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Projekt ustawy Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej z dnia 07.09.2021 roku

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych 

ustaw wraz z uzasadnieniem

Art. 1.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) wprowadza się następujące 
zmiany:
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KWALIFIKACJE

Dotyczy: 

Kierownika placówki wsparcia dziennego - art. 25

Osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego - art. 26

w art. 25 w ust. 2:

2. Kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe: 

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca 
socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, 
pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- -wychowawczą lub 

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 
pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 
z zakresu pedagogiki opiekuńczo- -wychowawczej;

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 
pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 
z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, lub

c) na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające 

do wykonywania zawodu nauczyciela.”
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w art. 26 w ust. 1:

Art. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba 

posiadająca następujące kwalifikacje: 

1) w przypadku wychowawcy:

a) wykształcenie wyższe: 

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,   praca socjalna, 

nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę 

socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki 

opiekuńczo - wychowawczej, lub”

- na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania 

zawodu nauczyciela.
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Dodano zapis:

,, Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
z dostępem ograniczonym.”
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Obecny zapis:

Art. 37

2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może 

przebywać 

w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli: 

1) uczy się:

a) w szkole,

b) (uchylona)

c) w uczelni, 
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
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Proponowany zapis: 

Art. 37.  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może 

przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej, za 

zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora 

placówki opiekuńczo - wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki 

opiekuńczo - terapeutycznej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli 

uczy się:

1)w szkole;

2)w uczelni;

3)u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;

4)na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia.”
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dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

3.

W przypadku rozwiązania albo likwidacji dotychczasowej rodziny zastępczej, 

rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo 

regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej, w której przebywa osoba, 

o której mowa w ust. 2, osoba ta może przebywać w innej niż 

dotychczasowa rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej za zgodą starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki 

opiekuńczo - wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki 

opiekuńczo - terapeutycznej.
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4. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba, która po osiągnięciu

pełnoletności w pieczy zastępczej opuściła dotychczasową rodzinę

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą

albo regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, może jeden raz

powrócić, o ile spełnia wymagania określone w ust. 2, do dotychczasowej

rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki

opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej za zgodą starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej,

prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej.
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5. 

W przypadku rozwiązania albo likwidacji dotychczasowej
rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki
opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki
opiekuńczo - terapeutycznej, osoby, o których mowa w ust. 4,
o ile spełniają wymagania określone w ust. 2, mogą powrócić do
innej niż dotychczasowa rodziny zastępczej, rodzinnego domu
dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej
placówki opiekuńczo-terapeutycznej za zgodą starosty oraz
odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom
dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo
dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.”
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art. 38b

Obecny zapis:

W przypadku, gdy umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej 
jest zawarta przez starostę innego powiatu niż starosta powiatu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, zarząd 
powiatu sprawującego kontrolę jest określany 

w porozumieniu, o którym mowa w art. 54 ust. 3b.

W przypadku rodzinnego domu dziecka organizowanego na terenie innego 
powiatu na zasadzie porozumienia, o którym mowa w art. 60 ust. 2, zarząd 

powiatu sprawującego kontrolę jest określany w tym porozumieniu.
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Proponowany zapis:

w art. 38b:

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej jest zawarta przez starostę innego powiatu niż starosta 
powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny 

zastępczej, kontrolę sprawuje zarząd powiatu, który zawarł umowę, 
o której mowa w art. 54 ust. 3a, chyba, że porozumienie, o którym mowa 

w art. 54 ust. 3b, stanowi inaczej.”;

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, gdy rodzinny dom dziecka jest organizowany na terenie 
innego powiatu, kontrolę sprawuje zarząd powiatu, który organizuje 

rodzinny dom dziecka lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 
190, chyba że porozumienie, o którym mowa w art. 60 ust. 5, stanowi 

inaczej.”
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art. 38d–38e

Proponowany zapis:

po art. 38c dodaje się art. 38d–38e w brzmieniu:

„Art. 38d. 

1. Starosta, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, marszałek województwa, wojewoda i sąd 
prowadzą, przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 38e ust. 1, rejestr 
obejmujący:

1)wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność 
przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z podziałem na dzieci i 
osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej;

2)wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

3)wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4)wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe 
albo zawodowe;

5)wykaz rodzinnych domów dziecka;

6)wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;

7)wykaz osób usamodzielnianych.
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Wykaz zawiera dane:
1)imię i nazwisko dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w 
art. 37 ust. 2;
2)adres miejsca zamieszkania dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której 
mowa w art. 37 ust. 2
3)datę i miejsce urodzenia dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której 
mowa w art. 37 ust. 2
4)numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość 
dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, 
w przypadku gdy taki posiadają;
5)dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka;
6)szczegółowy opis przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający miejsca, daty, okresy i przyczyny zmiany 
miejsca pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
7)dotyczące stanu zdrowia i rozwoju dziecka;
8)imiona i nazwiska rodziców dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której 
mowa w art. 37 ust. 2;
9)numery PESEL rodziców dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której 
mowa w art. 37 ust. 2;
10)daty urodzenia rodziców dziecka;
11)informacje na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontaktów z dzieckiem;
12)dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka.
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CD. Art. 38 d

16. Administrator danych osobowych dokonuje co najmniej 
raz na rok przeglądu danych osobowych, o których mowa 
w ust. 2–8, i niezwłocznie po dokonaniu przeglądu usuwa 
dane osobowe, których przetwarzanie nie jest uzasadnione.

Powiaty mają duże wątpliwości do prowadzenie systemu teleinformatycznego z uwagi na dane wrażliwe i ilość
wprowadzania i częstotliwość aktualizowania danych oraz dostęp do danych w nim zawartych przez różnego
rodzaju podmioty. Projekt budzi duży niepokój rodzin zastępczych, które sygnalizują, że nie wyrażą zgody na
umieszczenie ich w rejestrze. Powiaty obawiają się odpływu rodzin zastępczych, które nie chcą, aby ich dane
były dostępne dla tylu podmiotów, a ponadto obawiają się umieszczeń dzieci bez ich zgody.
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Art. 38e. 
1. Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia system teleinformatyczny służący do realizacji ustawy przez 
tego ministra, starostę, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, marszałka województwa, wojewodę i sąd, 
umożliwiający prowadzenie rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1, i udostępnianie danych z tego rejestru.

2. Minister właściwy do spraw rodziny umożliwia dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w ust. 1:

1)starostom – w celu wprowadzania danych do rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1, oraz pozyskiwania 
danych z tego rejestru w celu realizacji ich zadań ustawowych oraz w celu realizacji zadań wynikających z ust. 3; 
2)Polskiemu organowi centralnego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu 
niektórych czynności organu centralnego 
w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów 
międzynarodowych – w celu wskazanym w art. 38d ust. 11 pkt 12.
3. Starosta właściwego miejscowo powiatu umożliwia dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w ust. 1, mającym siedzibę na terenie jego powiatu:
1)organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, marszałkowi województwa, wojewodzie i sądowi – w celu 
wprowadzania i aktualizowania danych do rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1, aktualizowania danych 
zawartych w tym rejestrze oraz pozyskiwania danych z niego w celu realizacji ich zadań ustawowych;
2)podmiotom, o których mowa w art. 38d ust. 11, w zakresie i w celu wskazanym w tym przepisie.”
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art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43.

1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, przeprowadza na

podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2, wstępną kwalifikację kandydata do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego

domu dziecka. Pozytywna wstępna kwalifikacja jest wydawana pisemnie w postaci papierowej lub

elektronicznej.

4. Wstępna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, lub szkolenie, o którym mowa w art. 44 ust. 1, mogą być

przeprowadzane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej innego niż organizator rodzinnej pieczy

zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
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Art. 43

Umożliwienie kwalifikowania, szkolenia i kierowania dzieci do takich kandydatów prowadzi do  braku współpracy
i animozji w sferze dot. finansowania (oferowanie wyższych stawek i dodatkowych świadczeń, bez uprzedniego
rozeznania faktycznych potrzeb danej rodziny i umieszczonych w niej dzieci).

Może też obniżyć próg wymagań stawianych kandydatom, którzy np. nie przeszli weryfikacji w jednym powiecie, 
a inny organizator uzna ich za właściwych. Pytanie o dobro i standard opieki nad dziećmi. Na pewno warto 
ujednolicić i wypracować standardy odnoszące się do procesu diagnozy i kwalifikacji kandydatów oraz ich okresowej 
oceny (narzędzia diagnostyczne, obowiązujące procedury).

W opinii Powiatów, umożliwienie kwalifikowania i kierowania na szkolenie kandydatów przez Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej innego niż własciwy ze względu na adres zamieszkania wymaga ustalenia szczegółowych ram i 
zasad. Co do zasady wgląd w sytuację i weryfikacja kandydatów winna być prowadzona przez Organizatora 
właściwego w miejscu ich zamieszkania, ze względu na dalszą współpracę
i stosowanie jednolitych wymagań dla wszystkich rodzin zastępczych na terenie danego powiatu, możliwość 
kontaktu, bliskość, możliwość wsparcia.
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art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo

ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 1, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który

przeprowadził wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wydaje zaświadczenie

kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia oraz spełniania warunków, o

których mowa w art. 42.

2. Zaświadczenie kwalifikacyjne kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest ważne 2 lata i

stanowi podstawę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 37d ust. 1 pkt 3.
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w art. 54:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej zawodowej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina

zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka lub pełniący funkcję dyrektora placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o

pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Obowiązek każdorazowego zawarcia umowy po upływie 3 lat pełnienia funkcji przez każdą

z wymienionych tu osób pozbawia powiat możliwości kształtowania polityki w zakresie pieczy zastępczej

oraz powoduje znaczny wzrost nakładów na piecze zastępczą.
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Art. 54 ust.3d

Zadania związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, w tym między innymi

dotyczące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o których mowa w art. 191

ust. 5, przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej zawodowej

i finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wykonuje powiat starosty, który zawarł umowę

z rodziną zastępczą, o której mowa w ust. 3a, chyba że porozumienie, o którym mowa w ust. 3b,

stanowi inaczej.”

Jak należy rozumieć pełen wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia dla osoby do pomocy przy

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W/w zapis sugeruje, iż osoba ta winna

być zatrudniona na umowę o pracę, podczas gdy z rodziną zastępczą zawodową zawiera się umowę

zlecenie, a rodzina niezawodowa nie jest objęta żadną formą umowy o pracę.



Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - konsekwencje

Art. 17. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zabronione jest tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych

typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

2. Podmiotom, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy,

wystąpiły z wnioskiem o utworzenie placówek lub ośrodków, o których mowa w ust 1,wojewoda może wydać zezwolenie,

o którym mowa w art. 106 ust. 1, 3, 3a, 4 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, wojewoda powinien zasięgnąć opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Większość Powiatów negatywnie opiniuje zapisy zawarte art. 17 projektu zmiany ustawy dotyczące min. zakazu tworzenia

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego,

regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Biorąc pod uwagę, że

często wiek czy sytuacja zdrowotna danego dziecka uniemożliwia umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej a

wskazane byłoby skorzystanie np. z pomocy np. specjalistycznej placówki, mając na uwadze zapis zawarty art. 36.

ustawy „Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po uzyskaniu zgody,

odpowiednio rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka”, organizator pieczy zastępczej nie może

„zmusić” rodzin zastępczych do przyjmowania dzieci. Tak kategoryczny zapis nie spowoduje deinstytucjonalizacji chyba,

że jej celem jest całkowita likwidacja placówek. Mając na uwadze dotychczasowe pozytywne zmiany związane z

dostosowaniem już istniejących i tworzeniem nowych placówek tak aby spełniały ustawowe kryteria, wskazane byłoby

udzielenia wsparcia powiatom oraz województwom w prowadzeniu takich działań.



Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - konsekwencje

w art. 57:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa

więcej niż 3 dzieci, lub co najmniej 2 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, w pełnym wymiarze czasu pracy, chyba, że we wniosku

wskazano mniejszy wymiar czasu pracy. Przepisy art. 64 ust. 3–6 stosuje się.”,



Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - konsekwencje

a) dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej

niezawodowej przebywa więcej dzieci lub dzieci legitymujących się orzeczeniem o

niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

leczenia, rehabilitacji i edukacji wskazanych w ust. 1a, liczbę osób zatrudnionych do pomocy

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich lub ich wymiar czasu

pracy zwiększa się proporcjonalnie.”



Dziękuję za uwagę. 


