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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(druk nr 1198)

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

poz. 59, z późn. zm.)

Art. 100.
§ 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy

rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.
W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie
dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego
właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej.

[§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy
publicznej zawiadamiają jednostkę organizacyjną pomocy społecznej o potrzebie
udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy. Jednostka organizacyjna pomocy
społecznej jest obowiązana informować sąd o rodzajach udzielanej pomocy i jej
rezultatach.]

<§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy
publicznej zawiadamiają jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, o potrzebie udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy.
Właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
jest obowiązana informować sąd o rodzajach udzielanej pomocy i jej rezultatach.>

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 lub
skierować rodziców do placówek albo specjalistów 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 planu pracy
z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego,
określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
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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,
[5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce

opiekuńczo-wychowawczej.]
<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 wypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu
orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, która udziela rodzinie
dziecka odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące
sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach określonych przez sąd, a także
współpracuje z kuratorem sądowym. Sąd opiekuńczy, ze względu na okoliczności
uzasadniające umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, może także ustanowić nadzór kuratora sądowego nad
sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim.]

<§ 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 >

Art. 112.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku
orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.

<Oddział 2a. Piecza zastępcza>

[Art. 1121.
§ 1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą dziecka umieszczonego w

rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jego wychowania i
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reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń
alimentacyjnych, należą do rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-
wychowawczej. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą
do rodziców dziecka.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.
Art. 1122.

Sprawy doboru rodzin zastępczych oraz współdziałania sądów opiekuńczych z organami
administracji państwowej w tych sprawach, a także zakresu i form pomocy Państwa na rzecz
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zasady odpłatności rodziców za pobyt ich
dzieci w tych rodzinach oraz postępowanie w tych sprawach - regulują odrębne przepisy.]

<Art. 1121.
§1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w

pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w
szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego
potrzeb, należą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo
kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką
opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym.
Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do
rodziców dziecka.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.
Art. 1122.

Organizację, funkcjonowanie oraz finansowanie rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz zasady określające
kryteria wiekowe dzieci umieszczanych w tych placówkach i ośrodkach regulują
przepisy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.>

<Art. 1123.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich
form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu
niezwłocznie pieczy zastępczej.

Art. 1124.
Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków
umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie
przysposabiającej.

Art. 1125.
§ 1. Sąd może powierzyć sprawowanie pieczy zastępczej małżonkom albo osobie

niepozostającej w związku małżeńskim, którzy są wstępnymi albo rodzeństwem
dziecka. Sprawowanie pieczy zastępczej sąd może także powierzyć małżonkom
albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo
rodzeństwem dziecka, jeżeli osoby te zostały wpisane do rejestru osób
zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny
zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo pełnią już
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funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz
prowadzących rodzinny dom dziecka.

§ 2. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka sąd może tymczasowo, nie dłużej jednak
niż na 6 miesięcy, powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom albo
osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo
rodzeństwem dziecka, niespełniającym warunku niezbędnych szkoleń, określonego
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących
rodzin zastępczych.

Art. 1126.
Piecza zastępcza nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest powierzana
przede wszystkim rodzinie zastępczej zawodowej.

Art. 1127.
§ 1. Sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest

możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych
ważnych względów nie jest to zasadne.

§ 2. W miarę możliwości sąd umieszcza dziecko w pieczy zastępczej na terenie powiatu
miejsca zamieszkania dziecka.

Art. 1128.
Rodzeństwo powinno być umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka.>

Art. 1131.
§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z

dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem
dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga
sąd opiekuńczy.

[§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z
rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w rodzinie
zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.]

<§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego
z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w
pieczy zastępczej.>

Art. 1141.
[§ 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej

kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z
obowiązków przysposabiającego.]

<§ 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli
jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie
wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię
kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez
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ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.>

§ 2. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica
wieku.

Art. 1191.
§ 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego

dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. <Rodzicowi, który
wyraził taką zgodę, władza rodzicielska nie przysługuje.> Zgodę tę mogą odwołać
przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed
wszczęciem sprawy o przysposobienie.

§ 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby
przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką
zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie
stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody.

§ 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby
przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice
przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o
przysposobieniu tak postanowi.

Art. 1201.
§ 1. Przed orzeczeniem przysposobienia sąd opiekuńczy może określić sposób i okres

osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym.
§ 2. W wypadku określenia styczności w formie pieczy nad dzieckiem stosuje się

odpowiednio przepisy o rodzinach zastępczych, z tym że całkowite koszty utrzymania
przysposabianego obciążają przysposabiającego.

§ 3. Jeżeli jednak przez przysposobienie przysposabiany ma zmienić dotychczasowe miejsce
zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie,
przysposobienie może być orzeczone po upływie określonego przez sąd opiekuńczy
okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym w dotychczasowym
miejscu zamieszkania przysposabianego lub w innej miejscowości w Rzeczypospolitej
Polskiej.

[§ 4. Przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z
przysposabianym sąd opiekuńczy może korzystać z pomocy ośrodka adopcyjno-
opiekuńczego lub organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.]

<§ 4. Przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego
z przysposabianym sąd opiekuńczy korzysta z pomocy ośrodka adopcyjnego oraz,
w razie potrzeby, organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.>

Art. 149.
§ 1. Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie,

opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana
przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej.



- 6 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

§ 2. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie
poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych
osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.

§ 3. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka
mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli
pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej
podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może
się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska.

[§ 4. W wypadku potrzeby ustanowienia opieki dla małoletniego umieszczonego w rodzinie
zastępczej - sąd powierzy sprawowanie tej opieki przede wszystkim rodzicom
zastępczym.]

<§ 4. W razie potrzeby ustanowienia opieki dla małoletniego umieszczonego w pieczy
zastępczej, sąd powierza sprawowanie opieki prawnej, przede wszystkim:

1) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – rodzicom
zastępczym,

2) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka – osobom
prowadzącym ten dom,

3) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
typu rodzinnego – osobom prowadzącym tę placówkę,

4) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej:
socjalizacyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, interwencyjnej lub regionalnej
placówce opiekuńczo-terapeutycznej – osobom bliskim dziecka

– w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu władzy
rodzicielskiej.>

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

[Art. 5701.
Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu
środowiskowego, a także zwrócić się o informację do właściwej jednostki pomocy społecznej
w celu ustalenia danych dotyczących małoletniego i jego środowiska, a w szczególności
dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej
rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów
środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań
wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego.]

<Art. 5701.
§ 1. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego

wywiadu środowiskowego, a także zwrócić się do właściwej jednostki
organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o informacje
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dotyczące małoletniego i jego środowiska, a w szczególności dotyczące zachowania
się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu
nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów
środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych
oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień
małoletniego.

§ 2. W przypadku gdy z rodziną małoletniego asystent rodziny prowadzi pracę
określoną w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd
opiekuńczy zwraca się o informacje, o których mowa w § 1, do właściwej jednostki
organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 3. Sąd opiekuńczy może zwrócić się o informację do właściwej jednostki
organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu wskazania
osób właściwych do zapewnienia dziecku rodzinnej pieczy zastępczej.>

Art. 578.
<§ 1.> Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia,

a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania.
<§ 2. Sąd w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu

władzy rodzicielskiej przesyła to postanowienie do właściwego ośrodka
adopcyjnego, prowadzącego wojewódzki bank danych o dzieciach oczekujących na
przysposobienie.>

[Art. 5791.
§ 1. Po powzięciu wiadomości o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w

placówce opiekuńczo-wychowawczej bez orzeczenia sądu opiekuńczego sąd ten
niezwłocznie wszczyna postępowanie opiekuńcze.

§ 1a. Jeżeli umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-
wychowawczej nastąpiło w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz.
1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) sąd niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie
zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo orzeczenie o powrocie
dziecka do rodziny.

§ 2. Sąd opiekuńczy okresowo, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-
wychowawczej; jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd wszczyna postępowanie o
pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców.]

<Art. 5791

§ 1. Po powzięciu wiadomości o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej bez
orzeczenia sądu opiekuńczego, sąd ten niezwłocznie wszczyna postępowanie
opiekuńcze.

§ 2. Jeżeli umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej nastąpiło w trybie art. 12a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.
1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)
sąd niezwłocznie, po wysłuchaniu pracownika socjalnego, który odebrał dziecko z
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rodziny, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie
o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do
rodziny.

§ 3. Sąd opiekuńczy okresowo, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w celu ustalenia możliwości
powrotu dziecka do rodziny. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd wszczyna
postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców.>

<Art. 5792.
§ 1. Przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

sąd zasięga:
1) opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej, opinii właściwego organizatora

rodzinnej pieczy zastępczej, informacji o dotychczasowym sprawowaniu
funkcji przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz
informacji z rejestru danych prowadzonego przez starostę na podstawie
przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) opinii starosty właściwego ze względu na miejsce sprawowania rodzinnej
pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie innego powiatu niż powiat miejsca zamieszkania dziecka.

§ 2. W opinii, o której mowa w § 1 pkt 2, organizator rodzinnej pieczy zastępczej
zamieszcza w szczególności informacje o spełnianiu przez kandydata warunków do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.>

Art. 5821.
§ 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności:

1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której
pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także
osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu,

[2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek
depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków
uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub
niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z
postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych,]

<2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na
rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia
wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek
niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną
obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to
rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych,
placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,>
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3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której
pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.

Art. 586.
§ 1. Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na

przysposobienie jest potrzebna.
§ 3. Nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich

dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. W wypadku takim
rodzice nie mogą brać udziału w postępowaniu.

[§ 4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy zasięga opinii ośrodka adopcyjno-
opiekuńczego lub innej specjalistycznej placówki.]

<§ 4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występuje o opinię kwalifikacyjną do
ośrodka adopcyjnego oraz – jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka – zasięga
opinii innej specjalistycznej placówki.>

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z

późn. zm.)

Art. 15110.
Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) w ruchu ciągłym,
3) przy pracy zmianowej,
4) przy niezbędnych remontach,
5) w transporcie i w komunikacji,
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8) w rolnictwie i hodowli,
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i

codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a) (uchylona),
b) zakładach świadczących usługi dla ludności,
c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich,
e) jednostkach gospodarki komunalnej,
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f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia
przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub
całodziennych świadczeń zdrowotnych,

[g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,]

<g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
zapewniających całodobową opiekę,>

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i
wypoczynku,

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym
praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Art. 183.
§ 1. [Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który
przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego w wymiarze:] <Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i
wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie
przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina
zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:>

1) 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3) 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4) 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5) 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej
niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art.
57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 5-7 i art. 1801 § 2
stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w
wymiarze:

1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1,
2) do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2-5,
3) do 3 tygodn - w przypadku, o którym mowa w § 2.
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§ 4. Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art.
47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 §
61-7, art. 1801 § 2, art. 1821 § 2-5 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni

w:
1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i

placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a;

2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach
diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11,
poz. 109, z późn. zm.);

3) (uchylony);
4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

[1a. Ustawie podlegają również nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni
zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz.
1304) w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach
adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.).]

2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą:
1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:
a) urzędach organów administracji rządowej,
b) kuratoriach oświaty,
c) specjalistycznej jednostce nadzoru,
d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach

egzaminacyjnych,
e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi,

schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-
konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych;

1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach
konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
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2) nauczyciele zatrudnieni w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby

fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w

ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.);
[4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 i 1a oraz ust. 2

pkt 1-3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników
praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli
praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w
wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli;]

<4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2
pkt 1–3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz
kierowników praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla
nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną
i wychowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli;>

5) pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach
wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający
kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i
wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy.

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[1) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a;

2) szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i
placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także
odpowiednio ich zespoły;

3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach,
szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art.
1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru
zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w
przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e
ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na
tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia
pracy;]

<1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1;

2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły
i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1, a także
odpowiednio ich zespoły;
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3) stażu – rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach,
szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których
mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2
obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na
zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku
nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, równoważny z odbywaniem
stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas
urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;>

4) związkach zawodowych - rozumie się przez to związek zawodowy, którego
członkiem jest nauczyciel, a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem żadnego związku, to
związek zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany przez nauczyciela;

5) ustawie o systemie oświaty - rozumie się ustawę, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;
6) stopniu naukowym doktora - rozumie się przez to także stopień doktora sztuki.

Art. 6a.
1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy

nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie
roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w
art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie
dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego
w ust. 1.

3. (uchylony).
4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem

uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca;
2) ocena dobra;
3) ocena negatywna.

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może
zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu
opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.
Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego
uwag i zastrzeżeń.
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9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie

obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny
jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku
zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje
odwołanie.

11. (uchylony).
[12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół

artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków
diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz
Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy
nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu
oceniającego.]

<12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli
szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych odpowiednio – minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą,
w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb
postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego,
mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez
nauczyciela.>

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w
art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy
dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W
przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca
kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony
przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 9.
1. [Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która:]

<Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:>
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub

ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do
którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
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[1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej określają te przepisy.]

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół
artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporządzenia, określa
szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom
wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek,
warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych, także poprzez egzaminy
znajomości języka i wykaz tych egzaminów oraz może określić szkoły i wypadki, w
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, uwzględniając w szczególności potrzeby
kształcenia zawodowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w
drodze rozporządzenia, szkoły artystyczne i placówki kształcenia artystycznego, w
których stanowiska nauczycieli mogą zajmować osoby mające ukończoną szkołę
artystyczną II stopnia w zakresie kierunku odpowiadającego nauczanym przedmiotom,
uwzględniając w szczególności rodzaje szkół i placówek kształcenia artystycznego, w
których możliwe będzie zatrudnienie nauczycieli mających ukończoną szkołę artystyczną
II stopnia.

Art. 9b.
1. [Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest

spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3,
odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku
zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:] <Warunkiem nadania
nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań
kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu,
z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego pozytywną oceną dorobku
zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:>

1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po
przeprowadzonej rozmowie;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją
egzaminacyjną;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji
kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i
przeprowadzonej rozmowie.

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają
odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela
skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w
ust. 4 pkt 2-4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ,
o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia
awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
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3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy
organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania
stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom
zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień
awansu zawodowego nadaje:

1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły;
2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ

prowadzący szkołę;
3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ

sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni

stopień - właściwy minister.
5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji

kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu
akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o
poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu
zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania
stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej
lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu
egzaminu.

6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1,
dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia
nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w
sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

1) w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę;
2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór

pedagogiczny;
3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.

Art. 9c.
1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy;
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego
po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi
kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o
uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony
przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po
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zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego
planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek
zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego.

[4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor
szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z
zastrzeżeniem że:

1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,
opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również
nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze;

2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i
nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub
dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany
przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym.]

<4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż
dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art.
1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może
być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.>

5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi
pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju
zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym
niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem
stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z
projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady
rodziców;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w
ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena
sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości
wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego
nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
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10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu
rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony
odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1,
egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację
komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna,
ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za
zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9g.
1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie

został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony
w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani -
nauczyciel kontraktowy;

3) opiekun stażu.
2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor szkoły;
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania.
3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji
wchodzą:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący,
a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę;

2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania.
4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać

również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi
przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.
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6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2,
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku
nauczycieli zatrudnionych w:

1) urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych -
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;

2) urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i
w specjalistycznej jednostce nadzoru - minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego;

3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi,
schroniskami dla nieletnich, szkołami przy zakładach karnych oraz rodzinnymi
ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi - Minister Sprawiedliwości;

4) urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach
wojewódzkich - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub

jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika
jednostki;

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.

3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela
dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku

świadczenia pracy;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed
komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek
nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z
tym że:

1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie
odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją
egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;

2) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed
kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest
obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.
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8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie
zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie
odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi
odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.

[10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem
Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odbywania stażu,
2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów

nadania stopni awansu zawodowego
- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych
nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę
prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.]

<10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób odbywania stażu,
2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory

aktów nadania stopni awansu zawodowego
– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych
nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę
prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.>

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:

1) posiada co najmniej wyższe wykształcenie magisterskie;
2) jest nauczycielem dyplomowanym;
3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata

i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na
ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o
której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy o systemie oświaty, lub publiczną
placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 5 ust.
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3c ustawy o systemie oświaty; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o
których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień
doktora sztuki;

4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-
dydaktycznej albo artystycznej;

[5) spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których
mowa w art. 1 ust. 1 i 1a,

b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej
jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1,

c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej,
d) jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w publicznej

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-
opiekuńczym;]

<5) spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej,

kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1,

b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej
jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1,

c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;>
6) spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4;
7) nie była karana karą dyscyplinarną;
[8) uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub

nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w
systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo
nauczycielski związek zawodowy, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w
publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-
opiekuńczych - pisemną opinię wraz z uzasadnieniem wystawioną przez instytucję
lub stowarzyszenie działające w systemie pomocy społecznej albo nauczycielski
związek zawodowy.]

<8) uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela
lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie
działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub
na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy.>

[11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, lub
warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. d, wpis na listę ekspertów następuje
odpowiednio po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.]

<11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c,
wpis na listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.>

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:
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1) na wniosek eksperta;
2) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub

kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:
a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji

egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany,
b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub

kwalifikacyjnego;
3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6;
4) w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;
5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze
decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

[12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem
Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na
ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z
listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i
minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających
się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.]

<12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze
rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób
prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy,
uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia
i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób
ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na
listę.>

Art. 20.
1. Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących

zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania
uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan
nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę
na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek
pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości
sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na
podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych
w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach
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rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.

3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku
szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli
szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli
placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu
kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

5. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku
nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w
wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za
który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym
okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

5a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust.
1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową
(międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

5b. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią
stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie
wypowiedzenia.

5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do
30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust.
1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem
sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.
Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa
wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie
świadczeń przedemerytalnych.

6. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym
dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności
nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia
przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na
który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku,
pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa
podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem
odmowy.

[8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej
lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej
nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek
dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w
pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu
wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć
wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w
stanie nieczynnym.]
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<8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej
samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój
wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi
kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie
dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi
przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od
pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.>

Art. 28.
[1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek

pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w
wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w
czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w
jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a,
nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.]

<1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano
stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę
pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio
pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na
stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.>

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązuje się
stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 70 ust. 2, przyznaje się odprawę pieniężną
na zasadach określonych w ust. 1, nieprzekraczającą jednak:

1) trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej
nie przekroczył 10 lat;

2) sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej
przekroczył 10 lat.

2a. W wypadku określonym w art. 23 ust. 1 pkt 6 nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie
mianowania przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego
wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak
niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

3. Odprawy określone w ust. 1-2a wypłaca dyrektor szkoły, który rozwiązał z nauczycielem
zatrudnionym na podstawie mianowania stosunek pracy.

Art. 35.
[1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji

programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi
większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą,
jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć.]
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<1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy
w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba
nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.>

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

2a. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy.

4. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie
odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich
zgody.

Art. 42.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać

40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia

nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub
ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z
tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest
obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin
przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora
szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany
prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach
nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych
na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze
1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.
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2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem
zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na
realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze
określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ
prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

2b. W ramach:
1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa

w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu
odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem
ust. 2a i 4a, według następujących norm:

Lp.  Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły  Tygodniowa liczba
godzin

obowiązkowego
wymiaru zajęć
dydaktycznych,

wychowawczych,
opiekuńczych

1  2  3
1  Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z

grupami dzieci 6-letnich
 25

2  Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami dzieci 6-letnich

 22

3  Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów
teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w
schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych,
przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach
artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

 18

4  Nauczyciele kolegiów nauczycielskich, z wyjątkiem nauczycieli
kolegiów języków obcych, kulturalno-oświatowego i
bibliotekarskiego

 15

5  Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach
szkół

 22
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6  Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem
wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów
środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i
terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków
socjoterapii

 26

7  Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic
dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych

 30

[8  Wychowawcy:

 a)  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego, zakładach opiekuńczo-leczniczych dla
dzieci,

 26

 b)  w domach wczasów dziecięcych  26

 - w tym na zajęcia dydaktyczne,  10

 c)  w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
świetlicach szkół specjalnych, placówkach opiekuńczo-
wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnych ośrodkach
diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć
wychowawczych zorganizowanych w zakładach opieki
zdrowotnej, wychowawcy realizujący zajęcia w domach
pomocy społecznej

 24]

<8 Wychowawcy:
a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci,
b) w domach wczasów dziecięcych

 – w tym na zajęcia dydaktyczne,
c) w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, zakładach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół
specjalnych, rodzinnych ośrodkach
diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych, zespołach
pozalekcyjnych zajęć wychowawczych
zorganizowanych w zakładach opieki
zdrowotnej

26
26
10

24>

9  Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów
kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek
specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych

 18

10  Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych  30

11  Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych  20
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3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje
się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub
wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to
stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów
pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół, o
których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.

3b. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7a pkt 2,
obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.

3c. Wymiar zajęć, o którym mowa:
1) w ust. 2 pkt 2 lit. a, ulega obniżeniu o 2 godziny,
2) w ust. 2 pkt 2 lit. b, ulega obniżeniu o 1 godzinę

za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie
rozliczeniowym.

4. (uchylony).
4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem

ust. 2a, w wymiarze:
1) od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce:

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9;
2) od 23 do 26 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce:

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5.
5. Pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a

albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w
pełnym wymiarze zajęć.

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie
może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych
zastępstw.

5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla
którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje
obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku
szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w
godzinach ponadwymiarowych.

6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w
zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły
oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa
w ust. 3.

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego;
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2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników
służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i
zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w
kształceniu na odległość.

[7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:
1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem zajęć i czynności realizowanych w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn.
zm.), są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w
dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć;

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, z wyłączeniem zajęć i czynności realizowanych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na podstawie ustawy
wymienionej w pkt 1, realizowane w wymiarze określonym w ust. 2 w pkt 2
odpowiednio w lit. a i b, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w
dziennikach zajęć pozalekcyjnych.]

<7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:
1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach

tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć;
2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, realizowane w wymiarze określonym w ust. 2 pkt

2 odpowiednio w lit. a i b, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.>

8. (uchylony).
9. (uchylony).

Art. 49.
1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze:
1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1 %

planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty
nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;

[2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2.744
średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród
kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla
nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a;]
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<2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2.744
średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty
nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór
pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;>

3) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości
stanowiącej równowartość 2.015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału
środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania
kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, uwzględniając w szczególności tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz
zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co
najmniej 2 lat.

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

NIELETNICH (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178)

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;
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5) zastosować nadzór kuratora;
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 rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku

wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii;]
<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.]

<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.>

[Art. 12.
W razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego
zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków
w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego
w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi
potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie
go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, a w
przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie
opieki - w domu pomocy społecznej.]

<Art. 12.
W razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub
innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec
umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie
leczniczym. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki
wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, a w przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu
głębokim i wymaga jedynie opieki – w domu pomocy społecznej.>
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Art. 25.
§ 1. W razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowości nieletniego,

wymagającej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej, oraz określenia
właściwych kierunków oddziaływania na nieletniego, sąd rodzinny zwraca się o
wydanie opinii do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Sąd może
zwrócić się o wydanie opinii także do innej specjalistycznej placówki.

[§ 2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej, domu pomocy społecznej albo zakładzie poprawczym sąd zwraca się o
wydanie opinii, o której mowa w § 1.]

<§ 2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy
społecznej albo zakładzie poprawczym sąd zwraca się o wydanie opinii, o której
mowa w § 1.>

§ 3. Przy przeprowadzeniu dowodu z opinii, o której mowa w § 1, sąd stosuje odpowiednio
przepisy art. 279, art. 284, art. 285 § 1 i 3, art. 286 i art. 290 Kodeksu postępowania
cywilnego.

[Art. 26.
Wobec nieletniego można tymczasowo zastosować nadzór organizacji młodzieżowej lub innej
organizacji społecznej albo zakładu pracy, a także nadzór kuratora lub innej osoby godnej
zaufania, a jeżeli byłoby to niewystarczające - umieszczenie w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, lub zastosować środki leczniczo-
wychowawcze, o których mowa w art. 12.]

<Art. 26.
Wobec nieletniego można tymczasowo zastosować nadzór organizacji młodzieżowej lub
innej organizacji społecznej albo zakładu pracy, a także nadzór kuratora lub innej
osoby godnej zaufania, a jeżeli byłoby to niewystarczające – umieszczenie w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która
ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim lub
zastosować środki leczniczo-wychowawcze, o których mowa w art. 12.>

Art. 30.
§ 1. W postępowaniu w sprawie nieletniego stronami są:

1) nieletni;
2) rodzice lub opiekun nieletniego;
3) prokurator.

§ 2. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące opiekuna stosuje się odpowiednio do osób, pod
których stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje.

§ 3. Sędzia lub inny organ prowadzący postępowanie może odmówić nieletniemu
przeglądania akt i sporządzania odpisów, jeżeli przemawiają za tym względy
wychowawcze.
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§ 4. Sąd rodzinny może dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie
procesu ich resocjalizacji, do udziału w postępowaniu w charakterze przedstawiciela
społecznego.

[§ 5. Na rozprawę lub posiedzenie sąd może wezwać także kuratora, przedstawiciela
schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, młodzieżowego ośrodka
wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, placówki opiekuńczo-
wychowawczej lub publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo domu pomocy
społecznej, w którym nieletni przebywa, a ponadto również inne osoby, w szczególności
przedstawiciela szkoły, do której nieletni uczęszcza, zakładu pracy, w którym jest
zatrudniony, lub organizacji społecznej, do której należy; w sprawach o czyn karalny
jako przestępstwo skarbowe można wezwać także przedstawiciela właściwego
finansowego organu dochodzenia, określonego w Kodeksie karnym skarbowym.]

<§ 5. Na rozprawę lub posiedzenie sąd może wezwać także kuratora, przedstawiciela
schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, młodzieżowego ośrodka
wychowawczego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej lub publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo domu
pomocy społecznej, w którym nieletni przebywa, a ponadto również inne osoby,
w szczególności asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
przedstawiciela szkoły, do której nieletni uczęszcza, zakładu pracy, w którym jest
zatrudniony, lub organizacji społecznej, do której należy; w sprawach o czyn
karalny jako przestępstwo skarbowe można wezwać także przedstawiciela
właściwego finansowego organu dochodzenia, określonego w Kodeksie karnym
skarbowym.>

§ 6. Na rozprawie może być obecny pokrzywdzony.

Art. 32.
§ 1. Kosztami postępowania w sprawie nieletniego sąd rodzinny obciąża rodziców lub inne

osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego, chyba że ze względu na
warunki materialne i osobiste tych osób uzna za celowe odstąpienie od obciążenia ich
kosztami w całości lub w części. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb
Państwa.

[§ 2. Do kosztów postępowania zalicza się również należność z tytułu pobytu nieletniego w
policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w domu
pomocy społecznej, jak również zryczałtowaną kwotę z tytułu: postępowania
mediacyjnego, badań nieletniego w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym,
umieszczenia w rodzinie zastępczej, pobytu w ośrodku kuratorskim lub ustanowienia
nadzoru kuratora.]

<§ 2. Do kosztów postępowania zalicza się również należność z tytułu pobytu
nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie
poprawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w domu pomocy
społecznej, jak również zryczałtowaną kwotę z tytułu: postępowania
mediacyjnego, badań nieletniego w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-
konsultacyjnym, umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej, pobytu w
ośrodku kuratorskim lub ustanowienia nadzoru kuratora.>
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§ 3. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt nieletnich umieszczonych przez sąd w
publicznych zakładach opieki zdrowotnej regulują odrębne przepisy.

§ 4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość i szczegółowe zasady ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich,
uwzględniając możliwość zmiany w toku postępowania wysokości kosztów, w
szczególności z uwagi na zmianę sytuacji materialnej osób zobowiązanych do ich
uiszczania.

Art. 40.
§ 1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na okoliczności sprawy, Policja może zatrzymać, a

następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje
uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa
ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić
tożsamości nieletniego.

§ 2. Zatrzymanego nieletniego informuje się natychmiast o przyczynach zatrzymania,
prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 38, i innych przysługujących mu
prawach.

§ 3. Z zatrzymania nieletniego sporządza się protokół.
§ 4. Policja niezwłocznie zawiadamia rodziców lub opiekunów nieletniego o zatrzymaniu.

Zawiadomienie przekazywane rodzicom lub opiekunom nieletniego powinno zawierać
informacje, o których mowa w § 2.

§ 5. O zatrzymaniu nieletniego należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od
chwili zatrzymania, zawiadomić właściwy sąd rodzinny.

§ 6. Zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom lub
opiekunom, jeżeli:

1) ustanie przyczyna zatrzymania;
2) poleci to sąd rodzinny;
3) nie został zachowany termin, o którym mowa w § 5;
[4) w ciągu 72 godzin od chwili zatrzymania nie ogłoszono nieletniemu postanowienia

o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo
w zakładzie lub placówce, o których mowa w art. 12.]

<4) w ciągu 72 godzin od chwili zatrzymania nie ogłoszono nieletniemu
postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym
umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej
zawodowej albo w zakładzie lub placówce, o których mowa w art. 12.>

[§ 7. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego w trakcie samowolnego
pobytu poza schroniskiem dla nieletnich lub zakładem poprawczym na czas niezbędny
do przekazania nieletniego właściwemu zakładowi, nie dłużej jednak niż na 5 dni.]

<§ 7. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego w trakcie
samowolnego pobytu poza schroniskiem dla nieletnich, młodzieżowym ośrodkiem
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wychowawczym lub zakładem poprawczym na czas niezbędny do przekazania
nieletniego właściwemu zakładowi, nie dłużej jednak niż na 5 dni.>

Art. 66.
[§ 1. Organizacja i system wychowawczy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i schroniskach dla nieletnich oraz w zakładach
poprawczych powinny zapewniać możliwość indywidualnego oddziaływania na
nieletnich odpowiednio do ich osobowości i potrzeb wychowawczych.]

<§ 1. Organizacja i system wychowawczy w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i schroniskach dla nieletnich oraz w zakładach poprawczych
powinny zapewniać możliwość indywidualnego oddziaływania na nieletnich
odpowiednio do ich osobowości i potrzeb wychowawczych.>

§ 2. Placówki, zakłady i schroniska dla nieletnich, o których mowa w § 1, zapewniają w
szczególności nauczanie ogólnokształcące i zawodowe, działalność kulturalno-
oświatową i sportową, działalność mającą na celu rozwijanie aktywności społecznej
nieletnich i wdrożenie ich do pracy społecznie użytecznej, a także dostęp do świadczeń
zdrowotnych.

§ 3. Korespondencja nieletniego umieszczonego w placówce, zakładzie lub schronisku dla
nieletnich, o których mowa w § 1, z wyjątkiem korespondencji z organami
państwowymi i samorządowymi, w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i
z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych
w drodze ustawy przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących
ochrony praw człowieka, może być kontrolowana przez dyrektora zakładu, placówki
lub schroniska bądź przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego,
wyłącznie w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści
godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu, placówki lub schroniska, w
zasady moralności publicznej bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego
się postępowania lub resocjalizacji nieletniego. W razie stwierdzenia takich treści
korespondencji nie doręcza się, powiadamiając o tym nieletniego oraz sąd rodzinny
wykonujący orzeczenie, podając powody tej decyzji. Nieletniego poucza się o prawie
do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 38. Zatrzymaną korespondencję włącza się
do akt osobowych nieletniego.

§ 4. Dyrektor zakładu, placówki lub schroniska, o których mowa w § 1, może ograniczyć
lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza zakładu, placówki lub schroniska
dla nieletnich wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla
porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu, placówki lub schroniska bądź może
wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji
nieletniego.

§ 5. W wypadku, o którym mowa w § 4, dyrektor zakładu, placówki lub schroniska dla
nieletnich niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie
o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

[Art. 68.
Przepis art. 17 § 2 nie ma zastosowania w wypadkach, gdy wykonywany jest środek
polegający na umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
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młodzieżowym ośrodku socjoterapii, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy
społecznej albo w zakładzie poprawczym.]

<Art. 68.
Przepis art. 17 § 2 nie ma zastosowania w wypadkach, gdy wykonywany jest środek
polegający na umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej albo w zakładzie
poprawczym.>

Art. 70.
§ 1. Strony postępowania oraz obrońca nieletniego mogą składać wnioski, a w przypadkach

przewidzianych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu
wykonawczym.

[§ 2. W sprawach nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
domach pomocy społecznej oraz w schroniskach dla nieletnich i zakładach
poprawczych wnioski w postępowaniu wykonawczym może również składać dyrektor
właściwego zakładu.]

<§ 2. W sprawach nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy
społecznej oraz w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych wnioski
w postępowaniu wykonawczym może również składać dyrektor właściwego
zakładu.>

[Art. 72.
O umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku socjoterapii albo w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej lub w domu pomocy
społecznej oraz o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, jak również o każdej zmianie tego
zakładu, placówki, ośrodka lub domu pomocy społecznej dyrektor zakładu, placówki, ośrodka
lub domu pomocy społecznej zawiadamia sąd rodzinny, który wykonuje orzeczenie.]

<Art. 72.
O umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w
publicznym zakładzie opieki zdrowotnej lub w domu pomocy społecznej oraz
o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, jak również o każdej zmianie tego zakładu,
placówki, ośrodka lub domu pomocy społecznej dyrektor zakładu, placówki, ośrodka
lub domu pomocy społecznej zawiadamia sąd rodzinny, który wykonuje orzeczenie.>

Art. 73.
[§ 1. Wykonywanie środków, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 oraz w art. 7 i 8, jak

również umieszczenie w rodzinie zastępczej lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej albo
domu pomocy społecznej ustaje z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego lat
18, a wykonywanie pozostałych środków - z chwilą ukończenia lat 21; jeżeli środki
wychowawcze zastosowano na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego lub art. 5 § 2
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Kodeksu karnego skarbowego - wykonywanie ich ustaje z mocy prawa z chwilą
ukończenia przez sprawcę lat 21.]

<§ 1. Wykonywanie środków, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 oraz w art. 7 i 8, jak
również umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie
zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania
opieki nad nieletnim, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej albo domu pomocy
społecznej ustaje z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego lat 18, a
wykonywanie pozostałych środków – z chwilą ukończenia lat 21; jeżeli środki
wychowawcze zastosowano na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego lub art. 5 § 2
Kodeksu karnego skarbowego – wykonywanie ich ustaje z mocy prawa z chwilą
ukończenia przez sprawcę lat 21.>

§ 2. Jeżeli nieletni ukończy lat 18 przed zakończeniem roku szkolnego, sąd rodzinny może
przedłużyć na okres do zakończenia roku szkolnego przebywanie w zakładzie
wychowawczym.

§ 3. W razie powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej, zasadniczej służby w
obronie cywilnej albo służby zastępczej, wykonywanie środków wychowawczych
ustaje z mocy prawa.

Art. 74.
§ 1. Zastosowany tymczasowo wobec nieletniego środek, o którym mowa w art. 26 i 27,

trwa do czasu przystąpienia do wykonywania orzeczenia, chyba że sąd rodzinny
postanowił inaczej.

§ 2. W razie gdy wykonanie orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie
poprawczym natrafiłoby na niedające się usunąć przeszkody, sąd rodzinny stosuje
nadzór kuratora, a w wyjątkowych wypadkach uznając, że ze względów
wychowawczych jest to konieczne, może orzec umieszczenie nieletniego w schronisku
dla nieletnich. Nieletni pozostaje w schronisku dla nieletnich do czasu umieszczenia go
we właściwym zakładzie, jednakże pobyt w schronisku nie może wówczas przekroczyć
3 miesięcy.

[§ 3. Jeżeli orzeczono umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, a zachodzą warunki, o których mowa w § 2, sąd
rodzinny może zastosować środki przewidziane w art. 26.]

<§ 3. Jeżeli orzeczono umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
a zachodzą warunki, o których mowa w § 2, sąd rodzinny może zastosować środki
przewidziane w art. 26, a jeżeli nieletni był dotychczas objęty instytucjonalną
pieczą zastępczą, sąd może postanowić o tymczasowym umieszczeniu dziecka
w instytucjonalnej pieczy zastępczej do czasu wykonania postanowienia, nie dłużej
jednak niż przez okres trzech miesięcy.>

Art. 76.
[§ 1. Jeżeli rodzice lub opiekun nie mogą zapewnić nieletniemu zwalnianemu z

młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładu
poprawczego, schroniska dla nieletnich albo opuszczającemu rodzinę zastępczą
niezbędnych warunków wychowawczych i bytowych - udziela się nieletniemu pomocy.]
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<§ 1. Jeżeli rodzice lub opiekun nie mogą zapewnić nieletniemu zwalnianemu
z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładu poprawczego, schroniska dla
nieletnich albo opuszczającemu rodzinę zastępczą niezbędnych warunków
wychowawczych i bytowych – udziela się nieletniemu pomocy.>

§ 2. Zasady i zakres udzielania pomocy, o której mowa w § 1, regulują odrębne przepisy.
§ 3. Pomocy nieletnim mogą udzielać również stowarzyszenia, fundacje i organizacje

społeczne, których celem jest pomoc w społecznej readaptacji nieletniego, oraz osoby
godne zaufania.

Art. 77.
[§ 1. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrodka

kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, domu pomocy społecznej, publicznym zakładzie
opieki zdrowotnej, schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym, jak również
decyzji o umieszczeniu w policyjnej izbie dziecka, sprawuje sędzia rodzinny.]

<§ 1. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrodka
kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, domu
pomocy społecznej, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, schronisku dla
nieletnich i zakładzie poprawczym, jak również decyzji o umieszczeniu w
policyjnej izbie dziecka, sprawuje sędzia rodzinny.>

§ 2. Nadzór sprawowany przez sędziego rodzinnego obejmuje legalność umieszczenia
nieletniego oraz prawidłowość wykonywania orzeczenia, zwłaszcza w zakresie
stosowanych metod i środków oddziaływania, warunków, w jakich przebywają nieletni,
jak również przestrzegania ich praw i obowiązków. W tym celu sędzia rodzinny ma w
każdym czasie prawo wstępu na teren nadzorowanej jednostki oraz do pomieszczeń, w
których przebywają nieletni, a także przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od
administracji odpowiednich zakładów, przeprowadzania na osobności rozmów z
nieletnimi oraz badania ich próśb i skarg.

§ 3. Sędzia rodzinny sprawuje nadzór w szczególności przez:
1) okresowe kontrole jednostek nadzorowanych lub kontrole przeprowadzane

doraźnie obejmujące całokształt spraw poddanych nadzorowi albo niektóre
zagadnienia w tym zakresie; okresowe kontrole przeprowadza się co najmniej raz w
roku;

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolowanie prawidłowości i
terminowości ich realizacji;

3) podejmowanie w miarę potrzeby innych czynności i decyzji zmierzających do
usunięcia uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.

§ 4. Przepisy § 1-3 nie naruszają ustawowych uprawnień prokuratora w tym zakresie.

[Art. 81.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kierowania,
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku
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wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w szczególności wskazując organ
odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do odpowiednich placówek i uwzględniając
sprawność postępowania, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tych placówek,
właściwych warunków pobytu nieletnich i przestrzegania ich praw.]

<Art. 81.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kierowania,
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, w szczególności wskazując organ odpowiedzialny za kierowanie
nieletnich do odpowiednich placówek i uwzględniając sprawność postępowania,
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tych placówek, właściwych warunków pobytu
nieletnich i przestrzegania ich praw.>

Rozdział 4
[Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w

zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii]

<Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego
w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku

wychowawczym>

Art. 95a.
§ 1. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane w razie bezskuteczności

środków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego. Środki te stosuje się
wyłącznie w celu przeciwdziałania:

1) usiłowaniu targnięcia się nieletniego na życie lub zdrowie własne albo innej osoby,
2) nawoływaniu do buntu,
3) zbiorowej ucieczce,
4) niszczeniu mienia powodującemu poważne zakłócenie porządku,
[5) samowolnemu opuszczaniu przez nieletniego zakładu poprawczego, schroniska dla

nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka
socjoterapii,]

<5) samowolnemu opuszczaniu przez nieletniego zakładu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego,>

a także
6) w celu doprowadzenia nieletniego do takiego zakładu, placówki lub ośrodka.

§ 2. Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować dłużej niż wymaga tego
potrzeba, a także nie można ich stosować jako kary.

§ 3. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego powinno być odpowiednie do stopnia
zagrożenia i następować dopiero po uprzednim ostrzeżeniu o możliwości ich użycia.

§ 4. Wobec nieletniego można stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:
1) siłę fizyczną;
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2) umieszczenie w izbie izolacyjnej;
3) założenie pasa obezwładniającego lub kaftana bezpieczeństwa.

§ 5. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3, stosuje się wyłącznie
wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym lub schronisku dla
nieletnich, jedynie w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 6. Środków przymusu bezpośredniego wymienionych w § 4 pkt 3 nie stosuje się
względem nieletniego dotkniętego kalectwem. Wobec nieletniej o widocznej ciąży
stosuje się wyłącznie siłę fizyczną.

§ 7. Jeżeli jest to konieczne, można stosować wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie
poprawczym lub schronisku dla nieletnich jednocześnie różne środki przymusu
bezpośredniego, z tym że środek określony w § 4 pkt 2 nie może być stosowany dłużej
niż 48 godzin, a wobec nieletniego w wieku do 14 lat - dłużej niż 12 godzin.

§ 8. Do określenia przypadków oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu
bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej i domach pomocy społecznej stosuje się odrębne przepisy.

Art. 95c.
[§ 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób

użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz sposób kontroli nad decyzjami o
zastosowaniu tych środków, a także określi rodzaje młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w których mogą być
stosowane środki przymusu bezpośredniego, uwzględniając w szczególności cel
stosowania środków, formy, w jakich mogą być one stosowane, związaną z ich
stosowaniem potrzebę doboru właściwych metod oddziaływania wychowawczego na
nieletniego, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zastosowaniem środków,
szczegółowy sposób sprawowania opieki nad stanem zdrowia fizycznego i psychicznego
nieletniego, wobec którego zastosowano środek, mając na uwadze konieczność
poszanowania praw i godności nieletniego oraz zapewnienia bezpieczeństwa zakładów,
schronisk i placówek.]

<§ 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób
użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w
zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych oraz sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu tych środków,
a także określi rodzaje młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w których
mogą być stosowane środki przymusu bezpośredniego, uwzględniając w
szczególności cel stosowania środków, formy, w jakich mogą być one stosowane,
związaną z ich stosowaniem potrzebę doboru właściwych metod oddziaływania
wychowawczego na nieletniego, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z
zastosowaniem środków, szczegółowy sposób sprawowania opieki nad stanem
zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego zastosowano środek,
mając na uwadze konieczność poszanowania praw i godności nieletniego oraz
zapewnienia bezpieczeństwa zakładów, schronisk i placówek.>

§ 2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania zakładów
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poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa
tych placówek, uwzględniając w szczególności przypadki i warunki użycia sił Policji na
terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. z

2009 r. Nr 93, poz. 768)

Art. 4.
1. Zwalnia się od podatku:

1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części
wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

a) budynków mieszkalnych,
b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub

specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem
hodowlanym,

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty,
pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta
nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład
gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie
prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;

2) (uchylony);
3) nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni

kółek rolniczych;
4) (uchylony);
5) nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I

grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a
od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty
pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w
okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy
do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu
mieszkaniowego wraz z odsetkami;

5a) nabycie w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni
mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej, jeżeli spełnia
warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2-5 oraz spółdzielcze prawo do tego lokalu
będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego
ustanowienia; warunek ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia
przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę;
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6) nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez
osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem
rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem
przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe;

7) (uchylony);
8) nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze

zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części
nieruchomości - do wysokości udziału we współwłasności;

9) nabycie w drodze spadku:
a) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia

mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do
użytku w gospodarstwie domowym; jeżeli w skład wyposażenia mieszkania
wchodzą meble zabytkowe, przepis lit. c niniejszego punktu stosuje się
odpowiednio,

b) dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz
materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub
działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną,

c) zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także
zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na
okres nie krótszy niż 2 lata,

d) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych

pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat
od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom
trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia;

13) (uchylony);
14) (uchylony);
15) nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw

majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8

lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169,
poz. 1418, z 2006 r. Nr 195, poz. 1437 oraz z 2008 r. Nr 197, poz. 1223)[.]<;>

<17) nabycie w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące rodzinę
zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w
przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieniędzy lub
innych rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy
od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze
sprawowaniem pieczy zastępczej.>

2. (uchylony).
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3. (uchylony).
4. Zwolnienia określone w ust. 1 i w art. 4a stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca

posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

5. (uchylony).
6. (uchylony).

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W

szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody

oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz,

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

<6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,>
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków

i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
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15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia

koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów
własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

Art. 29.
1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:

1) emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury albo renty rolniczej z
ubezpieczenia;

2) ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury
rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on
całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

2. Do renty rodzinnej są uprawnieni następujący członkowie rodziny zmarłego:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
[2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności - także w

ramach rodziny zastępczej - wnuki, rodzeństwo i inne dzieci,]
<2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki,

rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i
utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,>

3) małżonek (wdowa, wdowiec),
4) rodzice

- jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych.
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

pkt 1-23b pominięte
[24) przyznana, na podstawie odrębnych przepisów, pomoc pieniężna dla rodzin

zastępczych oraz jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie, udzielona
usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i wychowankom
publicznych lub niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych;]

<24) świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub
świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 29
ust. 2, art. 30, art. 43 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 80, art. 82 ust. 1 i 4, art. 83 pkt 2 i
3, art. 139 ust. 1 pkt 1 i art. 155 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr…poz …) oraz środki
finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub
domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 82 ust. 2 i art. 83 pkt 1 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w
części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub
rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej;>

pkt 25-137 pominięte
ust. 1a-33 pominięte

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. z

2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Zakładem opieki zdrowotnej jest:

1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium,
prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zakład
przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub
całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym
pomieszczeniu;

2) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium;
3) pogotowie ratunkowe;
4) medyczne laboratorium diagnostyczne;
5) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji;
6) zakład rehabilitacji leczniczej;
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7) (uchylony);
8) ambulatorium lub ambulatorium z izbą chorych jednostki wojskowej, Policji, Straży

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;

9) stacja sanitarno-epidemiologiczna;
10) wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej;
11) jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
12) inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.

2. Zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej
jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce
organizacyjnej.

[2a. W ramach struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej może zostać wydzielona
jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów
pomocy społecznej lub wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
zlokalizowana na terenie danej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.]

<2a. W ramach struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej może zostać
wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych
mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
zlokalizowana na terenie tych podmiotów.>

3. Zakładem opieki zdrowotnej jest również zespół zakładów, o których mowa w ust. 1.
Zakład opieki zdrowotnej wchodzący w skład zespołu zakładów staje się jednostką
organizacyjną zespołu.

4. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej powinna odpowiadać zakresowi świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez ten zakład.

5. Oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" mogą być zamieszczane wyłącznie w nazwach
zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 1 ust. 2, a oznaczenie
"uniwersytecki" może być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki
zdrowotnej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

[Art. 35a.
1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, działającymi na podstawie
przepisów o pomocy społecznej, regulują te przepisy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami działającymi w
placówkach, o których mowa w ust. 1.]
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[Art. 72.
Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także
dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na
zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.]

<Art. 72.
Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a
także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę
i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej.>

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

Art. 14.
1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone

ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
4) pomocy społecznej,

<4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,>
5) polityki prorodzinnej,
6) modernizacji terenów wiejskich,
7) zagospodarowania przestrzennego,
8) ochrony środowiska,
9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności

wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11) kultury fizycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
15a) działalności w zakresie telekomunikacji.

2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z
zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.
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3. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu
organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w

zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,

<3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,>
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,

10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
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23) działalności w zakresie telekomunikacji.
2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w

ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako

zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu

swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40,

poz. 224 i Nr 134, poz. 903)

Art. 67.
1. Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki

określone w art. 68-71:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
[2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki,

rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej;]
<2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki,

rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie
i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;>

3) małżonek (wdowa i wdowiec);
4) rodzice.

2. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby
przysposabiające.

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz.

U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512)

Art. 29.
1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia

chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodziła dziecko;
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2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku
życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

[3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.]

<3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku
życia.>

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.
3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu

wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części
urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński
przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi
najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej-
matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni,
zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu
macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem.

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

5a. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu ojcowskiego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce dziecka.

7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u
pracodawcy udzielającego takiego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 Kodeksu
pracy.
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Art. 4.
1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

<1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;>
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w

kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
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26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w

art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż

wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich
szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty,
o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie
potrzeb społecznych.

Art. 33a.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego:

1) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności
niezłożenia lub nieopublikowania w terminie sprawozdania finansowego lub
merytorycznego, lub złożenia sprawozdań niekompletnych, lub budzących
wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego,
wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz
przedstawienia niezbędnych wyjaśnień;

2) w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego
otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której
mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach:
1) nienadesłania do organu, który udzielił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki

publicznej, sprawozdania z wyników zbiórki publicznej i ze sposobu zużytkowania
zebranych ofiar lub nieogłoszenia w prasie, w rozumieniu przepisów prawa
prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została
przeprowadzona, wyników zbiórki publicznej i sposobu zużytkowania zebranych
ofiar;

2) nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej
lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z późn. zm.);

3) prowadzenia:
[a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji
społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych
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określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz szkół lub placówek publicznych
określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), bez zezwolenia,]

<a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji
społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, określonych w przepisach o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub placówek
publicznych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), bez zezwolenia,>

b) niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej bez uzyskania wpisu do rejestru
określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).

3. W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z
przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub
prawomocnym orzeczeniem sądu, minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której
mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 oraz

z 2010 r. Nr 81, poz. 531)

[Art. 62.
1. Organ przyjmujący wniosek doprowadza małoletniego bez opieki do zawodowej

niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego lub
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

2. Małoletni bez opieki przebywa w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie
zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Art. 63.
Koszty pobytu małoletniego bez opieki w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie
zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz
koszty opieki medycznej, do zakończenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy
decyzją ostateczną, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu.]

<Art. 62.
1. Organ przyjmujący wniosek doprowadza małoletniego bez opieki do rodziny

zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.
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2. Małoletni bez opieki przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
interwencyjnego, do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Art. 63.
Koszty pobytu małoletniego bez opieki w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej
funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
interwencyjnego oraz koszty opieki medycznej, do zakończenia postępowania w sprawie
nadania statusu uchodźcy decyzją ostateczną, są finansowane z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków
będących w dyspozycji Szefa Urzędu.>

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006

r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Art. 7.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
[2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo

w rodzinie zastępczej;]
<2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe

utrzymanie albo w pieczy zastępczej;>
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe

utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na

własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie

alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
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Art. 23.
1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby
niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę

urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub
jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie
potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer
emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię,
nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez
właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
[c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o
prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,]
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<c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,>

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,
h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią

wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, organ właściwy
może przeprowadzić wywiad.

4aa. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne z
tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wystąpią wątpliwości
dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 17, organ właściwy może przeprowadzić
wywiad.

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może wystąpić do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa
w art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym
wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także sposób
ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory:

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów
niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,
5) oświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku

kalendarzowym,
kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej
realizacji świadczeń rodzinnych.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
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1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający
strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres
komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur
dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i
szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu,

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych
w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń
rodzinnych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która
umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi
wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują
wojewodzie.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny
obejmujący dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości
udzielonych świadczeń, gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy
właściwe podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, oraz może
przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych. Organy właściwe przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 7.

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

poz. 1362, z późn. zm.)

Art. 6.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) całkowita niezdolność do pracy - całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo
zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;



- 58 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z
dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny,
otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z
majątku dziecka;

3) dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w
rodzinie;

4) dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
[5) jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki

społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom
pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
placówkę opiekuńczo-wychowawczą, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek
wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;]

<5) jednostka organizacyjna pomocy społecznej – regionalny ośrodek polityki
społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej,
dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym
rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;>

6) kontrakt socjalny - pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc,
określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
osoby lub rodziny;

7) niezdolność do pracy z tytułu wieku - ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez
mężczyznę;

8) osoba bezdomna - osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i
niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i
dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i
zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

9) osoba samotna - osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku
małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;

10) osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo
domowe;

11) osoba zatrudniona - osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadzącą działalność gospodarczą
w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

[11a) pierwsza forma opieki zastępczej nad dzieckiem - całodobową placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w której dziecko zostało
umieszczone po raz pierwszy;]

12) praca socjalna - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi;

13) renta - rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę
strukturalną lub rentę socjalną;

14) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
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[15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej - kwotę rocznych kosztów działalności domu
lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania
mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków
bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego,
powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy,
podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców
w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu lub placówce;]

<15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej – kwotę
rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców,
z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na
remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną
przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców
w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu;>

16) świadczenie nienależnie pobrane - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie
przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie
sytuacji materialnej lub osobistej;

17) bar mleczny - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci
samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego
żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie.

Art. 7.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
[10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe

placówki opiekuńczo-wychowawcze;]
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
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14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Art. 9.
1. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań

progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych
do egzystencji, minimalny zakres wydatków, okres oraz źródło danych, z jakiego
przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków
gospodarstw domowych z I kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy
uwzględnić w badaniu progu interwencji socjalnej.

3. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja
przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych:

1) propozycję kwot kryteriów dochodowych;
2) informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od

poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń i
ogólną kwotę wydatków na świadczenia.

4. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgadnia kryteria dochodowe
w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

[5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz pomocy
pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a
także maksymalna kwota zasiłku stałego ulegają zmianie w terminach weryfikacji
kryteriów dochodowych o 50 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby
samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.]

<5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości kwoty minimalnego
i maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także
maksymalna kwota zasiłku stałego ulegają zmianie w terminach weryfikacji
kryteriów dochodowych o 50% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe
osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.>

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega zmianie w terminach weryfikacji
kryteriów dochodowych o 25 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby
samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, do dnia 15
lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację.
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8. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni
w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala, nie niższe
niż w przedstawionej propozycji, kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust.
5 i 6, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku.

8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6,
obowiązują od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15
kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych informację o
wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub
niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-
Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot
kryteriów dochodowych. W takim przypadku ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 10.
[1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie

uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej oraz pełnoletnich
wychowanków rodziny zastępczej, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów i
pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 78 ust. 1, 5 i 7 oraz art. 88 ust. 1.

2. Przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki do dochodu rodziny lub pełnoletniego wychowanka rodziny
zastępczej nie wlicza się pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 78 ust. 1, 5 i 7 oraz w
art. 88 ust. 1.]

<1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie
uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu
dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na
pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki do dochodu nie wlicza się pomocy pieniężnej,
o której mowa w art. 88 ust. 1.>

[3. Przy ustalaniu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub
całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w składzie rodziny uwzględnia się to
dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej i
całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za
ich pobyt.]

4. Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej, w
składzie rodziny uwzględnia się innych członków rodziny przebywających w
instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt.

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

świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z
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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 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
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.>

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. 17.
1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w

wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
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9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w

miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

[12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;]

<12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;>
[13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;]
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt

mieszkańca gminy w tym domu;
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z

zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Art. 19.
Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
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wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
[3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym
rodzinom zastępczym;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i
młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także
tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w
całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
również na terenie innego powiatu;]

[6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;]

<6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe
ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
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młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;>

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

9) (uchylony);
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym

tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 20.
1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz
opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji
kryzysowej;

[5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5;

6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym
zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki
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adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.]

2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
[3. Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie stosuje się przepisów

dotyczących otwartego konkursu ofert.]

Art. 21.
Do zadań samorządu województwa należy:

1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki
społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w
szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami
pozarządowymi - po konsultacji z powiatami;

2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych
oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;

3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów
pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz
ograniczania tego zjawiska;

4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;
5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej;
[6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa;]
7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;

8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go
wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku;

9) utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki społecznej, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

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;
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[3a) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie
całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych;]

[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 opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek
specjalistycznego poradnictwa;]

<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;>

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) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach
oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia
dziecka;]

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
zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z wymaganymi kwalifikacjami;

[8a) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i
ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);]

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) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb
sporządzonego przez samorząd województwa;
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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. 23.
1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy:

1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej;
2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej;
3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8;
4) analiza skuteczności pomocy społecznej;
5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr;
6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i

specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
7) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych;

7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1;

[8) zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej programów szkolenia rodzin
zastępczych;]

9) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu
informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w
województwach, przekazywanie środków na współfinansowanie oraz sprawowanie
nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu;

10) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

1b. Minister może dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które wspiera
finansowo.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardy dla
poszczególnych rodzajów usług, kwalifikacje osób wykonujących te usługi oraz
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termin dostosowania do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług,
miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw
osób korzystających z usług;

2) standardy działalności zawodowej w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, uwzględniając aspekty etyczne tej działalności i konieczność
zapewnienia wysokiej jakości działań;

3) tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
prowadzonych w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego
lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie
z ich usług, uwzględniając sytuację materialną kierowanych osób.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19
pkt 17, art. 21 pkt 7 i art. 22 pkt 12, stosowanych w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną
funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury
systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych
oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu,

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu

- mając na uwadze zapewnienie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi
ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi
wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z
przekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy
do spraw zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym
do przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie, które jest
zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr
centralny obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a
także dane dotyczące osób i rodzin, którym udzielono świadczeń pomocy społecznej,
oraz form udzielonej pomocy społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na
zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Jednostki
organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 4.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w
ustawie związane z przekazywaniem informacji za pomocą środków komunikacji
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elektronicznej, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie
użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę umożliwienia
wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji w formie
dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych
systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów
licencyjnych.

Art. 36.
Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
[e) pomoc dla rodzin zastępczych,]
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane
przez sąd;

2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
[e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,]
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w

rodzinnych domach pomocy,
m)specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach

wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
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[p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-
wychowawczej,]

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w
mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

[r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze.]

Art. 46.
1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego,
ochrony praw lokatorów.

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i
terapii.

[4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w
tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki
nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.]

<4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym
problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.>

Art. 53.
[1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub

chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności
osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a
także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.]

<1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub
chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie
wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w
szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę
zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także
cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.>

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną.
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3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną
pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

[Art. 70.
1. Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny

udziela się pomocy, w szczególności w formie:
1) poradnictwa rodzinnego;
2) terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i

socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej
zadań;

3) pracy socjalnej;
4) zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.

2. Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania:
1) specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym;
2) placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego;
3) innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie.

3. Udzielając pomocy należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo
dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka poza rodziną do
zapewnienia mu w miarę możliwości zgodnie z jego potrzebami opieki i wychowania
w rodzinnych formach opieki zastępczej;

2) zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego;
3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną;
4) powrotu do rodziny naturalnej;
5) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
6) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka;
8) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i

wypoczynku;
9) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia w przypadku wychowywania poza

rodziną naturalną;
10) dostępu do informacji;
11) wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą;
12) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

Art. 71.
1. W celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i

wychowaniem w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego:

1) opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk
wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i
organizowaniu czasu wolnego;



- 73 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub
psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja,
resocjalizacja.

2. Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego jest dobrowolny i
nieodpłatny.

3. W działaniach wychowawczych organizowanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej
wsparcia dziennego powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego współdziała z osobami i
podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

Art. 72.
1. Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się

opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
2. Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego

społecznie.
3. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i

poszanowaniem jego praw.
4. Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, z wyjątkiem

przypadków, gdy osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej okresowo nie może z
powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy dziecko
okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w innej placówce zapewniającej opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

5. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego
stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

1) odpowiednie warunki bytowe;
2) możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
4) możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

6. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Przy
umieszczaniu kolejnego dziecka w istniejącej już rodzinie zastępczej sąd zasięga opinii
powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
rodziny zastępczej.

7. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. O zawartej umowie starosta
zawiadamia niezwłocznie sąd.

8. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu regulującego sytuację dziecka umowa, o
której mowa w ust. 7, wygasa.
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9. Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza podejmuje z dniem
umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu albo umowy, o której
mowa w ust. 7.

10. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez
dziecko pełnoletności, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 5.

Art. 73.
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie

niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
1) dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
2) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy

rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
5) wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby,

gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
6) nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co

zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
7) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
8) uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania.
2. Nie można łączyć pełnienia funkcji rodziny zastępczej z kierowaniem placówką rodzinną,

a także nie można łączyć pełnienia różnych funkcji rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem
art. 74 ust. 9.

3. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
1) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy

sytuacji dziecka;
2) przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
3) odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej a dzieckiem;
4) poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-

wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
5) zasadę nierozłączania rodzeństwa;
6) w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

4. W przypadku gdy rodzina zastępcza nie wypełnia swoich funkcji, starosta zawiadamia sąd
o konieczności jej rozwiązania.

Art. 74.
1. Rodziny zastępcze dzielą się na:

1) spokrewnione z dzieckiem;
2) niespokrewnione z dzieckiem;
3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a) wielodzietne,
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b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

2. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszcza
się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku
konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej
rodzinie zastępczej może się zwiększyć.

3. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej
umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami,
problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej
może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.

4. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia
rodzinnego umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu
unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o
kolejne 3 miesiące.

4a. W spokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej i niespokrewnionej z dzieckiem
rodzinie zastępczej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci. W
przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa dopuszcza się pobyt
większej liczby dzieci w spokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej i niespokrewnionej
z dzieckiem rodzinie zastępczej.

4b. Dotychczasowy opiekun dziecka, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy
rodzinie, przekazuje rodzinie zastępczej następującą dokumentację:

1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu
zgonu zmarłego rodzica;

2) dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka;
3) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne, karty szczepień.

4c. Dokumentację, o której mowa w ust. 4b, powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje
niezwłocznie rodzinie zastępczej, nie później niż w momencie umieszczenia w tej rodzinie
dziecka.

4d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być przekazana rodzinie
zastępczej po dniu przyjęcia do tej rodziny dziecka, jednak przed dniem, w którym
przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy w celu przyznania pomocy pieniężnej
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

4e. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 4b pkt 2, rodzina zastępcza ma prawo
do otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji medycznej, dotyczącej
przyjętego dziecka.

5. Rodzina zastępcza, o której mowa w ust. 4, nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku
do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję.

6. Przyjęcie dziecka doprowadzonego przez policję może nastąpić bez zgody opiekunów
prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, a w szczególności:

1) zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
2) porzucenia dziecka;
3) gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu.
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7. O przyjęciu dziecka doprowadzonego przez policję zawodowa niespokrewniona z
dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego powiadamia
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd opiekuńczy oraz powiatowe centrum
pomocy rodzinie, które podejmuje jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie
sytuacji dziecka.

8. Dziecko doprowadzone przez policję przebywa w zawodowej niespokrewnionej z
dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego do czasu wydania
orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

9. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3, nie wyklucza
pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.

Art. 75.
1. Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga:

1) uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na
podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego;

2) odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.
2. Z rodziną, która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny

zastępczej, starosta zawiera umowę, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
dotyczące umowy zlecenia.

3. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina
zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

4. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia
rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia
dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

5. Jeżeli umowę, o której mowa w ust. 2, zawierają małżonkowie, wynagrodzenie
przysługuje tylko jednemu z nich.

6. Funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie mogą pełnić
osoby całkowicie niezdolne do pracy.

Art. 76.
1. Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny

zastępczej następuje zgodnie z warunkami ustalonymi w tej umowie, a w przypadku braku
tych ustaleń rozwiązanie następuje po upływie 3 miesięcy od dnia wypowiedzenia
dokonanego na piśmie przez jedną ze stron.

2. W przypadku niewywiązywania się zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej z przyjętych zadań lub ustania warunków, o których mowa w art. 73, starosta
zawiadamia o tym sąd i może rozwiązać z tą rodziną umowę o pełnienie funkcji rodziny
zastępczej bez zachowania terminu wypowiedzenia.

3. W przypadku rozwiązania umowy zlecenia z zawodową niespokrewnioną z dzieckiem
rodziną zastępczą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej ma obowiązek zapewnienia dziecku dalszej opieki i
wychowania.

Art. 77.
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1. Rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum
pomocy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy lub inny
podmiot.

2. Szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu
szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny.

3. Szkolenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych
niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych prowadzi się według programów
szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego. Zakres programu szkolenia dla niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych
rodzin zastępczych uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania stojących przed tymi
rodzinami.

4. Program szkolenia rodzin zastępczych zatwierdza minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego na wniosek powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka
adopcyjno-opiekuńczego lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie.

5. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia rodzin zastępczych
następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 78.
1. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów

utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
2. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1.621 zł, zwana dalej

"podstawą".
3. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej

rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości 40 % podstawy, pomniejszonej o kwotę
odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10 % podstawy.

4. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej
rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości nie niższej niż:

1) 60 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia,
2) 80 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia,

posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności,
3) 60 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia

18. roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) 60 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia
18. roku życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010
r. Nr 33, poz. 178),

5) 80 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia
18. roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w
rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich

- pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 20
% podstawy.
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5. Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna w
wysokości określonej w ust. 3 i 4 również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do
czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności,
jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.

6. W okresie wypłacania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej nie przysługuje pomoc, o której mowa w
art. 88 ust. 1.

7. Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde
umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.

7a. Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na
pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
dziecka w wysokości do 150 % podstawy.

7b. W przypadku gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może przyznać rodzinie zastępczej na
częściowe pokrycie skutków tego zdarzenia:

1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50 % podstawy albo okresowe
świadczenie pieniężne w wysokości do 50 % podstawy wypłacane przez okres
trwania bezpośrednich skutków tego zdarzenia;

2) pomoc w formie rzeczowej o wartości do 50 % podstawy.
8. Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej.
9. W przypadku wykorzystywania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 3-5 i 7-7b,

niezgodnie z przeznaczeniem lub jej marnotrawienia, pomoc ta może być przyznana w
części lub w całości w formie niepieniężnej.

10. Rodzina zastępcza obowiązana jest do współdziałania z powiatowym centrum pomocy
rodzinie.

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami
zastępczymi,

2) tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin
zastępczych ze szczególnym uwzględnieniem niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych,

3) zakres programowy szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
prowadzenia placówek rodzinnych oraz rodzin zastępczych, w tym zakres
programowy dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych
oraz tryb zatwierdzenia programów szkolenia rodzin zastępczych,

4) zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z sądem
- uwzględniając dobro dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodziców.

Art. 78a.
Pomoc pieniężną, o której mowa w art. 78 ust. 3 i 4, przyznaje się za okres pobytu dziecka:

1) w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, rodzinie zastępczej
niespokrewnionej z dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
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wielodzietnej i specjalistycznej rodzinie zastępczej, począwszy od dnia ustanowienia
rodziny zastępczej,

2) w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze
pogotowia rodzinnego, począwszy od dnia, w którym dziecko zostało faktycznie w tej
rodzinie umieszczone

- nie wcześniej jednak niż za okres miesiąca kalendarzowego, w którym został złożony
wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej.

Art. 78b.
W razie niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, o której mowa w art. 72
ust. 4, rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną w wysokości nie niższej niż 20 % pomocy
pieniężnej ustalonej na podstawie art. 78 ust. 3 - w okresie pobytu dziecka w:

1) domu pomocy społecznej,
2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę

- w przypadku gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka.
Art. 78c.

1. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina
zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 160 % podstawy, nie
mniej jednak niż 95 % podstawy.

2. Starosta, ustalając wysokość wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionionej z
dzieckiem wielodzietnej lub specjalistycznej rodziny zastępczej, bierze pod uwagę między
innymi:

1) ukończenie przez tę rodzinę dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad
dzieckiem;

2) doświadczenie tej rodziny w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji
rodziny zastępczej.

Art. 78d.
1. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia

rodzinnego w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięcznie
wynagrodzenie w wysokości 95 % podstawy.

2. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia
rodzinnego z dniem przyjęcia pierwszego dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w
wysokości 160 % podstawy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zwiększa się o 20 % podstawy, jeżeli w rodzinie
zastępczej przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż
troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko, o którym mowa w art. 78 ust. 4.

4. Starosta może, za zgodą zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o
charakterze pogotowia rodzinnego, rozliczać zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 3, w okresach trzymiesięcznych.

Art. 79.
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1. Opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w
art. 78 ust. 5, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszą solidarnie rodzice.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w
zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.

2. Decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.

3. Starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie
zastępczej, uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową.

4. Przepis ust. 1 stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub
rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

5. Starosta może częściowo albo całkowicie zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, o
której mowa w ust. 1, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną
rodziny.

6. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego
zwalniania rodziców z opłat, o których mowa w ust. 1.

Art. 80.
1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane

w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
1) interwencyjnego;
2) rodzinnego;
3) socjalizacyjnego.

2. Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć działania interwencyjne,
socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmując formę
placówki wielofunkcyjnej.

3. Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą
lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe,
rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z
przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

4. Całodobowy pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej może być
realizowany w grupach usamodzielniających stanowiących formę organizacyjną
placówki przeznaczoną dla starszych dzieci.

5. Zaspokojenie potrzeb dziecka, o których mowa w ust. 3, całodobowa placówka
opiekuńczo-wychowawcza realizuje co najmniej na poziomie obowiązującego standardu
opieki i wychowania.

6. Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po
wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w
rodzinie zastępczej.

7. Całodobowy pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien
mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub
umieszczenia w rodzinie zastępczej.
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8. Dziecko, o którym mowa w ust. 1, może przebywać w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletności, a po
uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w
której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

9. Nadzór nad realizowaniem przez pracowników standardu, o którym mowa w ust. 5,
sprawuje dyrektor całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

10. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach dochodzenia do standardów
mogą przekształcać się w placówki wielofunkcyjne łączące różne typy placówek.

11. Z wychowawcami w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego mogą być zawierane:

1) umowy o pracę, albo
2) umowy, do których mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umów zlecenia.
12. Wychowawcy w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

mogą być zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy w przeciętnie sześciodniowym
tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Art. 80a.
1. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą być prowadzone, po uzyskaniu

zezwolenia wojewody, przez:
1) powiat i samorząd województwa;
2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne,

fundacje i stowarzyszenia.
2. Zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wydaje

wojewoda właściwy ze względu na położenie placówki.
3. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;
2) spełnia standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5;
3) przedstawi:

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

b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi
przepisami,

c) regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt,
d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

– dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu,
– informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami

wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo

umyślne osoby, która będzie kierowała placówką, oraz zaświadczenie, że ze
względu na stan zdrowia jest ona zdolna do kierowania placówką.

4. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym jest położona
placówka.
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5. Zezwolenie na prowadzenie placówki wydaje się na czas nieokreślony.
6. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki

opiekuńczo-wychowawczej:
1) przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie,
2) przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5,
3) nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych

dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3
- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na
dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, wojewoda cofa zezwolenie
na prowadzenie placówki.

8. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru placówek
opiekuńczo-wychowawczych.

Art. 81.
1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8, w całodobowej

placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a
także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka,
z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią
nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w
zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub
których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, starosta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.

4. Starosta może częściowo albo całkowicie zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, o
której mowa w ust. 1, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną
rodziny lub osoby.

5. Starosta, ustalając wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sytuację
rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

6. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego
zwalniania z opłaty, o której mowa w ust. 1.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się do odpłatności za pobyt dziecka w regionalnej całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej.

8. W przypadku regionalnej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej finansowanej
z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o odpłatności wydaje marszałek
województwa na podstawie ust. 1, 2, 4 i 5. Przepisów art. 86 ust. 2, 4 i 5 nie stosuje się.

9. W realizacji opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej można korzystać
z wolontariatu.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:
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1) organizację placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym organizację placówek
wielofunkcyjnych, działania na rzecz realizacji praw dziecka, procedury
kwalifikowania, kierowania dziecka do placówki i jego powrotu do rodziny, a także
warunki korzystania z wolontariatu w tych placówkach i wymagania wobec
wolontariuszy,

2) liczbę dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy lub innego specjalisty
w czasie ich pobytu w placówce oraz poza placówką w zależności od organizacji
pracy i potrzeb dzieci,

3) obowiązującą dokumentację dotyczącą dziecka oraz sposób jej prowadzenia,
4) standardy usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
5) standard opieki i wychowania obowiązujący w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,
6) kwalifikacje zatrudnianych pracowników i kwalifikacje dyrektora, kierownika,

pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników o specjalistycznych
kwalifikacjach zawodowych zapewniających zaspokojenie potrzeb dziecka w
placówce,

7) tryb kierowania i przyjmowania do całodobowych placówek opiekuńczo-
wychowawczych dzieci cudzoziemców,

8) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej,

9) wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych odrębnymi
przepisami

- uwzględniając zadania placówek oraz konieczność zapewnienia kontaktów dziecka z
rodziną naturalną.

Art. 82.
1. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i

poszanowaniem jego praw.
2. Działalność ośrodka adopcyjno-opiekuńczego opiera się na zasadzie współpracy ze
środowiskiem lokalnym, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami
opieki zdrowotnej, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami
społecznymi.

3. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię
rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

4. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy współpracuje z placówką rodzinną w zakresie okresowej
oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce.

5. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której
celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość
przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek
rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób
prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci
objętych tymi formami opieki.
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6. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy wspiera rodziny naturalne w wypełnianiu ich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii
rodzinnej.

Art. 83.
1. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych na podstawie
programów szkolenia rodzin zastępczych, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 4.

2. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy wydaje kandydatowi do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia
dla rodzin zastępczych oraz opinię o spełnieniu przez tę rodzinę warunków, o których
mowa w art. 73 ust. 1 i 3 pkt 2-6, a kandydatowi do prowadzenia placówki rodzinnej
wydaje opinię o posiadaniu odpowiedniego przygotowania.

3. W powiecie, w którym nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, zadania wymienione w
ust. 1 wykonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot na jego zlecenie.

4. W powiecie, w którym nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, zaświadczenie
kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, wydaje powiatowe centrum pomocy rodzinie.

5. Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur
przysposobienia należy do wyłącznych kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

6. Procedury przysposobienia związane ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może przeprowadzać wyłącznie
ośrodek upoważniony do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw
organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi.

7. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy może objąć zakresem swego działania więcej niż jeden
powiat.

8. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy wyznaczony przez wojewodę w trybie określonym w art.
22 pkt 6 prowadzi bank danych o rodzinach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz
dzieciach oczekujących na przysposobienie, w granicach województwa.

9. Nadzór nad jakością działań pracowników ośrodka adopcyjno-opiekuńczego sprawuje
dyrektor ośrodka.

10. Publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze

rozporządzenia, podmioty uprawnione do zakładania i prowadzenia niepublicznych
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz staż pracy i kwalifikacje wymagane od osób
zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a
także warunki lokalowe, jakimi powinny dysponować te ośrodki, kierując się potrzebą
zapewnienia profesjonalnego prowadzenia działalności przez te ośrodki.

12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzący centralny bank danych o
dzieciach oczekujących na przysposobienie, którym nie można zapewnić opieki w rodzinie
przysposabiającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ośrodek adopcyjno-
opiekuńczy lub ośrodki adopcyjno-opiekuńcze upoważnione do współpracy z
licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
w zakresie przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca
zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w
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innym państwie, biorąc pod uwagę możliwości tych jednostek prowadzenia działalności
związanej z umieszczeniem dziecka w rodzinie adopcyjnej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, organizację działania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, ich zadania i
kompetencje, dziedziny pracy z rodziną naturalną, zastępczą albo przysposabiającą, tryb
kwalifikowania dzieci do rodzin przysposabiających, a także wzór zaświadczenia
kwalifikacyjnego, uwzględniając dobro i prawa dziecka umieszczanego poza rodziną
naturalną.

Art. 84.
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze oraz jednostki

specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, w zależności od podmiotu
prowadzącego, dzielą się na:

1) publiczne - prowadzone przez gminę, powiat lub samorząd województwa;
2) niepubliczne - prowadzone przez podmioty uprawnione.

1a. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze podlegają
obowiązkowi rejestracji.

2. Wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rejestr ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych. Rejestry są jawne.

3. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestry w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.

Art. 85.
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez

powiat oraz regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi.
2. Obsługę finansowo-księgową publicznych placówek rodzinnych prowadzi starosta.

Placówki rodzinne otrzymują środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz środki
finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

3. Rada powiatu, w drodze uchwały, może zwiększyć wysokość środków finansowych na
utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej oraz wysokość środków finansowych na
bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

4. Powiat lub samorząd województwa prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo-
wychowawczą lub ośrodek adopcyjno-opiekuńczy nie może ich zlikwidować bez zgody
wojewody.

5. Wojewoda wydaje zgodę na likwidację całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
jeżeli powiat zapewni właściwą opiekę dzieciom z tej placówki w rodzinie zastępczej lub
w innej całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

6. Wojewoda wydaje zgodę na likwidację ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, jeżeli zadania
należące do wyłącznych kompetencji ośrodka przejmie inny ośrodek adopcyjno-
opiekuńczy.

7. (utracił moc).
Art. 85a.

1. Środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej przysługują w
zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 34 % podstawy miesięcznie.
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wydatki na:
1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka;
2) wyposażenie w:

a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku
i indywidualnych potrzeb dziecka,

b) środki higieny osobistej;
3) podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką rodzinną;
5) zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka;
7) miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko umieszczone w

placówce rodzinnej, w wysokości określonej w przepisach w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych;

8) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w
której mieści się placówka rodzinna.

Art. 85b.
1. Środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej są określane w

miesięcznych i rocznych stawkach.
2. W miesięcznych stawkach są określane środki finansowe na:

1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym albo domu
jednorodzinnego, w którym mieści się placówka rodzinna;

2) usługi telekomunikacyjne.
3. W rocznych stawkach są określane środki finansowe na:

1) bieżące naprawy, remonty oraz wyposażenie placówki rodzinnej w niezbędny sprzęt,
o którym mowa w przepisach w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla
umieszczonych w niej dzieci;

2) świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze
środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) wyrównywanie opóźnień w nauce.
Art. 85c.

1. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w
którym mieści się placówka rodzinna, przysługują w miesięcznej stawce odpowiadającej
wysokości kwoty wydatków ponoszonych na czynsz, opłaty za energię elektryczną i
cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą,
abonament telewizyjny i radiowy, wydatki 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 rodzinnej oraz prowadzącego placówkę.

2. Środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym mieści się placówka
rodzinna, przysługują w miesięcznej stawce odpowiadającej wysokości kwoty wydatków
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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 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 rodzinnej oraz prowadzącego placówkę.

Art. 85d.
1. Środki finansowe na usługi telekomunikacyjne przysługują w miesięcznej stawce

odpowiadającej wysokości wydatków ponoszonych na abonament i połączenia
telefoniczne w ruchu automatycznym.

2. Wysokość środków finansowych na połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym, w
kwocie nie wyższej niż 21 % podstawy, ustala starosta w porozumieniu z dyrektorem
placówki rodzinnej.

Art. 85e.
1. Środki finansowe na bieżące naprawy i remonty przysługują w rocznej stawce

odpowiadającej wysokości ponoszonych wydatków podzielonych przez liczbę osób
zamieszkujących w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym i pomnożonej przez
liczbę dzieci umieszczonych w placówce rodzinnej, w kwocie nie wyższej niż 96 %
podstawy na dziecko.

2. Środki finansowe na wyposażenie placówki rodzinnej w sprzęt niezbędny dla
umieszczonych w niej dzieci, z uwzględnieniem standardu usług świadczonych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych określonego w przepisach w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych, przysługują w rocznej stawce odpowiadającej wysokości
poniesionych wydatków, w kwocie nie wyższej niż 177 % podstawy na dziecko.

Art. 85f.
Środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są
finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub na wyrównywanie opóźnień w
nauce przysługują w rocznej stawce ustalonej ze starostą w miarę wystąpienia potrzeb, w
wysokości poniesionych wydatków, w kwocie nie wyższej niż 163 % podstawy na dziecko.

Art. 86.
1. W przypadku gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

nieposiadający miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo rodziny
zastępczej wystąpi do powiatu prowadzącego tego typu placówkę lub rodzinę zastępczą
albo na terenie którego funkcjonuje tego typu placówka o przyjęcie dziecka
pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki albo niedostosowanego społecznie,
powiat prowadzący taką placówkę lub rodzinę zastępczą albo powiat, na terenie którego
funkcjonuje tego typu placówka, ma obowiązek przyjąć to dziecko, jeżeli dysponuje
wolnym miejscem.

2. W przypadku umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
na terenie innego powiatu powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki
na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej
placówce.
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2a. Środki uzyskane z tytułu zwrotu wydatków, o których mowa w ust. 2, przeznacza się na
utrzymanie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

3. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu,
powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w
rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń
przysługujących danej rodzinie zastępczej.

4. Powiat prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę
zastępczą przyjmującą dziecko oraz powiat na terenie którego funkcjonuje całodobowa
placówka opiekuńczo-wychowawcza zawiera z powiatem właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub
skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w
sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 2 lub 3.

5. W przypadku wystąpienia powiatu do samorządu województwa prowadzącego placówkę
regionalną lub na terenie którego funkcjonuje tego typu placówka, o przyjęcie dziecka
pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki stosuje się odpowiednio zasady określone
w ust. 2 i 4.

6. Samorząd województwa nie może odmówić przyjęcia dziecka z powiatu leżącego w
granicach innego województwa, jeżeli dysponuje wolnym miejscem.

7. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej ustala starosta, a w przypadku placówek regionalnych - marszałek
województwa, i ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia
31 marca danego roku.

7a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 7, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za
pobyt wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Przepisy art. 60
ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

8. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z całodobową placówką opiekuńczo-
wychowawczą powiat na terenie którego funkcjonuje placówka zobowiązany jest
zapewnić dzieciom z tej placówki, w tym dzieciom umieszczonym w trybie ust. 1, 2 i 4,
opiekę w innej całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

9. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do:
1) dzieci przyjętych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej bez

skierowania, w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki;
2) dzieci pozostawionych przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po

urodzeniu.
10. Koszty pobytu dziecka, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, w całodobowej placówce

opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w
placówce, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
przyjęciem do całodobowej placówki albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków na
utrzymanie dziecka na podstawie zawartego porozumienia, jeżeli dziecko przebywało w
innej całodobowej placówce przed dniem przyjęcia do placówki bez skierowania.

11. Koszty pobytu dziecka, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, w całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej ponosi powiat właściwy ze względu na
siedzibę szpitala, w którym dziecko zostało pozostawione.

Art. 86a.
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Powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na dziecko jest powiat miejsca zamieszkania
dziecka przed jego umieszczeniem w pierwszej formie opieki zastępczej nad dzieckiem. Jeżeli
nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, właściwy
do ponoszenia wydatków na to dziecko jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na
pobyt stały. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały,
właściwy jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w rodzinie
zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Art. 87.
1. Nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi sprawowany jest nadzór w zakresie

realizacji:
1) standardu opieki;
2) standardu wychowania.

2. Nadzór nad realizacją standardu wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
ma za zadanie inspirowanie i badanie stopnia osiągnięcia celów wychowawczych, w
szczególności dotyczących:

1) wychowania do godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia;
2) umiejętności pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
3) umiejętności nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych, społecznie

akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, tak aby łagodzić skutki
doświadczania cierpienia i separacji oraz zdobywać umiejętności współżycia i
współpracy z innymi.

3. Nadzór nad realizacją standardu opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ma za
zadanie badanie warunków zaspokojenia potrzeb dzieci ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych.

4. Nadzór nad realizacją standardu opieki i wychowania polega na:
1) ocenie działalności wychowawczej i opiekuńczej placówki oraz ocenie efektywności

tej działalności;
2) pomocy i współpracy w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności osób zatrudnionych

w placówce;
3) proponowaniu innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych oraz inspirowaniu osób

zatrudnionych w placówce do podejmowania nowatorskich rozwiązań
pedagogicznych i organizacyjnych.

5. Nadzór nad kształceniem w szkołach działających w całodobowych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych sprawuje właściwy kurator oświaty na zasadach
określonych w przepisach o systemie oświaty.

6. Nadzór nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych ma na celu badanie i ocenę
wykonania przez te jednostki ich zadań.

7. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 6, nadzorowi podlega w szczególności:
1) przestrzeganie praw dziecka;
2) stopień zaspokojenia potrzeb dziecka;
3) przestrzeganie przepisów określających zasady działania placówki.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i
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wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, uwzględniając prawidłowe funkcjonowanie tych
jednostek oraz dobro i prawa dziecka.

Art. 87a.
1. Wychowawca zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej oskarżony o

popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy, w tym przemocy w rodzinie, zostaje z mocy
prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych na czas trwania postępowania.

2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej rozwiązuje stosunek pracy z wychowawcą,
który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy.]

[Art. 88.
1. Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia

opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy,
młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy
ośrodek wychowawczy, zwana dalej "osobą usamodzielnianą", zostaje objęta pomocą
mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę
socjalną, a także pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy
umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki
opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka
socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie, która przebywała w rodzinie zastępczej, całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę
albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom
pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek
wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego
domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, w całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w
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zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym
ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym
całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się osoby
usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez
kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

7. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera
opiekun usamodzielnienia, którym może być, po wyrażeniu zgody, jedno z rodziców
zastępczych, dyrektor placówki rodzinnej, pracownik socjalny powiatowego centrum
pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu
poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka
wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową
opiekę, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę
usamodzielnianą.]

<Art. 88.
1. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii
zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej
„osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także
pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku
gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego
ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo
młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło
na podstawie orzeczenia sądu.

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla
nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii
zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co
najmniej rok.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej
dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny
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ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej
egzystencji.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do
takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich,
w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii
zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się osoby
usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez
kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

7. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą
wspiera opiekun usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny
powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik
socjalny domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka
wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową
opiekę, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez
osobę usamodzielnianą.>

Art. 89.
[1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na

usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala
się od kwoty podstawy.]

<1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
ustala się od kwoty 1647 zł, zwanej dalej „podstawą”.>

2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30 % podstawy miesięcznie
przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole
ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

[4. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przysługuje również osobie pełnoletniej nieopuszczającej
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, przebywającej w tej placówce na
zasadach określonych przez starostę, kontynuującej naukę po ukończeniu szkoły, w której
rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.]

5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie usamodzielnianej:

1) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;

2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200 % kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
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6. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na
usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach
starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.

7. Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana
niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;

[2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie
rodzinę zastępczą, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko
dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający
całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;]

<2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie
dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek
socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek
wychowawczy;>

3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i
nie podejmie zatrudnienia;

4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej
zatrudnienia;

5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej.

8. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy
osoba usamodzielniana:

1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole
wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub

2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie
kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1.

9. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można
zawiesić w przypadku, gdy:

1) wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub
zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;

2) nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie
między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w
szkole wyższego stopnia;

3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

10. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto
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postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.

11. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje
odmowa udzielenia pomocy.

Art. 90.
[1. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki, o której mowa w art.
88 ust. 1.]

<1. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed skierowaniem do placówki, o której mowa w art. 88 ust. 1.>

2. Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej
udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

3. Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do
ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich
dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki
pomocy na zagospodarowanie;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz
zadania opiekuna usamodzielnienia, biorąc pod uwagę konieczność indywidualnej
pracy z osobą usamodzielnianą;

3) tryb zawieszania pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki.

Art. 91a.
1. Pomoc małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zapewnia starosta właściwy ze względu na
miejsce pobytu małoletniego.

[2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o
udzielaniu pomocy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1.]

<2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o udzielaniu
pomocy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1.>
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Art. 97.
1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot

kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.
Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

2. Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot
prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione -
podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres
przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu.

3. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim
miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej
w domu.

[4. Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.]

<4. Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.>

5. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych,
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych.

Art. 106.
1. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
[2. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa,

uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także skierowanie do całodobowej
placówki opiekuńczo-wychowawczej i przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga
wydania decyzji administracyjnej.]

<2. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej,
poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie
biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.>

3. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca
kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z
wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje
pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia
ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc
przez liczbę dni objętych świadczeniem.

3a. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania
świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota
zmiany nie przekroczyła 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

3b. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia
odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli
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kwota zmiany nie przekroczyła 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

3c. (uchylony).
4. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem

decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach
cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego.

5. Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w
przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony,
pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli
wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5. Zmiana decyzji
administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

6. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć inna osoba
za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

Art. 107.
[1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej,

rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym, o których mowa w art. 103,
wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym
postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej.]

<1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym osób, o których
mowa w art. 103, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki.>

2. (uchylony).
3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.
4. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz

kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się
aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy
aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać
się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i
stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o
odmowie przyznania świadczenia.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając
miejsce i terminy jego przeprowadzania;



- 97 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których
wypełnia się poszczególne części kwestionariusza wywiadu;

3) dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i
majątkowej, wzór oświadczenia o stanie majątkowym, mając na względzie
ujednolicenie informacji zawartych w oświadczeniu;

4) wzór legitymacji pracownika socjalnego, mając na względzie identyfikację
pracownika socjalnego.

Art. 112.
1. Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe

centra pomocy rodzinie.
2. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują

miejskie ośrodki pomocy społecznej, które mogą być nazwane "miejskimi ośrodkami
pomocy rodzinie".

3. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać na rzecz obywateli
powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się
odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

4. Powiatowe centrum pomocy rodzinie może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do
pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych
odrębnymi przepisami.

5. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości
powiatu decyzje administracyjne wydaje starosta lub z jego upoważnienia kierownik
powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na
wniosek kierownika.

[6. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub
kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu do zawierania i
rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia
dziecka.]

7. Zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o
których mowa w ust. 8, zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1, po
zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika
ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu.

[7a. Pracownikom podlegającym przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela, zarząd powiatu powierza stanowiska kierowników placówek opiekuńczo-
wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zgodnie z wymogami art. 122 ust. 1
oraz wymogami określonymi na podstawie art. 81 ust. 10 pkt 6 oraz art. 83 ust. 11, po
zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.]

[8. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad
działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów
pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji
kryzysowej.]

<8. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad
działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz
ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.>
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9. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację strategii, o której mowa w art.
19 pkt 1.

[10. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem w sprawach
dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej.

11. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkłada sądowi, co najmniej raz w
roku, wykaz rodzin zastępczych, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2 i 3.]

12. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne
sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej.

13. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb, o którym mowa w ust. 12, opracowuje i
wdraża lokalne programy pomocy społecznej.

Art. 120.
[1. Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, a w szczególności

jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady karne, do
wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej.]

<1. Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje,
a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, zakłady karne, do wykonywania zadań tych
jednostek w zakresie pomocy społecznej.>

2. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani w podmiotach uprawnionych, o
których mowa w art. 25 ust. 1.

<3. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani przez podmioty realizujące
zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.>

[Art. 123.
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych, a w
odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych publicznych placówek
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zatrudnionych na podstawie
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, regulują przepisy ustawy - Karta
Nauczyciela.]

<Art. 123.
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach
samorządowych.>
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 5.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń
opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych
lub całodziennych;

2) apteka - aptekę ogólnodostępną, aptekę zakładową prowadzoną w zakładzie opieki
zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Sprawiedliwości albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub punkt
apteczny;

3) członek rodziny - następujące osoby:
[a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko

obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny
zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do
ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,]

<a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo
dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach
rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie
18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli
posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne
traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,>

b) małżonka,
c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie

domowym;
pkt 4-46 pominięte

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH

CYWILNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594)

Art. 95.
1. Nie pobiera się opłat od wniosku:

1) o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
[2) o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o

przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką;]
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<2) o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska,
o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
lub pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka;>

3) o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz
o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;

4) będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism
składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy
albo nałożonego przez ten sąd;

5) o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
6) o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 109);

7) o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i
związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego.

1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia
22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w
czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz.
1955).

2. Nie pobiera się opłat od:
1) zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

2) zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości
wydatków;

3) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów
sądowych;

4) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego.

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w
sprawach nieletnich.

4. Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w
elektronicznym postępowaniu upominawczym.



- 101 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146

i Nr 125, poz. 842)

Art. 12a.
[1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w

rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko
z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w
rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej.

2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.]

<1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku
z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma
prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie
osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-
wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. .... Nr ...., poz. ....).>

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, pracownik socjalny podejmuje wspólnie z
funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub
pielęgniarką. Przepisy art. 59810, art. 59811 § 3 i art. 59812 § 1 zdanie pierwsze ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

[4. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego,
nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu
go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w
całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

5. Do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w
całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.]

<4. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu
opiekuńczego, nie później niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i
umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

5. Do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w
placówce opiekuńczo-wychowawczej.>

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, procedurę
postępowania Policji przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz



- 102 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

sposób dokumentowania przeprowadzonych przez Policję czynności, uwzględniając
konieczność udzielenia dzieciom skutecznej pomocy.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób
odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach
dla kombatantów,

[c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o
pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,]

<c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie
przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,>

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania
zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji
wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia

posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich
rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w
sprawach ochrony czasowej,
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l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz.
1437);

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w
sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach
z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej
Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w
sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji
rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z
zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

3a) wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o
wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619);

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach
wymienionych w pkt 1-4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę
imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także
zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę
na działania związane z czynną ochroną przyrody.

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w
innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie
skarbowej.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

Art. 3.
1. W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu

właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie

egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

3. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie
egzekucyjne organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie
egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji zawierającego
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informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

4. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania
zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o
podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1;
2) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego[.]<;>
<3) umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.>

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do informowania organu
właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela o stanie egzekucji i
przyczynach jej bezskuteczności każdorazowo na wniosek tych organów, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania, a także każdorazowo w przypadku zaistnienia
okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia lub na podejmowane działania
wobec dłużników alimentacyjnych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o
zaistnieniu tych okoliczności.

7. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przekazują organowi
prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla
skuteczności egzekucji.

8. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela informują sąd o bezczynności
lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego
postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

Art. 10.
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

[1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w
rodzinie zastępczej;]

<1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w
pieczy zastępczej;>

2) (utracił moc);
3) zawarła związek małżeński.

3. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie
wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

4. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu
wierzyciela informacje, że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy
marnotrawią wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy
wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w
formie rzeczowej.
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USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI

GOSPODARCZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH (Dz. U. Nr 81, poz.

530)

Art. 2.
1. Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące:

1) podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej w zakresie:

a) nazwy albo firmy,
b) siedziby i adresu,
c) numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
d) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub innego numeru

identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2
lit. b i c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),

e) numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej, zwanego dalej "numerem REGON", jeżeli został nadany,

f) imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "numerem PESEL", lub innego
numeru potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład
organów zarządzających lub prokurentów,

g) imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,
h) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

2) osoby fizycznej w zakresie:
a) imion i nazwiska,
b) adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń,
c) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,
d) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość;
3) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie:

a) imion i nazwiska,
b) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,
c) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość,
d) firmy,
e) oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym

jest wykonywana działalność gospodarcza,
f) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub innego numeru

identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

g) numeru REGON, jeżeli został nadany,
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h) numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub
numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w
przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

i) imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,
j) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

4) zobowiązania pieniężnego w zakresie:
a) tytułu prawnego,
b) kwoty i waluty,
c) kwoty zaległości,
d) daty powstania zaległości,
e) informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania,
f) informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części

zobowiązania,
g) daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych

wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych
do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,

h) informacji o zbyciu wierzytelności,
i) innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18;

5) posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie:
a) nazwy dokumentu,
b) serii i numeru dokumentu,
c) daty wystawienia dokumentu,
d) oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego

wystawca,
e) imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy,
f) okoliczności posłużenia się dokumentem,
g) wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub

cudzy.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną wykonującą
działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną
działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;

2) dłużniku niebędącym konsumentem - rozumie się przez to:
a) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem

wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
b) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością
gospodarczą lub stosunkiem prawnym;

[3) dłużniku będącym konsumentem - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której
mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.), a także osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o



- 107 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz.
800 i Nr 98, poz. 817);

4) wierzycielu - rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność została
stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność
gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem
prawnym przysługuje wierzytelność, oraz organ właściwy wierzyciela w rozumieniu
art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów;]

<3) dłużniku będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, o
której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), osobę zobowiązaną do świadczeń
alimentacyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z
późn. zm.), a także rodzica zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. Nr… poz. …);

4) wierzycielu – rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność została
stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność
gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością
gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność, organ
właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007
r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz właściwą jednostkę
organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;>

5) umowie o kredyt konsumencki - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz.
1081, z późn. zm.);

6) udostępnianiu informacji gospodarczych - rozumie się przez to przekazywanie przez
wierzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz
ujawnianie tych informacji przez to biuro;

7) wymianie danych gospodarczych - rozumie się przez to wymianę danych
dotyczących wiarygodności płatniczej między biurami informacji gospodarczej a
instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również danych
udostępnionych biurom informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na
podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
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Art. 16.
1. Poza przypadkami określonymi w art. 14 i 15, wierzyciel może przekazać do biura

informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące
warunki:

1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;
2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo

doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez
dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca
zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma,
zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy
i adresu siedziby tego biura;

3) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę
wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura informacje
gospodarcze dotyczące:

1) siebie - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3;
2) dłużnika będącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2;
3) dłużnika niebędącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;
4) wspólników dłużnika będącego spółką osobową - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2

lub 3;
5) akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;
6) zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4.

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika dotyczące:
1) wierzyciela - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a,

b i d albo pkt 2 lit. a-c albo pkt 3 lit. d-f,
2) dłużnika niebędącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych

w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f,
3) dłużnika będącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych w

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c,
4) zobowiązania - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit.

a, c, d, f i g
- biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia.

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika:
1) przekazanej niezgodnie z ust. 2 lub
2) przekraczającej zakres określony w ust. 3.

5. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na
zasadach i w zakresie określonym w tej ustawie.

<6. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art.
190 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej na zasadach i w zakresie określonym w tej ustawie.>


