
Przepisy przejściowe i końcowe 
Wspieranie rodziny i piecza 

zastępcza  

Warszawa, 30 września 2011 r.  



Umowy i decyzje  
Działające na podstawie dotychczasowych przepisów:  
 
1) spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze:  
a) tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo, stają się 
rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, w rozumieniu 
niniejszej ustawy,  
b) tworzone przez osoby inne niż wymienione w lit. a, 
stają się rodzinami zastępczymi niezawodowymi, w 
rozumieniu niniejszej ustawy;  
2) niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, stają 
się rodzinami zastępczymi niezawodowymi, w rozumieniu 
niniejszej ustawy;  
3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne 
rodziny zastępcze stają się rodzinami zastępczymi 
zawodowymi specjalistycznymi, w rozumieniu niniejszej 
ustawy;  
4) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny 
zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego stają się 
rodzinami zastępczymi zawodowymi pełniącymi funkcję 
pogotowia rodzinnego, w rozumieniu niniejszej ustawy.  

 



Umowy i decyzje  

Skutki finansowe o 1 stycznia 2012 r.: Wysokość 
otrzymywanych po dniu wejścia w życie ustawy, 
przysługujących na podstawie umowy wynagrodzeń, 
dodatków oraz świadczeń na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w 
rodzinie zastępczej nie może być niższa od 
wynagrodzenia, dodatków i świadczeń otrzymywanych 
dotychczas i od kwot wynagrodzenia, dodatków 
i świadczeń określonych w niniejszej ustawie.  

 

Umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny 
zastępczej lub zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o 
charakterze pogotowia rodzinnego, zawarte na podstawie przepisów 
dotychczasowych, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania lub 
do czasu zawarcia umowy na podstawie przepisów niniejszej ustawy, nie dłużej 
jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
Przed upływem terminu 3 miesięcznego starosta na wniosek rodziny zastępczej 
zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (art. 54 ustawy). 
 



Umowy i decyzje 
• Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje w sprawie:  

 
• 1) pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej,  
• 2) opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej, 

przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której 
rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców,  

• 3) opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka 
lub osoby pełnoletniej, przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed 
osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców  

- zachowują moc do dnia wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

 
Skutki finansowe o 1 stycznia 2012 r.: wysokość otrzymywanych po dniu wejścia 
w życie ustawy, przysługujących na podstawie  decyzji, wynagrodzeń, dodatków 
oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w 
rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, nie 
może być niższa od wynagrodzenia, dodatków i świadczeń otrzymywanych dotychczas 
i od kwot wynagrodzenia, dodatków i świadczeń określonych w niniejszej ustawie.  
 



Szkolenia dla kandydatów na rodziny 
zastępcze 

• Programy szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej lub prowadzenia placówek 
rodzinnych zatwierdzone na podstawie przepisów 
dotychczasowych, obowiązują do dnia zatwierdzenia 
odpowiedniego programu na podstawie niniejszej 
ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy.  
 

• Do osób, które uzyskały świadectwo ukończenia 
szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia placówek rodzinnych, 
prowadzonych na podstawie przepisów 
dotychczasowych nie stosuje się przepisu art. 44 ust. 1.  
(obowiązek posiadania świadectwa ukończenia 
szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej). 
 



Placówki wsparcia dziennego  

• Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego 
działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy stają się placówkami wsparcia 
dziennego, w rozumieniu niniejszej ustawy.  
 

• Termin na dostosowanie: 12 miesięcy 
• Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia 

dziennego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, 
funkcjonują nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy.  

• Po upływie terminu placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia 
dziennego mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają warunki 
określone w ustawie. Podmiot prowadzący placówkę niepubliczną 
przekazuje wójtowi dokumentację dotyczącą sprawowanej opieki 
nad dziećmi niezwłocznie po zaprzestaniu działalności, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni.  
 



Placówki całodobowe 
• Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

interwencyjnego/socjalizacyjnego/rodzinnego, działające na podstawie przepisów 
dotychczasowych, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi typu interwencyjnego/socjalizacyjnego/rodzinnego, w rozumieniu 
niniejszej ustawy.  

• Wielofunkcyjne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające na 
podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, w rozumieniu ustawy.  

• Regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające na podstawie przepisów 
dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się regionalnymi 
placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, w rozumieniu niniejszej ustawy.  

• Do placówek, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się 
przepisy dotychczasowe.  

• Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w okresie 9 
lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie może być wyższa niż 30.  

• W placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. W placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7. roku życia.  Po upływie tego okresu, w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać dzieci powyżej 10. roku 
życia.  Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy 
przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.  
 



Placówki typu rodzinnego a rodzinne 
domy dziecka 

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy 
dyrektor całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego, działającej do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, 
złoży wniosek o przekształcenie w 
rodzinny dom dziecka, starosta 
zobowiązany jest do podpisania z 
dyrektorem tej placówki umowy o 
świadczenie usług na prowadzenie 
rodzinnego domu dziecka.  



Niepubliczne placówki całodobowe  

• Niepubliczne placówki całodobowe, mogą 
funkcjonować do czasu wygaśnięcia lub 
rozwiązania umowy o realizacji zadania, 
którego przedmiotem jest prowadzenie 
placówki, nie dłużej jednak niż przez okres 
5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy.  

• W przypadku zakończenia działalności 
placówki, podmiot prowadzący tę 
placówkę przekazuje PCPR, nie później niż 
w dniu oddania dziecka, dokumentację 
dotyczącą sprawowanej opieki nad 
dzieckiem.  
 



Organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej  

• Starostowie, w terminie do dnia 31 grudnia 
2011 r., wyznaczą organizatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej.  



Koordynator  

• Obligatoryjnie: W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne domy 
dziecka nieposiadające przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy co najmniej 3-letniego 
doświadczenia jako rodzina zastępcza, obejmuje się 
opieką koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Zadania koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej.  

• Fakultatywnie: W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne domy 
dziecka posiadające przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy co najmniej 3-letnie doświadczenie 
jako rodzina zastępcza, mogą zostać objęte opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  



Wielodzietne rodziny zastępcze  

• Zawodowe niespokrewnione z 
dzieckiem wielodzietne rodziny 
zastępcze działające na podstawie 
przepisów dotychczasowych 
funkcjonują do czasu wygaśnięcia lub 
rozwiązania umowy zawartej na 
podstawie przepisów 
dotychczasowych, nie dłużej jednak 
niż przez okres 3 lat od dnia wejścia 
w życie ustawy.  

• Nowa umowa zawierana jest na 
wniosek rodziny. 
 



Wielodzietne rodziny zastępcze  

• Skutki finansowe od 1 stycznia 2012 
r.  Wysokość otrzymywanego przez rodzinę 
zastępczą wynagrodzenia, dodatków 
oraz świadczeń na pokrycie kosztów 
utrzymania nie może być niższa od kwot 
wynagrodzenia, dodatków i świadczeń, 
określonych w ustawie dla rodziny zastępczej 
zawodowej.  

• Rodzinie zastępczej, w której przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy zostało 
umieszczone dziecko na podstawie ustawy z 
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek 
nie niższy niż 200 zł miesięcznie na dziecko.  
 



Pracownicy placówek 

• Z dniem wejścia w życie ustawy 
pracownicy zatrudnieni na podstawie 
przepisów dotychczasowych w 
placówkach dziennych i całodobowych 
stają się pracownikami tych jednostek; 

• Pracownicy, którzy nie spełniają 
wymagań kwalifikacyjnych 
przewidzianych dla stanowiska 
zajmowanego przez nich w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy, mogą być 
nadal zatrudniani na tych stanowiskach, 
nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  



Pracownicy placówek  

• W stosunku do osób, o których mowa 
w art. 1 ust. 1a ustawy Karta 
Nauczyciela, w brzmieniu 
obowiązującym do dnia wejścia w życie 
ustawy, zatrudnionych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, ustawę z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela stosuje się przez okres 2 lat 
od dnia wejścia w życie ustawy. Potem 
stosuje się ustawę o pracownikach 
samorządowych. 
 
 



Pracownicy ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych 

• Pracownicy publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, z dniem wejścia 
w życie ustawy stają się pracownikami starostwa powiatowego.  W przypadku 
wyznaczenia, na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jednostki organizacyjnej 
powiatu, osoby te stają się pracownikami tej jednostki.  

• Prowadzący postępowania adopcyjne pracownicy publicznych ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych, w których w 2010 r. przeprowadzono co najmniej 10 
procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka oraz prowadzący 
postępowania adopcyjne pracownicy publicznych ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych prowadzących do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wojewódzki 
bank danych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami 
urzędu marszałkowskiego. W przypadku wyznaczenia do prowadzenia 
wojewódzkiego banku danych ośrodka adopcyjnego, prowadzonego przez 
samorząd województwa, pracownicy zatrudnieni w publicznym ośrodku 
adopcyjno-opiekuńczym prowadzącym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
wojewódzki bank danych stają się pracownikami tego ośrodka.  

• Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w ośrodkach 
adopcyjno-opiekuńczych, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych 
przewidzianych w niniejszej ustawie dla pracowników ośrodków adopcyjnych, 
mogą być zatrudniani w tych ośrodkach, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  



 

Dziękuję  


