
 

1. Ścieżka rozwoju zawodowego koordynatora rodziny  

Ścieżka rozwoju zawodowego koordynatora rodziny: 

1. Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

3. Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Osiągnięcie poszczególnych awansów zawodowych umożliwia staż pracy: 

• koordynatora – po przepracowaniu 2 lata, 

• starszego koordynatora – po przepracowaniu 5 lat.   

 

Na podstawie art. 77 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

koordynatora rodziny należą:  

1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

1a. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, 

po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 

dziecka. 

3. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji 

zadań wynikających z pieczy zastępczej; 

2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny 

dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został 

przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, 

planu pomocy dziecku; 



 

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu 

wzajemnego kontaktu; 

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 

rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obowiązany do systematycznego podnoszenia 

swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w 

szkoleniach i samokształcenie. 

6. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo do korzystania z poradnictwa 

zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

 

 

 


