
Uchwała Nr 117/427/2017 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia  18 grudnia 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka 

i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 

 

             Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                     

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 57, art. 64, art. 180 pkt 13 lit. „a” ustawy z dnia                           

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 

poz. 1292), w związku z §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r.                       

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala,                 

co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr 52/211/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 czerwca 2016 r.                     

w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub 

niezawodowej (zmienionej Uchwałą Nr 78/284/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 

19.12.2016 r.) - dotychczasowy § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 1. Określa się zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi                    

i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub 

niezawodowej (zwanymi dalej „Zasadami”): 

 

1) zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach   

    gospodarskich następuje na podstawie wniosku złożonego odpowiednio przez prowadzącego      

    rodzinny dom dziecka i rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową, wg wzoru   

    stanowiącego Załącznik do niniejszej Uchwały i dotyczy: 

    a) rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, za wyjątkiem pkt 12; 

    b) rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci,                  

        za wyjątkiem pkt 13; 

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                        

    w Namysłowie w terminie do dnia 20 danego miesiąca; 

3) wnioski złożone po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane; 

4) zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach   

    gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 

    następuje na podstawie umowy zlecenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca   

    następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją),   

    o którym mowa w pkt 1; 

5) osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich                            



    w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej wykonuje pracę   

    w dniach i godzinach ustalonych odpowiednio z prowadzącym rodzinny dom dziecka i rodziną   

    zastępczą zawodową lub niezawodową. Zakres prac przewidzianych do wykonania przez osobę    

    do pomocy należy określić w grafiku zawierającym wykaz przewidzianych do wykonania   

    zadań/czynności oraz z podaniem w przybliżeniu terminów i liczby godzin czasu pracy;    

6) osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach   

    gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 

    może być odpowiednio także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy                             

    o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub małżonek niepobierający    

    wynagrodzenia z tytułu umowy o prowadzenie rodzinnego domu dziecka;     

7) osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach   

    gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 

    może być wyłącznie osoba wskazana lub zaakceptowana przez prowadzącego rodzinny dom   

    dziecka i rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodowa, która: 

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona; 

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; 

8) zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach   

    gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 

    uzależnione jest od liczby umieszczonych dzieci i wynosi: 

a) w przypadku umieszczenia w rodzinnym domu dziecka od 5 do 7 dzieci oraz w rodzinie 

zastępczej zawodowej lub niezawodowej od 4 do 5 dzieci – do 15 godzin tygodniowo; 

b) w przypadku umieszczenia w rodzinnym domu dziecka powyżej 7 dzieci oraz w rodzinie 

zastępczej zawodowej lub niezawodowej powyżej 5 dzieci – do 20 godzin tygodniowo; 

9) wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę (zegarową) zlecenia określa się na kwotę 13,70 zł brutto; 

10) osoba zatrudniona do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach   

    gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 

    składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w formie pisemnej   

    oświadczenie, w którym prowadzący rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza zawodowa lub  

    niezawodowa potwierdza fakt wykonania zadań/czynności i liczbę godzin określonych w   

    umowie. Oświadczenie to wraz z rachunkiem, o którym mowa w pkt 11 należy złożyć do 7 dni   

    kalendarzowych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego;   

11) wynagrodzenie wypłacone będzie w terminie do 14 dni kalendarzowych po przedłożeniu   

      przez osobę, o której mowa w pkt 10 rachunku za dany miesiąc kalendarzowy; 

12) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymienionych poniżej, na wniosek prowadzącego    

      rodzinny dom dziecka, możliwe jest zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki   

      nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa   

      mniej niż 5 dzieci, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo:  



a) niepełnosprawność dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka (legitymowanie się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności); 

b) leczenie specjalistyczne i rehabilitacja dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka; 

c) umieszczenie w rodzinnym domu dziecka małoletniej matki z dzieckiem; 

d) pobyt w szpitalu dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka; 

13) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymienionych poniżej, na wniosek rodziny   

      zastępczej zawodowej lub niezawodowej, możliwe jest zatrudnienie osoby do pomocy   

      przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej,   

      w której przebywa mniej niż 4 dzieci, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo:  

a) niepełnosprawność dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej (legitymowanie się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności); 

b) leczenie specjalistyczne i rehabilitacja dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej; 

c) umieszczenie w rodzinie zastępczej małoletniej matki z dzieckiem; 

d) pobyt w szpitalu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej; 

14) w przypadkach, o których mowa w pkt 12-13, prowadzący rodzinny dom dziecka, rodzina   

      zastępcza zawodowa lub niezawodowa do wniosku załącza wszelką dokumentację   

      potwierdzającą zasadność zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi    

      i przy pracach gospodarskich;      

15) do zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt 12-13 stosuje się niniejsze Zasady,                                     

      z zastrzeżeniem pkt 8.”    

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu        Przewodniczący Zarządu Powiatu 

         Namysłowskiego                                                                Namysłowskiego 

       

 

Konrad Gęsiarz                          Andrzej Michta                                                                            

 

Mariusz Jabłoński  

 

Artur Masiowski    

 

Krzysztof Żołnowski   
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    Załącznik 

 do Uchwały Nr 117/427/2018 

 Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 z dnia 1 grudnia 2017 r. 

 
 

Namysłów, dnia ……………………… 

………….………………………. 

 imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

……………….…………………. 

          adres zamieszkania 

 

…………………….…………….                             Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie  

 

Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki  

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka  

i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej 

zawodowej lub niezawodowej *  
 

od dnia …………………………………………………………………………………………. 

 

do zatrudnienia wskazuję Panią/Pana …..…………………………………………………….., 

 

która/y spełnia wymagania art. 64 ust.5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej  **  

  

UZASADNIENIE *** 
 

………………………………………………………………………..………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
*      właściwe podkreślić      

**    do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby wskazanej do zatrudnienia 

***  w uzasadnieniu należy podać jakie doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi posiada osoba do   

        zatrudnienia, liczbę i stan zdrowia dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka/rodzinie zastępczej   

        oraz opis zadań/czynności do wykonania przez osobę do zatrudnienia  
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Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składania nieprawdziwych danych wynikających                   

z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - oświadczam/y, że dane zawarte                      

we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

„ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3” 

 

Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych: 

 

a) wyrażam/y zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do celów 

związanych z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej, zgodnie                         

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 

 

b) zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam/y swoje prawa w zakresie danych 

osobowych wynikające z przywołanej wyżej ustawy, w tym prawo wglądu do swoich danych  i ich 

poprawiania. 

 

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam/y własnoręcznym podpisem 

Namysłów, dnia ……………………….. 

 

1) …………………………………………….. 

 

2) …………………………………………….. 

         

         /czytelny podpis Wnioskodawcy/  

       

    

Opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 

 …..……………………………………………………………………………………….…… 

…..…………………………………………………………………………………………….. 

 

……..…………………………………………………………………………………………… 

 

……..…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………. 

                 /podpis/  
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Decyzja Dyrektora PCPR: 

………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….. 

 

        …………………………………. 

                 /podpis/  

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu       Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

         Namysłowskiego                                                                 Namysłowskiego 

       

 

Konrad Gęsiarz                                                 Andrzej Michta 

 

Mariusz Jabłoński   

 

Artur Masiowski 

 

Krzysztof Żołnowski      

 



Załącznik do Wniosku o zatrudnianie osoby do pomocy                        

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach                     

              gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie      

             zastępczej zawodowej lub niezawodowej   

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

 

zamieszkały/a ……...…………………………………………………………………………... 

/adres zamieszkania/ 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………. 

 

wydanym przez ………………………………………………………………………………... 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

 

oświadczam 

 

- iż nie jestem i nie byłem/byłam pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza   

  rodzicielska nie jest mi ograniczona ani zawieszona, 

- iż wypełniam obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika                      

  z tytułu egzekucyjnego, 

- iż nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub   

  umyślne przestępstwo skarbowe.     

 

 
      ……..………………………                                      …………………………………. 

/miejscowość, data/                                                /własnoręczny czytelny podpis/ 

 

 

 

     ……………………………………………………… 

        /podpis pracownika przyjmującego oświadczenie/ 

 


