdzlny ZaSt?PCZq ZaWOdowq, rOdzlny

zastepczq mezawodowq lub prowad∠ema rOdzimego domu dziecka zIozony

do Dzialu PleCZy Zast?PCZe」一Realizac」l Swladczch Soqalnych wraz z uzasadmeniem

SW《り匂dccy乙)1,

b) zapoznanle Z PrOCedur4 】 」句akceptacJa (POPrZC乙ZIozenle POdpisu)・

c) fomularz zgloszenio¥vy (Za富qcznik nr l),

d) oSw-adczenie kandydata/6w言Z nie sq i nle byli pozbawieni wladzy rodzIClelskiti

o「az v.′ladza rodzICielska nle 」eSt lm Ogran平Ona anl ZaWleSZOna (zalacznlk m 2),

‘e) oSwladczenle kandydata/6w・ lZ WyPe-nl明ObowlaZek allmentaCyJny臆W PrZyPadku

gdy taki obowlqZek w sIOSunku do nlCh wynika z ‘y-tulu eg∠ekucyjnego(乙al争cznik nr 2)・

f) oSwiadczenie kandydata/dw言7 n-e Sa OgranlCZenl W ZdolnoSci do czymo;cI PraunyCh

(Zalaczmk nr 2),

g) zaSwiadczenle lekarsklC O Stanle∴∠drowia wystawIOne PrZeZ lekar乙a podstawowq opiek1
1

く　言



Zdrowotnq,

h) opmia psychoIoga zatrudmOnegO PrZeZ PCPR w Bytowie o kandydacie/ach　-

ZgOdnie z pkt 3 rozdzial I oraz pkt 4e rozdzial III ninleJSZq PrOCCdury.

1) oiwiadczenie kandydata/6w o aktualnym miejscu zamieszkania (Zal雀cznik ur 2),

J) o§wiadczenie kandydata/6w言Z hie byVbyli skazam PraWOmOCnym `vyrOkiem zaしuny封ne

PrZeSt?PStWO (zalaczmk ur 2),

k) zaiwiadczenia kandydata/6w o sta書ym 2r6dle dochod6w,

l) akt matzehstwa (WyCiag aktualny), W PrZyPadku rozwodu - Sentenqia.vyroku sadu,

m) o;wiadczenie kandydataJ/6w o wyra乞eniu 7gOdy na udzia書w badanlach pedagogiczno-

PSyChoIogicznych oraz konsultaql Z radc脅PraWnym (za]acznik ur 3),

n) o;wiadczenie kandydata/6w dotyc乙qce leczema od¥vykowego (Zalacznik nr 2),

O) zgoda kandydata/6w na przctwarzame danych osobowych przez PCPR w Bytowie

(Zalacznik ur 4),

P) zgoda kandydata/6w na wystapienie PCPR w Bytowie do Ministerstwa Sprawledliwodei
KJ卸OWegO RQje中耳Kamego z zapytanlem O nickaralnoScl kandydata′6w (zこ函cznik ur 3),

q) zgoda kandydata/6w na wystapIeme PCPR w Bytowle do w書astiwego ze wzgledu na

mgSCe Zam-eSZkania oSrodka pomocy spolecznq o wydanie opmji na temat kandydata/6w

(zalacznlk ur 3),

r) zgoda kandydala/6w na wizyt? PraCOWnlka PCPR w Bytowie w miqscu zamieszkania

kandydata/6w (zalac∠nlk nJ 3),

S) kserokopia dowodu osobistego kandydata/6w,

t) kserokopia dokumentu potwierdz魂cego wyksztaIceme kandydata/61年

u) przynajrmi句dwie referencje ze frodowiska (np- SOItys’ksiqdz. sasiad,町?COdawca’

W PrZyPadku kandydat6w z dzie6ml W Wieku szkoInym za;wladczenie ze szkoly =me),

∨) zycIOrySy indywldualnc kandydata/6w.

3　Po p「zcd書ozemu W PCPR w BytowIe WSZyStkich w/w dokument6w言andydat/cI ZOSlanle佃

Sk-erOWany/i do psychologa zatrudnionego w PCPR w Bytowie, kt6ry wγda oplni? O POSiadaniu

Predyspozyql i motywacJi do pelnienia funkdy rodziny zastepczej lub prowadzenia rodzimego

domu dzleCka, na POtrZeby wst?Pnd akceptaqu.

4　Wizyta pracowmkdw PCPR w domu kandydata冷w, kt6ra ma na celu sprawdzenie warunk6w

bytowych i m-eSZkanlO、vyCh, umOZliwl明CyCh dziecku zaspokQjenie JegO indywidualnych

POtrZeb, W tym rOZWOJu emOqOnalnego’fizycznego i spolecznego, Wね§ciwql edukacJi

l rOZWqu ZalntereSOWah, VryPOCZyIlku i organizagl CZaSu WOlnego`　Na podstawie infomaql

POdanych w fomularzu zgtoszenio、vym OraZ kwestIOnariuszu do ustalenia sytuacji osoblS均,

「Odzlnne」 l mZ南tkowq kandydat6w na rodzin? ZaStePCZq lub prowadzenla rOdzimego domu

dzleCkaにalacznlk nJ「 6) sporzadza sle analiz? Sytuaqii osobistej. redzimqi i majqtkowq

kandyda↓a/bw na rodzln? ZaSt?PCZa lub do prowadzenla rOdziunego domu dziecka

5　Dodatkowo PCPR w Bylowie zastrzega sob-e mOZllWO§6 wery旺a中dostarczonych

P「Ze7 kandydata ref読nql Ze SrodowISka’POPrZeZ kontakt z osobaml WyStaWl明Cyml

referenqe

6　Wydanie przez p「acownlkdw PCPR w Bylowle PISemnq wst?Pn匂akceptaq=ub braku

WSt?Pnej akcepta項do szkolenia na podstawle OCeny SPelniania warun壷w. o kt6r)′Ch mowa

W art. 42 us廿2. Pod warunkem otrzymania wst?Pnq akceptady kand▼′dat/tj moze/g脅odby6

SZkolenie dla kandydat6w na rodzlne ZaSt?PCZq ZaWOdow紺odzin? ZappCZ? niezawodow脅

Iub prowadzqcych rodzimy dom dzleCka

ひし　2



II SZKOLENIE

上　Szkolenic kandydatdw pri⊃gramem ZatWierdzonym przez MinlStra Pracy l Polityk・ Spoieczn。.

Spotkama Sckoleniowe odbywaJa Sl? W gruPle’ P「OWadzone sq metoda warsztatowa,

w llCZb]e gOdzm Wynik函CyCh z zapIS6w Rozporzadzenla Ministra Pracy i Polityki Spoleczng

z dnia 9 grudma 201 l r w sprawle SZkoleh dla kandydat6w do sprawowania pleCZy ZaSt?PCZ叫

2　W trakcle SZkolenia kandydat/cl 」eSt/sq zobowlaZani do odbycia 10-gOdzimq) Praktykl

w rodzmle ZaStePCZ句ZaWOdowq, rOdzmmym domu dziecka lub plac6wce opiekuhczo-

wychowawczq Po zakorczenlu Praktyk nalezy dostarczy6 do Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Bytowie opime O ICh przeblegu

3　Szkolenie kohczy sl? vydaniem przez trener6w szkolenia Swladectwa o ukohczeriu szkolenla・

k16re nie JeS=oZsame z uzyskanlem kwalifikaql do pelnlenla fuck垂rodzlny Zast?PCZq

lub rodzlnnegO do’Tlu dzleCka

II書冊DANIE ZASWIADCZEN漢A KWAL暮FIKACYJNEGO

I Kandydat/cl na rOdzln? ZaSt?PCZa ZaWOdowa’rOdzine zast押czq meZaWOdowq lub prowadzenia

rodzmnegO domu dzleCka, POSladajqcy Swladectwo ukohczenia szkolenla, O ktorym mowa

w pk' 3 「ozdzla川nlnlqSZq PrOCedury・ mOg? ZIozyc wniosek o wydanie zatwiadczenia

kwalifikacyJnegO WraZ Z ankieta dla kandydat6w do pelnienia funkQji rodziny zast?PC乙q

zawodowq, rOdzlny ZaStePCZq niezawodow。 lub prowadzenia rodzlmegO domu dziecka

(Zalqcznlk Tr 5) do Pow-atOWegO Centrum Pomocy Rodzlr¥le W B)可OVne Wydanie

zaswladczema naSta中PO r‘rZePrOWadzenlu anallZy SyluacJI OSObistq, rOdzinnかma担tkowej.

2　Do wmosku kandydat/cI之ObowlaZany/i 」eSt/sq do書aczy6 aktualne dokumenty’O kt6rych mowa

w rozdzlale I pkt 2 podpunkJd, e工g言,j, k, 1jn n-niejszq procedury」eSli od daty zIozenla ich

do PCPR w Bytowle uPlyn可okres 6 miesl?Cy lub jeSll SytuaC.ia Zdrowotna, PraWna,

mieszkaniowa, finansowa l OSObista kandydata/6w na rodzine zast?PCZq lub do prowadzenia

rodzmmegO domu dzleCka uleg]a zmlanie

3　Pracowmk organizatora rodzlm。 PleCZy ZaStePCZq mOZe Zqda6 dodatko‘vyCh dokument6w’

o kt6r)′Ch mowa w pkt 2 TOZdzialu一, k16re mC ZOStaly wymlenionc w pkt 2 rozdzialu III

PrOCedury.

4　0「gamzator rodzimq pleCZy ZaSt印CZq ZObowlaZany 」eSt do‥

a wys]ama W Clagu　7　dnl Od dnia z]o乙enia przez kandydata/6w wniosku

wraz z wymienionyml Za中zmkami zapylanie o n-CkaralnoS6 kandydata!6w do KRK

w Sqdzic OkTqgOWym W Sねpsku

b przeslanla W Clagu　7　dnl Od dnia zIozenia przez kandydata/6w wnlOSku

wraz z wymlemOnymi zaIqczmkami do oSrodka pomocy spolecznq. wlaSciwego

ze wzg回u na mlgSCe Zamieszkama kandydata/6w, PrOSb? O SPOrZqd乙enle OPlnl!

na temat kandydata/6w.

c sporzqdzenla kwestionariusza do ustalenia sytuacji osoblStg, rOdzmmq i ma函kowq

kandydat6w na rodzm? ZaSt印CZq lub do prowad乙enla rOdz-megO domu dziecka’

kt6ry stanowI Zalaczmk nr 6 do procedury KwestlOnariusz sporzqdza sle W mlqSCu

zamleSZkanユa {andydat6w w cIngu 14 dn- Od dnia z書ozenla PrZeZ kandydata/6w

wmOSku WraZ Z Wymlenionyml Zalaczmkami.

d. przeprowadzenia badama PedagoglCZnegO Z kandydatem/ami o motywacJl

kandydaしa/6w przy podejmowamu decy乙]l O utWOrZenlu 「Odziny zast与PCZq

圏国書



l OPlekuhczych kandydata/6w oraZ OCZekiwah zwlaZal)Cn Z uLl…

w clagu 7 dnl Od dnla ZIozenla PrZeZ kandydata/6w unlOSku ¥睡Z WymlenlO rnl

zakymikami pedagog przePrOWadza wywlad i sporzaplza oplnlE

e przeprowadzenla badanla PSyChoIoglCZnegO Z kandydat証u

psychoIog zatrudniony przez PCPR w Bytowle PrZePrOWadza rozmoWf Orar teSty

psycho-oglCZne Po skohczonym badamu zoStaJe SPOrZadzona oplnia o pOSiadaniu

predyspozyql l mOtyWaql do pelnlenla funkcJl rOdzmy zaSt?PCZq lub proWadzenla

rodzlmegO domu dzleCka dotyczaca m ln. Struktury osobowoin kandydata/6w

oraz roh postaw rOd乙IClelsklCh. W clagu 14 dnl Od dnia zIoZenin przez andydeta�p

皿OSku潤r z Wymiemonymi zalacznlkaml Odb?dzie sl? PlerW乙e SPOtkanle

f zorganneWanla lndywldualnego spotkanie kandydata/6w z rad沖aVmym

zawhlOny PrZeZ PCPR w Bytowle W Celu przekaJZana POdstawowyc‘ PrZePIS6w

dotyczacych pleCZy ZaStapCZq Orar Obowlapk6w I Zada時itaJapyChz C唾pyCh

na rodzinle ZastapCZ。 ZaWOdowe口Odzinle ZaSt?PCZq meZaW(doWq lub

prowadzapych rodzlrmy dom dzleCka przepis6w prawa‘ Po zakohczenlu SPOtkania

radca prawny sporZadza lnformaqe na temat Whaych apoStrZeZeh

co do kandydata/6w W ciagu 14 dni od dnia zIozenia przez kandydata/6w wniosku

wraz z wymlenlOnymi zaklCZnikami odb?dzle Si? Pierwsze spotkan]e kandydatafow

Z radcq prawnym.

5. Po zebranlu dokument6w, O kt6rych mowa w pkt l, 2, 3 rozdzialu III oraz uzyskam

oplnli/infomacJl, O kt6rych mowa w pkt 4aつ4b’4c’4d, 4e, 4f rozdzialu III ninle:一SZq

p.。C。dury, W Ciqgu 7 dnl CO naymniq l z trener6w szkolenla SPCr乙adza analizq sytua串

osobistq, rOdzimej l m明tkow。 kandydata/6w zgodnie z art. 42 ust. 7 u.stavy o wspleraniu

rodzmy l SyStemie p-eCZy ZaSt?PCZq

6　Po sporzadzen二u analizy w clagu 7 dnl SPOtyka si? komlSja kwalifkacyJna W Sk書ad, kt6rq

WChodzq: trenerZy PrOWadzqcy szkoIenie’Pedagog’PSyChoIog, radca prawny, dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinle W Bytowie lub kierownik Dzlalu Pieczy Zast?PCZQj

l ReallZaqi Swiadczeh Socjalnych PCPR w Bytowle. Z przeprowadzonego spotkania

kwa楯kacyJnegO SPOrZadza sl? PrOtOk61

7. Zgodme Ze∴StanOWISkjem kom面　kwa楯kac)ln匂　w clqgu　7　dhi nast?Pしlie ‘vydanie

lub odmowa wydania zaSwiadczcnia kwallfikacyJnegO.

8　Po wydaniu zaSwiadczcnia kwa亜kac�觀t���&�4�������F�Vv��6V蹠'V�����7�

Rodzinie w B画Wie wpis串dane kandydata/6w na rodzine zastepcza zawodow紺Odzin?

ZaSt?PCZq niezawodowq lub do prowadzenia rodzimego domu dziecka do r。estru, O kt6rym

mOWa W art. 46 ustawy o wspleraniu rodziny l SyStemie pleCZy ZaSt?PCZ$ z dnia O9.06-201 lr

9　Rodzina zast?PCZa nleZaWOdowa lub rodzlna ZaStePCZa ZaWOdowa FOSradatca iviadectwo

ukohczenia szk0lenla uZuPehi明cego na lma fom? SPraWOWania FleCZy ZaSt?PCZg mOZe

Zlozyc wniosck o ¥vydanie zaiwiadczenla kwallfikacyjnegO

10 Dla rodzin okreSIonych w ust 9 ro2dzia書u `II p「ocedury, koml$a kwa腫kacyJna WydaJe

lub odmawia ¥vydania zaSwiadczenia kwa冊kacy.inegO na POdstawie dokumentaql

ZgrOmadzonych w PCPR w Bylowle POtWierdz明c匂　bad乞nle, SPe油anie warunk6w

OkreSIonych w art. 42　ustawy o wspleranlu rOdziny i systemie pleCZy ZaSt?PCZq

Z przeprowadzonego spotkania kwal誼kac〉叩gO SPorZ♀dza sl? PrOlOk61

び　4



i l Po vyda-ヽ1しl /高w"`dc乙ema kwa冊ikacyJnegO PraCOWnlk PCPR w Bytowle uZuPe書nia dane

W rCJeStrZC, O k高一-yCh mowa w art. 46 ustavy o wspleraniu rod乙iny l SyStemie pleCZy

L.、st?PCZq Z dnla O9 06 201 1r.

IV OCZEK量WANIE NA DZIECK0

1 Kand〉′dat/ciし:Zck`塙na propozyqe organizato「a rodzimq pleCZy ZaSt?PCZq.

2　Ustanow)eme r∝lzmy PrZeZ Sqd

3　PIZygOtOWame =Odziny zast?PCZq OraZ PrOWadzqcych rodzlme domy dziecka na przyJeCle

d乙leCka przez 」d乙lelenie szczcg6lo¥vyCh informaqi o sytua叩praumq dzleCka (W tym

lnformaq!e O mOZliwoScI PrZySPOSObienla), O dziecku亘egO Sytuaqi rodzlm。 (W tym

lnfomacJe O rOゴzedstwie) oraz zapewnienie, W miar? POtrZeby, kontaktu z dzleCkiem przed

um]eSZCZeniem go w rodzmie zast?PC乙g W teminie nle POZnlgSZym nlZ　7　dni przed

PrZ)陸Clem dziecka. Przekazanie rodzlnie zast?PCZq OraZ PrOWadzacym rodzime domy dziecka

nle POZmq niz w dnlu POPrZed乙明cym dzien przyJeCla dziecka nast?Pu」qC♀i dokumentacjl‥

OdpIS aktu urodzcnia dz'eCka, a W PrZyPadku slerOt lub p6l sie「ot r6wniez odpIS aktu zgonu

zmarlego rodzlca, OrZeCZeme S脅du o umleSZCZeniu dzleCka w pleCZy ZaStePCZej albo ¥miosek

rodzic6w dziecka lub osoby trzeclg O umlCSZCZenie dziecka w pleCZy ZaSt?PCZq, dokumentaq?

o stame Zdrowla dziecka, W tym kart? SZCZePleh, dokumenty szkolne, W SZC乙eg61noScl

;wiadectwa szkolne. diagno乙? PSyChofizyczna dziecka, Plan pracy z rodzmq PrZekazany przez

asystenta rodzlny lub lnfomac」e O Sytua垂rodzim匂PrZekazana przez gmln?・

Zapoznalem/lam s-e Z P「OCedura kwali皿owania kandyda16w na rodziny zastepczc・

kt6「雀akccp章u持・

dal乙) pOdplS dala i pOdplS
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Zalac∠nik nI l

。o ‘''…(ll」「}) Lv a同点o¥‘a…a land、d・l`0時一一a lOd∠lrly ZdS即Cバ′aWOdowc| 「Od川y 2AS`やPC∠C n)CZaWOdowc

l山一) do p「owadノC,r" 「。dノ'mCg。 do…」 d/I諒a ¥‘ l)o¥国OWym (加i「um Pomocy Rod∠lnle W Byto‘∨一e

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

E)玉戸亘車重p高ALNE‾十一‾　　pAN看臆臆　喜一　　　　　　　　:

1

NaノWISko　　　　　　　音

「　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　I 刮ｹ 音 

音 」一里竺1車型nlC吋e臆臆- ��音 音 」 

)　　}n「1。na　　　音 ��

) 葛　Ad「eszamies∠kania ��

十二三二二十 ��
」喜一臆臆 ��

I　喜一　喜一臆臆　臆　「臆+臆臆臆臆臆」‾‾‾‾ 

! 
l　　Num.=。Iefonu　　l 

! ��

) l　NarodowoS6 �� 

1　wyznanle　し 冤 

「‾‾‾二三二‾‾十 十臆∴w。。岬二十 ��

十二。dwyk。nyWan, Nazwaiadresmle」SCaP「aCy �� 

∴∴: lstancywllny �� 

! Datalml。SCeZaWarCla∠Wlapku 　ma霊乞e丘skiego 輸一繊酬嫌i--(¶1中I ��音読l、、、 

:∴∴::∴∴ �� 一〇〇〇〇臆臆　」 



D乙1eei z ma脆e丘s(Wa

(lm10na l naZWISka, daly urOdzema. S7koty do ktoreI uC窄SZCZ劃a)

Dzieci Z in。yCh zwlaZk《iw

(。Tl)Ona l naZWISka、 daty u「odzema. SZkoすy do kt6「e」 uCZeS乙C2‘到q)

Dzieci znajdujqce s一? W OP-eCe lub adoptowane

(1mlOna川aZWISka. daty urodzen上a、 S乙koly do kt6rq ucz?SZCZ到る)

- Ime osoby wsp6lIIie zam`eSZkujace

(皿10na "1a7WISka, daty urodzenia, S水oly do kldre) uCZeSZCZa」a/ mlqSCe PraCy)

-　Rodzaj zaJmOWa皿egO Iokalu

(dom/mleSZkame, Wfasnos6. hlPOteka. rodzaj ogrzewanla)
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