
Na podstawie art. 78 ust. 11 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Polityki Spo∏ecznej
z dnia 18 paêdziernika 2004 r. w sprawie rodzin zast´p-
czych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielenie szczegó∏owych informacji o dziec-
ku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji
o rodzeƒstwie, oraz zapewnienie, w miar´
potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umiesz-
czeniem go w tej rodzinie;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum pomocy umo˝liwia rodzinie za-
st´pczej uzyskanie porady w poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub w innej
poradni specjalistycznej oraz podj´cie spe-
cjalistycznej terapii.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) stanie zdrowia dziecka na podstawie prze-
prowadzonych badaƒ lekarskich;”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Centrum pomocy wykonuje swoje zadania
we wspó∏pracy z rodzinami zast´pczymi
opartej na zasadzie partnerstwa i wzajemne-
go poszanowania.

4. Centrum pomocy zapewnia rodzinom za-
st´pczym kontakt z innymi rodzinami z tere-
nu powiatu, w szczególnoÊci przez organizo-
wanie grup wsparcia majàcych na celu wy-
mian´ doÊwiadczeƒ, informacji i porad.”; 

3) w § 6 w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) odbycie 10-godzinnego sta˝u w zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie za-
st´pczej lub ca∏odobowej placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Zawodowa niespokrewniona z dziec-
kiem wielodzietna lub specjalistyczna
rodzina zast´pcza otrzymuje miesi´czne
wynagrodzenie w wysokoÊci do 160 %
podstawy, nie mniej jednak ni˝ 95 %
podstawy.

2. Ustalajàc wysokoÊç wynagrodzenia, sta-
rosta bierze pod uwag´ mi´dzy innymi:

1) ukoƒczenie dodatkowych kursów
i szkoleƒ w zakresie opieki nad dziec-
kiem;

2) doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi,
zw∏aszcza okres pe∏nienia funkcji ro-
dziny zast´pczej.”;

5) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem ro-
dzina zast´pcza o charakterze pogotowia ro-
dzinnego w okresie pozostawania w gotowoÊ-
ci przyj´cia dziecka otrzymuje miesi´cznie wy-
nagrodzenie w wysokoÊci 95 % podstawy.

2. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem ro-
dzina zast´pcza o charakterze pogotowia ro-
dzinnego z dniem przyj´cia pierwszego dziecka
otrzymuje miesi´cznie wynagrodzenie w wy-
sokoÊci 160 % podstawy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 4 i 5,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 19 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzin zast´pczych

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148,
poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179,
poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844
oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48,
poz. 320 i Nr 120, poz. 818.


