
 

 

 
 

 

PROPONOWANE ZMIANY DO USTAWY Z DNIA 09.06.2011 R. O WSPIERANIU RODZINY 

I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ 

 

Art. 7a 

 

Obecne brzmienie zapisu: 

 

Brak zapisu w ustawie 

 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

Art. 7a 

Sądy, organy i jednostki organizacyjne są zobowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni 
udostępnić, lub udzielić na wniosek podmiotu realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej niezbędnych informacji, które mają znaczenie w realizacji zadań wynikających z ustawy. 
UZASADNIENIE 

Brak zapisu stanowiącego podstawę żądania informacji – zarówno np. w toku procesu kwalifikacyjnego 
dotyczącego kandydatów na rodziny zastępcze, jak i w toku postępowań o przyznanie świadczeń lub ustalenie 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy. 
 

Art. 74 

 

Obecne brzmienie zapisu: 

 

1. Rodziną pomocową może być: 

1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 

2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. 

2. Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może 

przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką. 

 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

Art. 74 

1. Rodziną pomocową może być: 

1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 

prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego. 

2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. 

3) Małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim wskazani przez rodzinę zastępczą lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, spełniający warunki określone w art. 42 ust. 1,2 i 7 oraz  

przygotowani do pełnienia funkcji rodziny pomocowej według indywidualnego planu, określonego przez 

organizatora .” 

2. Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może 

przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką. 

 



 

 

UZASADNIENIE: 

 

Poszerzenie katalogu rodzin pomocowych o osoby prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze typu 

rodzinnego oraz osoby i rodziny wskazane przez  rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

do sprawowania opieki zastępczej nad dziećmi umieszczonymi w danej rodzinie. Powyższa zmiana 

umożliwiłaby pobyt dzieci w sytuacjach określonych w art. 73 , pod opieką osób które utrzymują stały kontakt 

z rodziną oraz znają indywidualne potrzeby dziecka. 

 

Art. 80  

 

Obecne brzmienie zapisu: 

 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje 

świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

1) 660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 

2) 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 

zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

2. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu 

dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa w ust. 1.  

Ust. 3 Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne. 

4. Zmiany wysokości dochodu dziecka w okresie pobierania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie 

wpływają na wysokość tego świadczenia, jeżeli łącznie nie przekroczyły 10% dochodu dziecka, uwzględnionego 

przy ustalaniu jego wysokości. 

5. W przypadku gdy zmiany wysokości dochodu dziecka łącznie przekroczą 10% dochodu dziecka 

uwzględnionego przy ustalaniu wysokości świadczenia, odpowiednio rodzina zastępcza lub prowadzący 

rodzinny dom dziecka informuje o zmianie wysokości dochodu dziecka organ, który przyznał świadczenie.  

 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

Art. 80  

 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko oraz osoby 

pełnoletniej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

1) 660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 

2) 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 

zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

2. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu 

dziecka oraz osoby pełnoletniej nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa w ust. 1.  

3. Za dochód dziecka oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 37 ust. 2 uważa się otrzymywane 

alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne. 

4. Zmiany wysokości dochodu dziecka w okresie pobierania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie 

wpływają na wysokość tego świadczenia, jeżeli łącznie nie przekroczyły 10% dochodu dziecka  oraz osoby 

pełnoletniej uwzględnionego przy ustalaniu jego wysokości. 

5. W przypadku gdy zmiany wysokości dochodu dziecka łącznie przekroczą 10% dochodu dziecka 

uwzględnionego przy ustalaniu wysokości świadczenia, odpowiednio rodzina zastępcza lub prowadzący 

rodzinny dom dziecka informuje o zmianie wysokości dochodu dziecka organ, który przyznał świadczenie. 

 

UZASADNIENIE 

Zmiana porządkująca wynikająca ze zmiany art. 194 



 

 

Art. 82 

 

Obecne brzmienie zapisu: 

 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o którym mowa 

w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, 

jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 

37 ust. 2. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 80 ust. 2–5 nie stosuje się. 

 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

Art. 82 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o którym mowa w 

art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli 

nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2. 

2. Skreślony. 

3. W przypadku gdy po ukończeniu: 

1) nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba pełnoletnia została przyjęta w tym samym roku 

kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli  

2) studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku 

kalendarzowym na studia drugiego stopnia  

– pomoc, o której mowa w art. 80 ust. 1, przysługuje także za wrzesień. 

 

UZASADNIENIE: 

Zmiana dot. wykreślenia ust. 2 ma charakter  porządkujący wynikający ze zmiany art. 193. 

Zaproponowany ust. 3 gwarantuje ciągłość pomocy dla dotychczasowej rodziny zastępczej, w której pozostaje 

osoba pełnoletnia i która w okresie pobierania nauki pozostaje na utrzymaniu tej rodziny. Zapis uwzględnia 

rozbieżność tego jednego miesiąca pomiędzy rokiem szkolnym a akademickim, tym samym wyrównuje 

uprawnienia osób podejmujących dalszą naukę na poziomie studiów wyższych, którzy w swoisty sposób byli 

„karani” brakiem świadczenia np. w stosunku do osób podejmujących naukę w szkołach policealnych. 

Ustawodawca uwzględnił takie uprawnienie dla osób usamodzielnianych.  

 

Art. 193 

 

 Obecne brzmienie zapisu: 

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. 

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. 

 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

Art. 193 

1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej 

lub rodzinnym domu dziecka; 

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

– w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

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

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za okres pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej po 

uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w instytucjonalnej 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 placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, 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. 

 

UZASADNIENIE 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej powinno być 

pomniejszona o połowę dochodu osoby pełnoletniej – podobnie jak to ma miejsce w przypadku dzieci 

przebywających w rodzinie zastępczej do 18 roku życia .W okresie pobierania przedmiotowego świadczenia 

osoba pełnoletnia nadal pozostaje na utrzymaniu rodziny zastępczej – stąd zasadnym wydaje się zastosowanie 

analogicznej zasady przyznawania świadczenia jak w przypadku dziecka małoletniego. Zastosowanie przez 

ustawodawcę zróżnicowania między sposobem ustalania wysokości przysługujących świadczeń na dzieci przed 

i po 18 r. ż. nie znajduje uzasadnienia. W takim przypadku nie byłoby już zasadne ustalanie opłaty za pobyt 



 

 

w rodzinie zastępczej osoby pełnoletniej, zatem art. 193 ust. 4, wymaga zmiany brzmienia. Zmianie 

porządkującej wymagała też definicja „dochodu dziecka”.  

 

Art. 194 

 

 Obecne brzmienie zapisu: 

 

1. Opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

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

preadopcyjnym. 

2. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa 

w art. 193 ust. 1. 

3. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości 

lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o 

której mowa w art. 193 ust. 1. 

 

Proponowane brzmienie zapisu: 

 

Art. 194 

1. Opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

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

preadopcyjnym. 

1a. W przypadku zmiany przepisów regulujących opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1 oraz  

w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej osoby zobowiązanej do ponoszenia 

opłaty, organ właściwy do wydania decyzji może bez zgody osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty 

zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1. 

2. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia w całości lub w części od ustalenia 

opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1. 

3. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości 

lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić w całości lub 

w części od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1. 

4. Od nieuiszczonych w terminie opłat, o których mowa w art. 193 ust. 1 nalicza się odsetki ustawowe. 

 

UZASADNIENIE 

Zaproponowana treść ustępu 1a umożliwia zmianę decyzji w sprawie opłaty z urzędu, analogicznie jak w art. 88 

ust. 5 dla decyzji w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz art. 151 ust. 2 dotyczący świadczeń dla osób 

usamodzielnianych. Dotychczas w ustawie nie ma przepisu szczegółowego pozwalającego na zmianę decyzji 

w połączeniu z art. 163 kpa (bez wniosku strony).  

Natomiast uzupełnienie zapisu w ust. 2 i 3 o słowa „w całości lub w części” w zakresie odstąpienia od ustalenia 

opłaty, umożliwi radzie powiatu uszczegółowienia w drodze uchwały przedmiotowego zapisu.  

Dodanie ust. 4 związane jest z faktem, iż ustawa nie reguluje wprost obowiązku naliczania odsetek od 

nieterminowych wpłat rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

 


