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Szanowna Pani Minister
Pozwalam sobie przesłać do wiadomości Pani Minister kopię pisma skierowanego do
Rzecznika Praw Obywatelskich przez Pana Grzegorza
D.
(zam. w T.)
,które dotyczy finansowania zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że rodziny zastępcze otrzymują dwa rodzaje
finansowego wsparcia: wynagrodzenie i pomoc pieniężną. Wynagrodzenie przyznawane
jest jedynie zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem (art. 75
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej - Dz.U. 64 poz.593 ze zm.). Pomoc
pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka otrzymuje każda rodzina
zastępcza. Jest ona jednak zróżnicowana i zależy od typu rodziny i potrzeb dziecka (art. 78
ustawy). Udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej, jak również wypłata wynagrodzenia tym rodzinom, należą do zadań
własnych powiatu. Organem właściwym w powyższych sprawach jest starosta odpowiedni
ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej (art. 78 ust 3 i 4 ustawy).
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy powiat właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka nieposiadający miejsca w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej 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.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu,
powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w
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rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń
przysługujących danej rodzinie zastępczej (art. 86 ust.3).
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy powiat prowadzący całodobową placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko oraz powiat na
terenie którego funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawczą 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 ww. artykułu.
Z pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2004 r. (DPS-IV074-90-923 9-MB/04) dotyczącego porozumienia między jednostkami samorządu
terytorialnego w sprawie pokrywania kosztów umieszczania dziecka w całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej wynika, że powiaty
(starostowie lub z ich upoważnienia dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie)
zawierają porozumienia dotyczące umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub
placówce opiekuńczo - wychowawczej i pokrywania kosztów z tym związanych w oparciu
o art. 86 ust 3 lub 4 ustawy o pomocy społecznej.
Na tym tle pojawiają się wątpliwości, czy wydatki na utrzymanie w łącznej kwocie
świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej obejmują: wynagrodzenie i pomoc
pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej
dziecka czy wyłącznie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
każdego umieszczonego w niej dziecka.
W przedstawionej sytuacji - na podstawie art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) - zwracam się
do Pani Minister z uprzejmą prośbą o nadesłanie stanowiska w przedstawionej sprawie.
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