
UCHWAŁA NR 729 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. 

Na podstawie art. 91, art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), 

w związku z art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej 

przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej nie niższe niż kwota 3 500,00 zł miesięcznie. 

§ 2. 

Prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa 

w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie niższe niż 

kwota 4 200,00 zł miesięcznie. 

§ 3. 

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej nie niższe niż kwota 3 600,00 zł miesięcznie. 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie określone w § 1 zwiększa się o kwotę 500,00 zł miesięcznie 

w przypadku sprawowania opieki, nad co najmniej pięciorgiem dzieci, począwszy 

od następnego miesiąca, w którym zostało umieszczone piąte dziecko.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 za niepełny miesiąc sprawowania opieki 

ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr 451 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie 

podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 



§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wypłaty 

wynagrodzenia należnego od 1 maja 2022 roku. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 729 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. 

W myśl art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) Rada Miasta może, w drodze uchwały 

podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 2.  

Zgodnie z art. 85 ust. 1 i ust. 2 wymienionej ustawy wynagrodzenie nie może być 

niższe niż kwota:  

- 2 000,00 zł dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom 

dziecka. 

- 2 600,00 zł dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego. 

Rodziny zastępcze niejednokrotnie przyjmując do swojej rodziny dziecko rozpoczynają 

jego leczenie i uczenie podstawowych czynności życiowych, zapewniając dzieciom 

zaniedbanym przez rodziców biologicznych szeroko pojętą opiekę i wychowanie. 

Ustalając wysokość wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka uwzględniono w szczególności ich kwalifikacje, 

odbyte szkolenia, zaangażowanie w proces opiekuńczo – wychowawczy powierzonych 

im dzieci oraz ocenę koordynatora rodzinnej pieczy zstępczej. 

Z uwagi na szczególne zaangażowanie rodzin zastępczych zawodowych w realizację 

nałożonych na nich zadań, podwyższenie wysokości ich wynagrodzenia za pracę jest 

zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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