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USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154) 

 
Art. 54. 

1. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom 
dziecka lub pełniący funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej. 

2. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, posiadającą pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji 
rodziny zastępczej zawodowej. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, określa w szczególności: 
1) strony umowy; 
2) cel i przedmiot umowy; 
3) miejsce sprawowania pieczy zastępczej; 
4) sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej; 
5) liczbę dzieci powierzonych rodzinie zastępczej; 
6) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej; 
7) gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej 

sprawującej pieczę zastępczą nad: 
a) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
b) dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, 
c) małoletnią matką z dzieckiem; 

8) gotowość do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego; 
9) wysokość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty; 
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10) możliwość korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez 
osoby tworzące rodzinę zastępczą; 

11) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę zastępczą lub 
problemów z powierzonymi dziećmi; 

12) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, 
w szczególności związanego z wypoczynkiem; 

13) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 
14) czas, na jaki umowa została zawarta; 
15) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 

3a. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zawarta przez starostę innego powiatu niż 
starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej 
niezawodowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, umowa może być zawarta po uprzednim 
zawarciu porozumienia starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej ze starostą innego powiatu. 

<3c. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3b, może określać, że zadania związane z 
funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, w tym między innymi dotyczące 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o których mowa w art. 191 
ust. 5, przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej 
zawodowej i finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wykonuje powiat starosty, 
który zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.> 

4. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do 
zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Umowę zawiera się na okres co najmniej 4 lat. 
6. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi 

wskazanemu w umowie. 
7. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa zmieni 

miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta 
postanowi inaczej lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z 
wyjazdem wakacyjnym. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia. 

 
Art. 60. 

1. Rodzinny dom dziecka organizuje powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację 
tego zadania na podstawie art. 190. 

[2. Powiat może, na zasadzie porozumienia, organizować rodzinny dom dziecka na terenie 
innego powiatu.] 

<2. Rodzinny dom dziecka może być organizowany na terenie innego powiatu na 
zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który organizuje 
rodzinny dom dziecka lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, a 
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starostą powiatu, na terenie którego organizowany jest rodzinny dom dziecka. 
Przepisy art. 54 ust. 3c stosuje się odpowiednio.> 

 
Art. 93. 

1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej; 
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat 
zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. 

<2a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona na terenie innego 
powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który 
prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zleca realizację tego zadania na 
podstawie art. 190, a starostą powiatu, na terenie którego prowadzona jest placówka 
opiekuńczo-wychowawcza. Przepisy art. 54 ust. 3c stosuje się odpowiednio.> 

3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 190, prowadzenie 
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 
preadopcyjnego. 

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i 
religijne; 

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej; 
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

 
Art. 193. 

1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 
1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w 

przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie 
zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu 
dziecka; 

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku 
umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 
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2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie. 
3. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, 

[o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3] <o której mowa w ust. 1 pkt 2>, ponoszą osoby 
dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za okres pobytu w pieczy zastępczej po 
uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w 
wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 
3. 

5. Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność 
przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3 i 4, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami. 

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej 
lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po 
urodzeniu. 

8. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, 
za okres dłuższy niż 12 miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji 
gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości. 

 

 


