
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 maja 2012 r.

Poz. 579

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 
i Nr 288, poz. 1690) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

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

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

1) przydziela rodzinie asystenta rodziny albo

2)  występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, o przydzielenie rodzinie asysten-
ta rodziny albo

3)  występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art. 190, o przydzielenie 
rodzinie asystenta rodziny.”;

2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

3) w art. 28:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

4) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Piecza zastępcza  jest  sprawowana w przypadku niemożności  zapewnienia dziecku opieki  i wychowania 
przez rodziców.”;

5) w art. 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposo-
bienia dziecka;”;

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.



Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 579

 

6) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny pomo-
cowe, na zasadach określonych w art. 73–75.”;

7) w art. 47 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

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

8) w art. 54:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

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

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

9) w art. 57:

a) uchyla się ust. 1,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa wię-
cej niż 3 dzieci, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieć-
mi i przy pracach gospodarskich. Przepisy art. 64 ust. 3–6 stosuje się.”,

c) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 64 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.”;

10) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Z rodziną zastępczą zawodową, w której wychowuje się co najmniej 6 dzieci, spełniającą warunki 
do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina za-
stępcza zawodowa, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

2. Z rodziną zastępczą zawodową spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, starosta mo-
że zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.”;

11) w art. 62 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14)  wysokość  i warunki przyznawania środków finansowych na  remonty  lub pokrycie kosztów związanych ze 
zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być pro-
wadzony rodzinny dom dziecka;”;

12) art. 64 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 64. 1. Starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki 
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

2. W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, starosta lub podmiot organizujący ro-
dzinny dom dziecka, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowa-
niu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. 
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3. Osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zatrudnia się na pod-
stawie:
1) umowy o pracę albo
2)  umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-
ny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

4. Osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, zatrudniona na pod-
stawie umowy o pracę, może być zatrudniona w systemie zadaniowego czasu pracy.

5. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być 
wyłącznie osoba wskazana lub zaakceptowana przez prowadzącego rodzinny dom dziecka, która:
1)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawie-

szona; 
2)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egze-
kucyjnego;

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

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

13) uchyla się art. 65;

14) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

15) w art. 75 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)  wysokość świadczeń, o których mowa w art. 85 ust. 6 i 7, przysługujących rodzinie pomocowej oraz sposób 

wypłaty;”;

16) w art. 77: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej,  zadania koordynatora  rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator  rodzinnej pieczy 
zastępczej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 30 rodzin zastęp-
czych lub rodzinnych domów dziecka.”;

17)  użyty w art. 83 ust. 1 pkt 2, art. 84 pkt 1, art. 117, art. 118 ust. 1 i art. 119 w różnym przypadku, wyraz „wydatki” zastę-
puje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „koszty”;

18) w art. 83:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rodzina  zastępcza  niezawodowa  i  zawodowa może  otrzymywać  środki  finansowe  na  utrzymanie  lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom pono-
szonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię 
elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abona-
ment telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez 
podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym 
i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których 
mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.”,
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b) uchyla się ust. 3,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawo-
dowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastęp-
czej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.”;

19) w art. 84 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

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

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

20) w art. 95 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, 
za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym 
samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.”;

21) w art. 109 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wojewoda, uwzględniając specyfikę i zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, może ze-
zwolić na umieszczenie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 45.”;

22) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadop-
cyjnych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 ust. 5, art. 96–100 i art. 106–108 stosuje się odpowiednio.”;

23) w art. 129 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz 
w rodzinnym domu dziecka w celu:”;

24) art. 135 otrzymuje brzmienie:

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

25) w art. 139 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 136 i 138 stosuje się odpowiednio.”;

26) art. 144 otrzymuje brzmienie:

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

27) w art. 149 w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej  rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, 
rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:”; 

28) w art. 156:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;
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29) w art. 176 w pkt 4 uchyla się lit. a;

30) w art. 180 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

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

31) w art. 186 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)  współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu pro-
gramów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.”;

32) w art. 187:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób sporządzania i termi-
ny przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodzin i syste-
mu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia informacji przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

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

33) art. 189 otrzymuje brzmienie:

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

34) art. 191 otrzymuje brzmienie:

„Art. 191. 1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:

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

2)  średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regio-
nalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

3) wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

2. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, właściwy do po-
noszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały.

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

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

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

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

7. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego 
rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka oraz świadczenia 
dla rodziny pomocowej finansuje proporcjonalnie do liczby dzieci powiat, o którym mowa w ust. 1–4.
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8. Przepisów ust. 1 i 5 nie stosuje się w przypadku:

1)  dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-
-wychowawczej typu interwencyjnego, na podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 103 ust. 2;

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

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

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

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

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

Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opie-
kuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce za-
mieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

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

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

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

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

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

35) w art. 192:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a)  środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w ro-
dzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)  środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 
w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowa-
dzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;”;
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36) w art. 193 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1)  przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej 
lub rodzinnym domu dziecka;

2)  średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przy-
padku  umieszczenia  dziecka w placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce  opiekuńczo-tera-
peutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.”;

37) w art. 196 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Przepisy 
art. 60 ust. 3–5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stosuje się odpowiednio.”; 

38) art. 230 otrzymuje brzmienie:

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

39) po art. 232 dodaje się art. 232a i 232b w brzmieniu:

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

1) przydzielić rodzinie asystenta rodziny; 

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

3)  wystąpić do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art. 190, o przydzielenie 
rodzinie asystenta rodziny.

Art. 232b. 1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. na wniosek rodziny zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej 
niż 3 dzieci starosta:

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

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

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

3. Do osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 64 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.”;

40) art. 233 otrzymuje brzmienie:

„Art. 233. 1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka nieposiadające co najmniej 
2-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka, obejmuje się, na ich wniosek, opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

41) art. 238 otrzymuje brzmienie:

„Art. 238. 1. W przypadku gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy przepisów art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust. 9–11 i 14 nie stosuje się.

2. W przypadku gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy  do  ustalania właściwości  powiatu  zobowiązanego  do  finansowania  pobytu  dziecka w  pieczy  zastępczej 
stosuje się przepisy dotychczasowe.”;
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42) w art. 240 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie 
nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowe-
go, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.”;

43) w art. 247 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

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

Art. 2. W ustawie  z dnia 25  lutego 1964  r.  – Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  (Dz. U. Nr 9,  poz.  59,  z późn.  zm.2)) 
w art. 109:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 małolet-
niego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez ten sąd, sprawozdania 
dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym prowadzonej pracy z rodziną, a także współpracuje z kura-
torem sądowym.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 
oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134) w art. 6 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

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

Art. 4. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.3)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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, odmo-
wa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szko-
lenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych 
lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
lub  nieuzasadniona  odmowa  podjęcia  leczenia  odwykowego w  zakładzie  lecznictwa  odwykowego  przez  osobę 
uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świad-
czenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.”;

2) w art. 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom nie-

pełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie prze-
pisów o działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycz-
nego poradnictwa;”;

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, 
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, 
z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, 
poz. 1378, z 2008 r. Nr 220, poz. 1431, z 2010 r. Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 149, poz. 887.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, 
poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, 
poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.
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3) uchyla się art. 25a;

4) w art. 90a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

5) uchyla się art. 154.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy, 
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Przepisy art. 186 pkt 7, art. 191, art. 230, art. 238 i art. 247 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 31, 34, 38, 41 i 43 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2)  art. 1 pkt 1 w zakresie art. 11 ust. 4, pkt 9 lit. b, pkt 16 lit. a i pkt 18 lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski




