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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 16 marca 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 81) 

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

ZASTĘPCZEJ (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) 

 
[Art. 11. 

1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik 
socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w 
ustawie. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362, z późn. zm.). 

2. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad 
środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie 
rodzinie asystenta rodziny.] 

<Art. 11. 
1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie rodzinny wywiad środowiskowy, 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). 

2. Po przeprowadzeniu wywiadu, o którym mowa w ust. 1, pracownik socjalny 
dokonuje analizy sytuacji rodziny. 

3. Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 2, wynika konieczność przydzielenia rodzinie 
asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy 
społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. 

4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, kierownik ośrodka pomocy 
społecznej: 

1) przydziela rodzinie asystenta rodziny albo  
2) występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną 

o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo 
3) występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na 

podstawie art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.> 
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Art. 17. 

1. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje 
pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację 
pracy z rodziną. 

2. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie 
zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia. 

[3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika 
socjalnego.] 

<3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków 
pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.> 

4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych 
przez gminę. 

 
Art. 28. 

[1. W placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 30 
dzieci.] 

[2. Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, możne przebywać nie więcej niż 
15 dzieci.] 

<2. Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym 
czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.> 

3. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego 
oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można 
korzystać z pomocy wolontariuszy. Przepis art. 27 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

4. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym 
rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin 
organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki. 

 
Art. 32. 

[1. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i 
wychowania przez rodziców.] 

<1. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku 
opieki i wychowania przez rodziców.> 

2. Pieczę zastępczą organizuje powiat. 
 

Art. 33. 
Piecza zastępcza zapewnia: 

[1) realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do 
przysposobienia dziecka;] 
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<1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to 
niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;> 

2) przygotowanie dziecka do: 
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie 

akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków 
doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

 
Art. 39. 

1. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 
1) rodzina zastępcza: 

a) spokrewniona, 
b) niezawodowa, 
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 

zawodowa specjalistyczna; 
2) rodzinny dom dziecka. 

[2. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez 
rodziny pomocowe, na zasadach określonych w art. 73-75.] 

<2. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być 
wspierane przez rodziny pomocowe, na zasadach określonych w art. 73–75.> 

 
Art. 47. 

1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz 
prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez: 

1) udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym 
informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem 
przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie 
późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka; 

2) przekazanie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, 
następującej dokumentacji: 

a) odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot - również 
odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica, 

b) dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, 
c) dokumentów szkolnych, w szczególności świadectw szkolnych i kart szczepień, 
d) diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub 
resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją, 
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e) planu pracy z rodziną, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, przekazanego 
organizatorowi przez asystenta rodziny. 

2. W przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka wymagającego 
natychmiastowej pomocy lub umieszczenia dziecka w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej przekazuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 
informacje i dokumentacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po przyjęciu dziecka. 

3. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, rodzina zastępcza oraz 
prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do otrzymania lub wglądu do wszelkiej 
dostępnej dokumentacji medycznej dotyczącej przyjętego dziecka. 

4. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej umożliwia rodzinom zastępczym oraz 
prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii. 

5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracuje z sądem oraz informuje, co 
najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny 
dziecka. 

[6. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje właściwy sąd o możliwości powrotu 
dziecka do jego rodziny, załączając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej.] 

<6. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
informuje właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załączając 
opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną i opinię koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej.> 

 
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 lub prowadzący rodzinny dom 
dziecka, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej.] 

<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; 
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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; 

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. 

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. 57. 

[1. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej 
przebywa więcej niż 3 dzieci, starosta, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia osobę do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Przepisy 
art. 64 stosuje się odpowiednio.] 
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<1a. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej 
niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek rodziny zastępczej, 
zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich. Przepisy art. 64 ust. 3 - 6 stosuje się.> 

2. W szczególnie uzusadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej 
lub rodziny zastępczej niezawodowej, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Przepisy art. 64 stosuje 
się odpowiednio. 

 
Art. 61. 

1. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej 
niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o 
których mowa w art. 37 ust. 2. 

2. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą 
prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie 
większej liczby dzieci. 

 
<Art. 61a. 

1. Z rodziną zastępczą zawodową, w której wychowuje się co najmniej 6 dzieci, 
spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadającą co 
najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza zawodowa, starosta zawiera, 
na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka. 

2. Z rodziną zastępczą zawodową spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka, starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o 
prowadzenie rodzinnego domu dziecka.> 

 
Art. 62. 

1. Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o 
świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

2. Z prowadzącym, o którym mowa w ust. 1, starosta lub podmiot, któremu powiat zlecił 
organizowanie rodzinnego domu dziecka, zawiera umowę, która określa w szczególności: 

1) strony umowy; 
2) cel i przedmiot umowy; 
3) miejsce sprawowania pieczy zastępczej; 
4) sposób i zakres finansowania działalności rodzinnego domu dziecka, ze wskazaniem 

wysokości środków przeznaczonych na poszczególne cele; 
5) liczbę dzieci powierzonych prowadzącemu rodzinny dom dziecka; 
6) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danym rodzinnym domu dziecka; 
7) wysokość wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

oraz sposób wypłaty; 
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8) zasady korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez 
prowadzącego rodzinny dom dziecka; 

9) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby prowadzącego rodzinny dom dziecka lub 
problemów z powierzonymi dziećmi; 

10) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególności 
związanego z wypoczynkiem; 

11) wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny 
dom dziecka; 

12) zasady rozliczania otrzymywanych środków; 
13) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 
[14) warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów 

związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka;] 

<14) wysokość i warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub 
pokrycie kosztów związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony 
rodzinny dom dziecka;> 

15) czas, na jaki umowa została zawarta; 
16) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 

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

wskazanemu w umowie. 
5. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy prowadzący rodzinny dom dziecka 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. 

 
[Art. 64. 

1. Powiat lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka zatrudnia osobę zajmującą się 
opieką lub wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka na podstawie: 

1) umowy o pracę albo 
2) umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zatrudniona w systemie zadaniowego 

czasu pracy. 
3. Osobą, o której mowa w ust. 1, może być wyłącznie osoba wskazana przez prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, która: 
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej ograniczona ani zawieszona; 
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
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3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

4. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1, postępowania karnego 
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się 
odpowiednio.] 

<Art. 64. 
1. Starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka może 
zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich.  

2. W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, starosta lub 
podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek prowadzącego rodzinny 
dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i 
przy pracach gospodarskich.  

3. Osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich zatrudnia się na podstawie: 

1) umowy o pracę albo 
2) umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 
4. Osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może być zatrudniona w 
systemie zadaniowego czasu pracy. 

5. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich może być wyłącznie osoba wskazana lub zaakceptowana przez 
prowadzącego rodzinny dom dziecka, która: 

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 
jest jej ograniczona ani zawieszona;  

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w 
stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie zatrudnionej do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich postępowania 
karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 
stosuje się odpowiednio.> 

 
[Art. 65. 

1. W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, powiat lub podmiot 
organizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, 
zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego rodzinny dom 
dziecka, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 
i przy pracach gospodarskich. Przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio.] 
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Art. 66. 

[1. Przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją 
zadań rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka rodzina zastępcza oraz 
prowadzący rodzinny dom dziecka mogą korzystać z pomocy wolontariuszy, 
organizowanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przepisy art. 64 ust. 3 
stosuje się odpowiednio.] 

<1. Przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz wykonywaniu innych czynności 
związanych z realizacją zadań rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka 
rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mogą korzystać z 
pomocy wolontariuszy, organizowanej przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Przepisy art. 64 ust. 5 stosuje się odpowiednio.> 

2. O potrzebie skorzystania z pomocy, o której mowa w ust. 1, rodzina zastępcza lub 
prowadzący rodzinny dom dziecka informuje właściwego organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

 
Art. 75. 

1. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a 
rodziną pomocową. 

2. Umowa 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 pomocowej; 
[6) wysokość dodatku i świadczenia, o których mowa w art. 85 ust. 5 i 6, 

przysługującego rodzinie pomocowej oraz sposób wypłaty;] 
<6) wysokość świadczeń, o których mowa w art. 85 ust. 6 i 7, przysługujących 

rodzinie pomocowej oraz sposób wypłaty;> 
7) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę pomocową lub 

problemów z powierzonymi dziećmi; 
8) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 
9) czas, na jaki umowa została zawarta; 

10) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 
3. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd. 
4. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, świadczenie przysługuje małżonkowi wskazanemu 

w umowie. 
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia. 
6. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy. 
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Art. 77. 

[1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej.] 

<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 asystentem rodziny i odpowiednio rodziną 

zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, 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.] 
<4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej 

niż 30 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. 

 
Art. 83. 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać: 
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. 

do 18. roku życia - raz w roku; 
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2) świadczenie na pokrycie: 
a) niezbędnych [wydatków] <kosztów> związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka - jednorazowo, 
b) [wydatków] <kosztów> związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub 

innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo 
lub okresowo. 

[2. Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na 
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w 
wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na 
czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór 
nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i 
radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym 
przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym 
lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, 
umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.] 

<2. Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe 
na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez 
rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, 
opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i 
płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi 
telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez 
podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym 
lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 
ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę 
zastępczą.> 

[3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie 
zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli 
zasadność przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej.] 

<3a. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać 
rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 
ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.> 

4. Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na 
pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 

 
Art. 84. 

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na: 
1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości 
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odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty 
z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór 
nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament 
telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 
eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych [wydatków] 
<kosztów> przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu 
jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, 
umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom 
dziecka; 

[2) pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom 
dziecka; 

3) pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem 
dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.] 

<2) pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w 
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest 
prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w 
umowie, o której mowa w art. 62; 

3) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do 
wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62.> 

 
Art. 109. 

1. W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające 
szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania 
specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy 
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

2. W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej można umieścić, w tym samym 
czasie, łącznie nie więcej niż 30 dzieci. 

<3. Wojewoda, uwzględniając specyfikę i zadania regionalnej placówki opiekuńczo-
terapeutycznej, może zezwolić na umieszczenie większej liczby dzieci, nie więcej 
jednak niż 45.> 

 
[Art. 113. 

Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków 
preadopcyjnych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 ust. 4, art. 96-100 i art. 106-108 
stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 113. 
Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków 
preadopcyjnych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 ust. 5, art. 96–100 i art. 106–108 
stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 117. 
1. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w 

którym mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, przysługują w 
miesięcznej stawce odpowiadającej wysokości kwoty [wydatków] <kosztów>  
ponoszonych na czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór 
nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i 
radiowy, [wydatki] <koszty> związane z kosztami eksploatacji i remontów, zaliczki na 
koszty zarządu nieruchomością wspólną, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości i 
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podzielonej przez liczbę osób 
zamieszkujących w tym lokalu i pomnożonej przez liczbę dzieci umieszczonych w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dyrektora placówki. 

2. Środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym mieści się placówka 
opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, przysługują w miesięcznej stawce 
odpowiadającej wysokości kwoty [wydatków] <kosztów> ponoszonych na czynsz, 
opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 
abonament telewizyjny i radiowy, ryczałt na zakup opału, [wydatki] <koszty> związane 
z kosztami eksploatacji i remontów, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości i 
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podzielonej przez liczbę osób 
zamieszkujących w domu jednorodzinnym i pomnożonej przez liczbę dzieci 
umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dyrektora 
placówki. 

 
Art. 118. 

1. Środki finansowe na usługi telekomunikacyjne przysługują w miesięcznej stawce 
odpowiadającej wysokości [wydatków] <kosztów> ponoszonych na abonament i 
połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym. 

2. Wysokość środków finansowych na połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym, w 
kwocie nie wyższej niż 346 zł, ustala starosta w porozumieniu z dyrektorem placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

 
Art. 119. 

1. Środki finansowe na bieżące naprawy i remonty przysługują w rocznej stawce 
odpowiadającej wysokości ponoszonych [wydatków] <kosztów> podzielonych przez 
liczbę osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym i 
pomnożonej przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego, w kwocie nie wyższej niż 1.581 zł na dziecko. 

2. Środki finansowe na wyposażenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 
w sprzęt niezbędny dla umieszczonych w niej dzieci, z uwzględnieniem standardu usług 
świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przysługują w rocznej 
stawce odpowiadającej wysokości poniesionych [wydatków] <kosztów>, w kwocie nie 
wyższej niż 2.915 zł na dziecko. 

 
Art. 129. 

[Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny w celu:]  
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<Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka w celu:> 

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 
3) modyfikowania planu pomocy dziecku; 
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

umożliwiającą przysposobienie; 
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 
6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy 
społecznej. 

 
[Art. 135. 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka, zwany dalej "zespołem", ocenia sytuację umieszczonego dziecka.] 

<Art. 135. 
W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i 
specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka, zwany dalej „zespołem”, ocenia sytuację umieszczonego dziecka.> 

 
Art. 139. 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka 
dokonuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 
właściwym ze względu na położenie placówki. 

2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego w sporządzeniu planu pomocy dziecku. 

[3. Przepis art. 138 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 
<3. Przepisy art. 136 i 138 stosuje się odpowiednio.> 
 

[Art. 144. 
Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał 
pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, 
dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.] 

<Art. 144. 
Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który 
przyznał pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1, o każdej zmianie ich sytuacji 
osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.> 
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Art. 149. 
1. Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną 
- nie mniej niż 3.300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co 
najmniej 3 lat; 

2) [w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:] 
<w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-
terapeutyczną:> 

a) nie mniej niż 6.600 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres 
powyżej 3 lat, 

b) nie mniej niż 3.300 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 
do 3 lat, 

c) nie mniej niż 1.650 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres 
poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. 

2. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń 
indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później 
jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. 

3. W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, 
pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na 
kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może 
zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki. 

 
Art. 156. 

1. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności: 
1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka 

zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej 
oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 
3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o 

okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego; 
4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu 

niezbędnych dokumentów; 
5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; 
6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do 

przysposobienia dziecka; 
7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i 

majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej "wywiadem 
adopcyjnym"; 
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8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do 
przysposobienia dziecka; 

9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka 
oraz osób, które przysposobiły dziecko; 

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; 
11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii 
kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie 
przysposabiającej; 

12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka 
bezpośrednio po urodzeniu; 

13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań. 
[2. Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 3.] 
<2. Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.> 
[3. Szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

ośrodek adopcyjny organizuje odpłatnie. Odpłatność za szkolenie nie może być wyższa 
niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 
200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata do przysposobienia dziecka, 
ośrodek adopcyjny może zwolnić w całości lub w części z ponoszenia odpłatności za 
szkolenie, o której mowa w ust. 3.] 

 
Art. 176. 

Do zadań własnych gminy należy: 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 
wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 
dzieci; 

4) finansowanie: 
[a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,] 
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające; 
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5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
zamieszkałego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 
193 ust. 8. 

 
Art. 180. 

Do zadań własnych powiatu należy: 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 
zawodowych; 

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i 
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 
usamodzielnienia; 

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka i rodzin pomocowych; 

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym; 

[6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 
dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;] 

<6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 
dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego;> 

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 
tworzenie warunków do powstawania: 

a) grup wsparcia, 
b) specjalistycznego poradnictwa; 

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-
wychowawczych; 
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9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 
10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych 

badań lekarskich; 
11) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46; 
12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 

13) finansowanie: 
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w 

rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 
terenie lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub 
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego; 

14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w 
wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym 
mowa w art. 187 ust. 3; 

15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 
193 ust. 8. 

 
Art. 186. 

Do zadań wojewody należy: 
1) prowadzenie rejestrów: 

a) placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, 

b) wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach, o których mowa w lit. a, na terenie 
województwa; 

2) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek i ośrodków, o których 
mowa w pkt 1 lit. a; 

3) nadzór nad działalnością placówek i ośrodków, o których mowa w pkt 1 lit. a; 
4) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 
podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674, z późn. zm.) przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 
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2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 137, poz. 1304); 

5) monitorowanie: 
a) realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, 
b) zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami; 
6) gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw 
rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o 
którym mowa w art. 187 ust. 3[.]<;> 

<7) współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, 
realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej.> 

 
Art. 187. 

1. Do zadań ministra właściwego do spraw rodziny należy: 
1) monitorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy; 
2) finansowe wsparcie gminnych programów wspierania rodziny i powiatowych 

programów dotyczących rozwoju systemu pieczy zastępczej; 
3) zatwierdzanie programów szkoleń, o których mowa w art. 12, 44 i 172; 
4) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze działań na rzecz 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
5) opracowywanie i finansowanie rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej; 
6) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu 

informatycznego w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu; 

7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej; 

8) gromadzenie danych ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej przekazywanych przez wojewodę; 

9) wykonywanie zadań organu centralnego, wyznaczonego zgodnie z art. 6 Konwencji 
z dnia 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia 
międzynarodowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 448 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 17); 

10) zlecanie części zadań instytucjom upoważnionym na podstawie art. 9 Konwencji z 
dnia 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia 
międzynarodowego. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny może dokonywać kontroli i oceny realizacji 
programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które wspiera finansowo. 

3. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących 
zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów 
teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w 
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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4. Minister właściwy do spraw rodziny może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane 
dotyczące jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, a także dane dotyczące osób i rodzin, którym udzielono 
wsparcia, oraz form udzielonego wsparcia, gromadzone przez jednostki organizacyjne 
realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 
podstawie przepisów ustawy. 

5. W przypadku utworzenia rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 4, jednostki 
organizacyjne realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej przekazują dane do rejestru centralnego. 

[6. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób 
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 
wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu 
państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, mając na uwadze potrzebę 
ujednolicenia informacji przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę.] 

<6. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory, 
sposób sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z 
wykonywania zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 
realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia informacji 
przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę.> 

<7. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej 
listę zatwierdzonych programów szkoleń, o których mowa w art. 12 ust. 4, art. 44 
ust. 2 i art. 172 ust. 3.> 

 
[Art. 189. 

Rada Ministrów do dnia 31 lipca przedkłada Sejmowi i Senatowi informację o realizacji 
ustawy w roku poprzednim.] 

<Art.189. 
Rada Ministrów do dnia 31 lipca przedkłada Sejmowi i Senatowi informację o realizacji 
ustawy w roku poprzednim wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu i zakresu 
finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy.> 

 
[Art. 191. 

1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 
raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 

1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo 
rodzinnym domu dziecka; 

2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

3) środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki. 
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2. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 
właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na 
pobyt stały. 

3. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały, 
właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o 
umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

4. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, 
rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków 
jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 

5. Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, 
zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia 
dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 

6. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, 
prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz 
rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu 
dziecka oraz świadczenia dla rodziny pomocowej finansuje proporcjonalnie do liczby 
dzieci powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 

7. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się w przypadku: 
1) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, na podstawie art. 58 
ust. 1 lub art. 103 ust. 2; 

2) dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość 
rodziców jest nieznana. 

8. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 
raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
9. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
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3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków 
finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

10. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, 
ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej albo powiat, który otrzymuje zwrot 
wydatków na utrzymanie dziecka. 

11. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka lub wydatki przeznaczone na utrzymanie 
dziecka, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 
zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pozostawienia dziecka. 

12. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatki na opiekę i wychowanie dziecka 
albo średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej albo środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środki finansowe na bieżące 
funkcjonowanie tej placówki poniosła gmina i powiat, kwoty, o których mowa w art. 92 
ust. 10, dzieli się, uwzględniając wysokość poniesionych wydatków.] 

<Art. 191. 
1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 
1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

albo rodzinnym domu dziecka; 
2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

3) wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. 
2. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego 
zameldowania na pobyt stały. 

3. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały, 
właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o 
umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

4. W przypadku powrotu dziecka do rodziny i ponownego umieszczenia go w pieczy 
zastępczej, wydatki ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed ponownym umieszczeniem go w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2 i 3 
stosuje się. 

5. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, 
rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z 
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powiatem, o którym mowa w ust. 1–4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka 
oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 
2. 

6. Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek 
preadopcyjny, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1–4, porozumienie w 
sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2. 

7. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny 
zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie 
zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka oraz świadczenia dla rodziny pomocowej 
finansuje proporcjonalnie do liczby dzieci powiat, o którym mowa w ust. 1–4. 

8. Przepisów ust. 1 i 5 nie stosuje się w przypadku: 
1) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, na 
podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 103 ust. 2; 

2) dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość 
rodziców jest nieznana. 

9. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 
dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych 
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.  
10. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, w wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  
Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

11. Do okresów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w ust. 9 i 10, wlicza 
się również okres przebywania tego dziecka, po osiągnięciu pełnoletności, w rodzinie 
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zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na 
zasadach określonych w art. 37 ust. 2. 

12. Wydatki na dziecko, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do 
liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, ponosi 
powiat, o którym mowa w ust. 1–4, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków 
na utrzymanie dziecka. 

13. Wydatki na dziecko, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, w rodzinie zastępczej 
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na 
miejsce pozostawienia dziecka. 

14. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatki poniosła 
gmina i powiat, kwoty, o których mowa w art. 92 ust. 10, dzieli się, uwzględniając 
wysokość poniesionych wydatków. 

15. Powiat właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej ponosi 
wydatki na finansowanie pomocy, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit c i pkt 2.> 

 
Art. 192. 

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 ust. 1, zalicza się: 
1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w 

rodzinnym domu dziecka; 
2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka; 
3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka; 
4) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka; 
5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 

zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki; 
<5a) środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 

i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem 
rodzinnego domu dziecka;> 

6) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie; 
[7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub w 
którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze 
zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego;] 

<7) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina 
zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest 
prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą 
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tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego;> 

8) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 
lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub 
jest prowadzony rodzinny dom dziecka; 

9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny 
zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie 
zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem 
w rodzinnym domu dziecka; 

10) świadczenia dla rodziny pomocowej. 
 

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 typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

3) środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki - 
w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego.] 

<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.> 

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, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w 
wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu. 
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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. 

 
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 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. 

2. Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o których 
mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność 
centrum administracyjnego, o którym mowa w 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. Przepisy art. 61 ust. 3-4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stosuje się odpowiednio.] 

<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. 
Przepisy art. 60 ust. 3–5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stosuje 
się odpowiednio.> 
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[Art. 230. 

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 
art. 229 ust. 1-3 i 7, w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie może być 
wyższa niż 30.] 

<Art. 230. 
Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w art. 229 ust. 1–3 i 7, po upływie okresu, o którym mowa w art. 229 ust. 8, nie 
dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być wyższa niż 30.> 

 
Art. 232. 

1. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. 1-3 i 7, w 
okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci 
powyżej 7. roku życia. 

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
mogą przebywać dzieci powyżej 10. roku życia. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 95 ust. 2. 
 

<Art. 232a. 
W okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 11 
ust. 3, kierownik ośrodka pomocy społecznej może: 

1) przydzielić rodzinie asystenta rodziny;  
2) wystąpić do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną o 

przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;  
3) wystąpić do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na 

podstawie art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 
Art. 232b. 

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. na wniosek rodziny zastępczej zawodowej, w 
której przebywa więcej niż 3 dzieci starosta: 

1) zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 
pracach gospodarskich albo 

2) przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 83 ust. 2, jeżeli zasadność 
przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, starosta, na wniosek rodziny, może przyznać 
łącznie. 

3. Do osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 64 stosuje się odpowiednio.> 
 

[Art. 233. 
1. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne 

domy dziecka nieposiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy co najmniej 
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3-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza, obejmuje się opieką koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne 
domy dziecka posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy co najmniej 3-
letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, mogą zostać objęte opieką koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

3. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, posiadających przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, nieobjętych 
opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.] 

<Art. 233. 
1. W okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 

nieposiadające co najmniej 2-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza lub 
rodzinny dom dziecka, obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 
posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub rodzinny 
dom dziecka, mogą zostać objęte, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. Przepis art. 77 ust. 1a stosuje się odpowiednio.> 

 
[Art. 238. 

W przypadku gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy przepisów art. 92 ust. 11, art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust. 8, 9 i 12 nie 
stosuje się.] 

<Art. 238. 
1. W przypadku gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy przepisów art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust. 9–11 i 14 
nie stosuje się. 

2. W przypadku gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy do ustalania właściwości powiatu zobowiązanego 
do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej stosuje się przepisy 
dotychczasowe.> 

 
Art. 247. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny wprowadzi program na dofinansowanie w okresie 3 
lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań własnych gminy i powiatu z zakresu 
realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na 
pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń, dla rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. 

<1a. Program, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rodziny 
opracowuje, realizuje i finansuje we współpracy z wojewodą.> 

2. Program jest finansowany dotacją celową z budżetu państwa. 
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3. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację programu będzie określana na kolejne 
lata w ustawie budżetowej na dany rok. 

4. Wysokość dotacji może przekroczyć 50% wydatków na realizację zadania. 
 

[Art. 251. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.] 

<Art. 251. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem: 

1) art. 11 ust. 4, art. 57 ust. 1a, art. 77 ust. 1 i art. 83 ust. 3a, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2015 r.; 

2) art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. Nr 9, 

poz. 59, z późn. zm.) 

Art. 109. 
§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. 
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 

[1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w 
szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania planu pracy z rodziną, 
skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w 
przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować 
rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, 
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 
wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,] 

<1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w 
szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z 
rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych 
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować 
rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, 
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z 
jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych 
zarządzeń,> 

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia 
sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, 

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, 
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania 

zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, 
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5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 
dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo 
pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym 
warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, 
określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu 
w tym celu kuratorowi. 

[§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych 
środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela rodzinie małoletniego 
odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez 
ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy oraz realizacji 
planu pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym.] 

<§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych 
środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę 
organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela 
rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w 
terminach określonych przez ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i 
udzielanej pomocy, w tym prowadzonej pracy z rodziną, a także współpracuje z 
kuratorem sądowym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH 

NIELETNICH (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 

887 i Nr 191, poz. 1134) 

Art. 6. 
Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 

1) udzielić upomnienia; 
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej 

szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub 
społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub 
pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, 
terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w 
określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub 
innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia; 

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna; 
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu 

pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego; 
5) zastosować nadzór kuratora; 
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6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji 
zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym 
lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją; 

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów; 
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego; 
9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie 

zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania 
opieki nad nieletnim; 

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym; 
[11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu 

rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i 
opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
rodzinie zastępczej niezawodowej, placówce wsparcia dziennego, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.] 

<11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu 
rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362, z późn. zm.) 

Art. 11. 
1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych 

świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić 
ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie 
świadczenia niepieniężnego. 

[2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem 
rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, 
niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie 
użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie 
lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy 
przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.] 

<2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem 
rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu 
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socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona 
odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac 
społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia 
odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą 
stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o 
przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej.> 

3. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z 
pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby 
ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń. 

 
Art. 22. 

Do zadań wojewody należy: 
1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 
2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; 
3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów 

pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek 
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o 
działalności gospodarczej; 

3a) (uchylony); 
[4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności 
gospodarczej;] 

<4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o 
działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz 
jednostek specjalistycznego poradnictwa;> 

5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w 
szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, oraz prowadzenie 
rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji; 

6) (uchylony); 
7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom 

niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych; 
8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w 

tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz 
nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad 
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zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z wymaganymi kwalifikacjami; 

8a) (uchylony); 
9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty 

niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i 
samorządowej; 

9a) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez domy 
pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu 
terytorialnego przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4; 

10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na 
podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług 
socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób; 

11) analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy 
społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń 
przewidzianych w strategii; 

12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do 
spraw zabezpieczenia społecznego, również w formie dokumentu elektronicznego, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

13) realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz 
współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem; 

14) finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy 
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; do wyboru programów stosuje się 
odpowiednio art. 25, 26, 28-35; 

15) koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie 
zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. 

 
[Art. 25a. 

1. Realizację zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, utworzonej przed dniem 1 stycznia 2005 r., organ zleca z 
pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepis art. 14 tej ustawy stosuje się odpowiednio. 

2. Organ, po przeprowadzeniu negocjacji, zleca prowadzenie placówki podmiotowi 
uprawnionemu, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 3. 

3. Zlecenie realizacji zadania odbywa się w trybie określonym w ust. 2, jeżeli placówka: 
1) jest zarejestrowana w rejestrze wojewody; 
2) spełnia standardy, o których mowa w art. 87; 
3) zrealizowała zalecenia pokontrolne. 

4. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć prowadzenia 
placówki na terenie innego powiatu, jeżeli powiat miejsca położenia placówki nie wniesie 
sprzeciwu w terminie 1 miesiąca od dnia dostarczenia mu projektu umowy o realizację 
zadania.] 
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Art. 90a. 
[1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie 
nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.] 

<1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy 
pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na 
zagospodarowanie.> 

2. Podwyższenie wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, może być zróżnicowane i 
uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale rady powiatu. 

 
[Art. 154. 

1. Przepisów art. 86 ust. 3 i 4 nie stosuje się do dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych przed dniem 1 stycznia 2004 r. Decyzje o odpłatności rodziców za pobyt tych 
dzieci w rodzinach zastępczych wydaje starosta powiatu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. 

2. Umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawarte na podstawie art. 33f ust. 2 ustawy 
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej zachowują ważność nie dłużej niż przez 
2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia rodzinnego, 
z dniem wejścia w życie ustawy stają się zawodowymi niespokrewnionymi z dzieckiem 
rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia rodzinnego. 

4. Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze otrzymują pomoc, o której 
mowa w art. 78 ust. 7, na dzieci przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. Przepisu art. 73 ust. 2 nie stosuje się do osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy 
łączyły funkcję rodziny zastępczej z prowadzeniem placówki rodzinnej. 

6. W 2004 r. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ustala 
starosta powiatu prowadzącego placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są 
obowiązane do opracowania programu naprawczego do końca 2007 r. 

7a. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są 
obowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r. 

7b. Podmiotowi prowadzącemu całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, który nie 
osiągnął obowiązującego standardu, wojewoda wydaje zezwolenie warunkowe na czas 
realizacji programu naprawczego. 

8. Do pomocy przyznanej na podstawie art. 33p ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o 
pomocy społecznej stosuje się przepisy dotychczasowe. 

9. Osoby, które z przyczyn od siebie niezależnych nie otrzymywały pomocy, o której mowa w 
art. 88 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, mogą wystąpić do starosty właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub 
skierowaniem do placówki z wnioskiem o przyznanie pomocy w terminie 3 lat od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 


