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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy 

społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 

innych ustaw 

 

(druk nr 256) 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 575) 

Art. 25. 

1. Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik. 

[1a. W przypadku zapewnienia na podstawie art. 18a wspólnej obsługi ekonomiczno-

administracyjnej i organizacyjnej placówek wsparcia dziennego placówką wsparcia 

dziennego kieruje kierownik podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy pomocy 

wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy.] 

<1a. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego na 

podstawie przepisów o samorządzie gminnym lub przepisów o samorządzie 

powiatowym lub w przypadku zapewnienia na podstawie art. 18a ust. 1 wspólnej 

obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek wsparcia 

dziennego, placówką wsparcia dziennego może kierować kierownik podmiotu, który 

zapewnia tę obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach 

wsparcia dziennego wychowawcy.> 

1b. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki wsparcia dziennego przez podmiot, 

któremu gmina lub powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190, albo przez 

podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta albo starosty, placówkami tymi może kierować 

jeden kierownik przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia 

dziennego wychowawcy. 

2. Kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe: 
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a)  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca 

socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje 

resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub 

b)  na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem 

kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 

2)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej zawieszona ani ograniczona; 

3)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3. W przypadku wszczęcia przeciwko kierownikowi placówki wsparcia dziennego 

postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy 

art. 13 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-wychowawcza 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. 

2b. Powiat może połączyć placówkę wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym z 

placówką opiekuńczo-wychowawczą lub z prowadzoną przez siebie jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej. 

3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 190, prowadzenie 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego. 
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3a. Powiat albo samorząd województwa może połączyć prowadzone przez siebie formy 

instytucjonalnej pieczy zastępczej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 

Jeżeli połączenie obejmuje odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie albo 

regionalne ośrodki polityki społecznej, formy instytucjonalnej pieczy zastępczej 

prowadzone są w ramach tych jednostek. 

<3b. Przepisów ust. 3a nie stosuje się do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego.> 

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. 97. 

1. Placówką opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor. 

<1a. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na 

podstawie przepisów o samorządzie powiatowym placówką opiekuńczo-

wychowawczą może kierować dyrektor jednostki obsługującej, która prowadzi 

wspólną obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. 

1b. W przypadku zlecenia realizacji obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych  typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na podstawie 

art. 94 ust. 1 placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor 

podmiotu, któremu zlecono realizację, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy.> 
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2. (uchylony). 

2a. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez 

podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190, placówkami 

tymi może kierować jeden dyrektor przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. 

3. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego 

lub specjalistyczno-terapeutycznego może być osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: 

a)  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na 

innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę 

opiekuńczo-wychowawczą, albo 

b)  na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; 

2)   posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub 

rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną; 

3)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej zawieszona ani ograniczona; 

4)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6)   jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej 

funkcji. 

4. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która: 

1)   posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

2)   posiada świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44; 

3)   posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą 

predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora. 

Przepisy ust. 3 pkt 3-6 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej dyrektorem placówki opiekuńczo-

wychowawczej postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 106. 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki. 

2. W budynku może się mieścić tylko jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza. 

3. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku więcej 

niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, uwzględniając specyfikę i 

zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego w przypadku lokali 

stanowiących odrębną nieruchomość w rozumieniu przepisów o własności lokali. 

<3a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie może się mieścić 

na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z izbami wytrzeźwień lub 

z zapewniającymi całodobową opiekę: 

1) innymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej; 

2) jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;  

3) młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi; 

4) młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii; 

5) specjalnymi ośrodkami wychowawczymi; 

6) ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;  

7) jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości; 

8) hospicjami; 

9) zakładami opiekuńczo-leczniczymi;  

10) zakładami pielęgnacyjno-opiekuńczymi; 

11) zakładami rehabilitacji leczniczej.> 

4. Wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie: 

1)   spełnia warunki określone w ustawie i standardy określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 127; 

2)   przedstawi: 

a)  dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka 

opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność, 

b)  odpis z właściwego rejestru, 

c)  oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji 

podatkowej NIP, 
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d)  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w 

którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, z przepisami o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

e)  pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka 

opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej 

organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania, 

f)  pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o 

warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się 

placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na 

uwadze specyfikę placówki, 

g)  statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt, 

h)  regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt, 

i)  informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz o 

niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. f, są wymagane w przypadku, gdy 

wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia. 

6. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu oględzin obiektu, w którym placówka 

opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność. 

7. Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wydaje się na czas 

nieokreślony. 

8. Po uzyskaniu zezwolenia placówka opiekuńczo-wychowawcza podlega wpisowi do 

rejestru placówek, o którym mowa w art. 186 pkt 1. 

9. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej: 

1)   przestał spełniać warunki określone w ustawie i standardy usług określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 127, 

2)   nie przedstawi, na żądanie wojewody, w wyznaczonym terminie, aktualnych 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b-g 
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- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków lub standardów 

albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. 

10. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 9, wojewoda 

cofa zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

11. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę opiekuńczo-

wychowawczą z rejestru placówek, o którym mowa w art. 186 pkt 1. 

 

[Art. 113. 

 1. W przypadku wszczęcia przeciwko asystentowi rodziny postępowania karnego o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, zawiesza się go w pełnieniu obowiązków 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, asystent rodziny otrzymuje połowę 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego 

asystentowi rodziny wypłaca się pozostałą część wynagrodzenia; nie dotyczy to 

warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

4. Asystentowi rodziny zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w przypadku umorzenia 

postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego, okres zawieszenia wlicza 

się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze; nie dotyczy to 

warunkowego umorzenia postępowania karnego.] 

 

<Art. 113. 

1. Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, 

art. 95 ust. 5, art. 96–100, art. 106 ust. 1–3, ust. 3a pkt 1–8 i ust. 4–11, art. 107 i art. 

108 stosuje się odpowiednio. 

2. Do interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 

ust. 5, art. 96–100, art. 106 ust. 1–3, ust. 3a pkt 1–7 i ust. 4–11, art. 107 i art. 108 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 196. 

1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na 

działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku 
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kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w 

ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w 

placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych 

miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. Ustalając średnie miesięczne wydatki 

przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego nie uwzględnia się dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 

115 ust. 2a. 

2. Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o których 

mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność 

jednostki obsługującej, o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) <i jednostki, której zlecono realizację 

obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 94.>. 

3. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez 

marszałka województwa, i ogłaszane odpowiednio przez starostę lub marszałka 

województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca 

danego roku. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca 

przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność 

za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie 

ogłoszenia z roku poprzedniego. 

5. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które rozpoczęły działalność, średnie 

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej 

wojewódzkiej kwoty średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka odpowiednio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych. W przypadku gdy w danym województwie nie ma placówek opiekuńczo-
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wychowawczych danego typu, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub 

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które 

rozpoczęły działalność, ustala się w wysokości średniej krajowej kwoty średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. 

6. W celu ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które nie były prowadzone przez cały rok 

kalendarzowy, kwotę wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka 

wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków 

inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok 

kalendarzowy, dzieli się przez liczbę miejsc w tej placówce lub ośrodku, ustaloną jako 

sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych dniach poprzedniego roku 

kalendarzowego, a powstały iloraz mnoży się przez średnią liczbę dni w miesiącach, w 

których funkcjonowała ta placówka lub ośrodek. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 

 

[Art. 111a. 

 1. Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jej 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek 

pomocy społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach 

tego ośrodka. 

2. Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia obowiązana jest spełniać 

obowiązujące wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas 

działalnością realizowaną w połączonych jednostkach. 
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3. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce powstałej w 

wyniku połączenia - z wyłączeniem osoby kierującej jednostką - odpowiedzialne za 

wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych jednostkach obowiązane są 

spełniać obowiązujące wymagania dla tych stanowisk.] 

 

<Art. 111a. 

1. Gmina może połączyć: 

1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych. 

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia działa w 

strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej. 

3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w 

strukturze ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej obowiązane są 

spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej.> 

[Art. 112a. 

Powiat może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego obszarze. Jeżeli połączenie 

obejmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, inne jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej działają w ramach tego centrum.] 

 

<Art. 112a. 

1. Powiat może połączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji 

kryzysowej. 

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek interwencji kryzysowej 

działa w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w 

strukturze powiatowego centrum pomocy społecznej obowiązane są spełniać 

obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej.> 
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[Art. 113a. 

Samorząd województwa może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez 

połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego obszarze. 

Jeżeli połączenie obejmuje regionalny ośrodek polityki społecznej, inne jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego ośrodka. 

Art. 113b. 

Do jednostek powstałych w wyniku połączenia, o których mowa w art. 112a i art. 113a, 

stosuje się przepisy art. 111a ust. 2 i 3.] 

 

<Art. 113c. 

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie może się mieścić w jednym budynku z: 

1) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku;  

2) placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-

terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym; 

3) ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;  

4) jednostką organizacyjną wymiaru sprawiedliwości;  

5) zakładem aktywności zawodowej; 

6) izbą wytrzeźwień.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) 

 

Art. 48. 

1. Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11, 

w brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej 

jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W okresie działania jednostek, o których mowa w ust. 1, na dotychczasowych zasadach 

stosuje się do nich przepisy ustawy zmienianej w art. 42 w brzmieniu dotychczasowym. 
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3. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek 

zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy 

zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, może być prowadzona na 

dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

4. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów dziecięcych 

lub ich zespołów zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu dotychczasowym, może być 

prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. Upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej dla kierowników 

jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz 

pracowników tych jednostek, o których mowa odpowiednio w art. 68 ust. 2 pkt 3, art. 68a 

ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 42, w brzmieniu dotychczasowym, 

udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc. 

6. Centra administracyjne do obsługi placówek wsparcia dziennego, utworzone przez gminę 

lub powiat na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu 

dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach[, nie dłużej jednak niż 

przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy]. 

7. Centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzone 

przez powiat na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu 

dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach[, nie dłużej jednak niż 

przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

 


