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ZARZĄDZENIE NR 3/2022 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 
niezawodowej,  rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu 
dziecka. 

 

Na podstawie art. 57, art. 64 i art. 180 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) w związku z § 2 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej                       

w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1690) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich następuje na podstawie wniosku (którego wzór stanowi załącznik nr 1): 

a) rodziny zastępczej w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub 

rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci; 

b) prowadzącego rodzinny dom dziecka w przypadku gdy w rodzinnym domu 

dziecka przebywa więcej niż 4 dzieci. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie może zatrudnić osobę do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem wskazanej osoby do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (załącznik nr 2) 

rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka składa w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie.  

4. Zakres czynności przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 

obejmuje czynności wskazane przez rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom 

dziecka we wniosku, a w szczególności: 

a) opiekę nad dziećmi w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej lub prowadzących 

rodzinny dom dziecka oraz innych miejscach wskazanych przez rodzinę zastępczą 

lub prowadzących rodzinny dom dziecka, które są związane z udziałem dzieci                 

w zajęciach i zabawach rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz z zakresu 

turystyki, 

b) odprowadzania i przyprowadzania dzieci z instytucji edukacyjnej,  

c) spacery, zabawy z dziećmi, 

d) pomoc w odrabianiu lekcji i nauce, 

e) pomoc przy pracach gospodarskich w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej lub 

prowadzących rodzinny dom dziecka, w tym sprzątanie, gotowanie.  
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§ 2. 

1. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich może być wyłącznie osoba wskazana lub zaakceptowana przez 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, która: 

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej ograniczona ani zawieszona; 

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich może być także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy               

o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub umowy o prowadzenie rodzinnego 

domu dziecka. 

§ 3. 

1. Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony (nie dłuższy niż rok budżetowy) począwszy 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.  

§ 4. 

1. W przypadku niemożności wykonania zlecenia osoba do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich jest zobowiązana niezwłocznie 

zawiadomić Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie i zapewnić 

zastępstwo osoby, która spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia. 

2. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich postępowania karnego o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego zawiesza się ją w pełnieniu obowiązków 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

§ 5. 

1. Osoba zatrudniona do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich zobowiązuje się zlecone zadania wykonać w miejscu i czasie wskazanym 

przez rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka, od poniedziałku do 

piątku. 

2. Za wykonane zlecenie osobie wskazanej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich przysługuje wynagrodzenie w wysokości 19,70 zł 

brutto za godzinę zegarową, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                  

14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1690). 
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3. Wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich zależna jest od ilości umieszczonych w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci.  

4. Zasady wyliczania wynagrodzenia: 

a) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka od 4 

do 5 dzieci – wymiar pracy osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi  

i przy pracach gospodarskich wynosi 15 godzin tygodniowo;  

b) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

powyżej 5 dzieci – wymiar pracy osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich wynosi 20 godzin tygodniowo; 

5. Ustalenie nowej wysokości wynagrodzenia (obniżenie lub podwyższenie) następuje                 

z urzędu każdorazowo, w formie aneksu, po zaistnieniu przesłanek powodujących 

zmianę wynagrodzenia, od dnia zmiany ilości dzieci. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, uwzględniając w szczególności wiek, niepełnosprawność                 

i dysfunkcje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,            

a także związany z nimi zakres wsparcia pracy wychowawczej opiekunów zastępczych, 

ze względu na indywidualne potrzeby dziecka i sytuacje losowe, można zatrudnić osobę 

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich               

w większym wymiarze godzin. 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni, na wskazane konto bankowe (załącznik nr 3) po przesłaniu do ostatniego dnia 

miesiąca na adres e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl karty „Ewidencja Godzin” (której wzór 

stanowi załącznik nr 4) oraz dostarczeniu w terminie do 5 dni po zakończeniu danego 

miesiąca rachunku przez osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich. 

2. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień 2022 r. – osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zobowiązana jest do przesłania najpóźniej do 

dnia 30 grudnia 2022 r. na adres e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl karty „Ewidencja godzin” za 

miesiąc grudzień oraz dostarczenia rachunku w terminie najpóźniej do dnia 30 grudnia 

2022 r. Wynagrodzenie za wykonane zlecenie w miesiącu grudniu zostanie przekazane 

przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 30 grudnia 2022 r. 

§ 7. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Działu ds. Integracji, Pomocy Społecznej 

i Pieczy Zastępczej. 

§ 8. 

Traci moc Zarządzenie nr 3/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                  

w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. 
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§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 r. 

 KIEROWNIK 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie 
Karolina Gałuszka 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia nr 3/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
z dnia 3 stycznia 2022 r. 

str. 1 

 

............................................... 

............................................... 

 ..............................., dnia........................ 

(imię i nazwisko)   

............................................... 

............................................... 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

(adres zamieszkania)  w Śremie 

...............................................  ul. Dutkiewicza 5 

(numer telefonu)  63-100 Śrem 

 

WNIOSEK  

O ZATRUDNIENIE OSOBY DO POMOCY PRZY SPRAWOWANIU  

OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH 
 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie dla potrzeb prowadzonej 

przeze mnie rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

 W mojej rodzinie zastępczej niezawodowej / zawodowej / rodzinnym domu 

dziecka * aktualnie umieszczonych jest .............. dzieci: 

1) ................................................................................... ur........................................... 

2) ................................................................................... ur........................................... 

3) ................................................................................... ur........................................... 

4) ................................................................................... ur........................................... 

5) ................................................................................... ur........................................... 

6) ................................................................................... ur........................................... 

 

 Do zatrudnienia wskazuję Panią/Pana: 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

 

Informuję, iż osoba ta nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do 

świadczenia powierzonych jej obowiązków. 

 

 Termin zatrudnienia: od dnia ................................ do dnia ................................ 

 
 

*Niepotrzebne skreślić. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia nr 3/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
z dnia 3 stycznia 2022 r. 

str. 2 

 

 Oświadczam, że niniejsza osoba spełnia wymagania art. 64 ust. 5 ustawy               

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.: 

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest jej ograniczona ani zawieszona; 

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 

Uzasadnienie zatrudnienia osoby do pomocy: 

 

1) Wskazana osoba będzie wykonywać następujące czynności przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

2) Wskazana osoba będzie wykonywać następujące czynności przy pracach 

gospodarskich: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 
(podpis osoby przyjmującej wniosek) (podpis osoby składającej wniosek) 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 do zarządzenia nr 3/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
z dnia 3 stycznia 2022 r. 

  ..............................., dnia......................... 

 

Oświadczenie 

 Ja, niżej podpisana/y, .........................................................................................  

zam.................................................................................................................................  

legitymująca/y się nr PESEL ................................................................. oraz dowodem 

osobistym seria ................ nr ............................. wydanym przez ................................ 

......................................................................., pouczona/y o odpowiedzialności karnej 

z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, składam stosowne 

do art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oświadczenie                           

o następującej treści: 

1) nie jestem i nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie jest mi ograniczona ani zawieszona; 

2) * A. wypełniam obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek               

w stosunku do mojej osoby wynika z tytułu egzekucyjnego; 

* B. nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu 

wykonawczego; 

3) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

............................................................. ............................................................. 
(podpis osoby przyjmującej oświadczenie) (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

* Właściwe podkreślić. 

 

Art. 233 § 1 Kodeks Karny 

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

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 do zarządzenia nr 3/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
z dnia 3 stycznia 2022 r. 

...............................................  .............................., dnia......................... 

(imię i nazwisko)   

............................................... 

............................................... 

  

(adres zamieszkania)   

...............................................   

(numer telefonu)   

 

Oświadczenie 

 Ja, niżej podpisany/a, wskazany/a jako osoba do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

niezawodowej / zawodowej / rodzinnym domu dziecka * .............................................. 

........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko osoby/osób tworzących rodzinę zastępczą) 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie wynagrodzenia z tytułu umowy 

zlecenia na następujący rachunek bankowy o numerze: 

    

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

prowadzony w Banku/oddziale:...................................................................................... 

......................................................................................................................................., 
(nazwa banku) 

którego właścicielem jest:............................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

(imię, nazwisko oraz adres w przypadku, jeśli właścicielem konta nie jest osoba składająca oświadczenie) 

  

 ............................................................. 
 (podpis) 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia nr 3/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 
Załącznik do umowy nr: PCPR.PS…. 

__________________________________________________________________________________________ 

EWIDENCJA GODZIN 

Imię i nazwisko os. do pomocy  

Okres wykonywania świadczeń (dzień, miesiąc, rok)  

Dzień miesiąca Liczba godzin Podpis os. do pomocy 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   



ZAŁĄCZNIK NR 4 do zarządzenia nr 3/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

Suma godzin  

 

Oświadczam, że wymienione czynności wykonałem/am osobiście.  

  

........................................................................................ 

 (data i podpis os. do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi              

i przy pracach gospodarskich) 

 

Zatwierdzam: 

  

........................................................................................ 

 

........................................................................................ 

 (data i podpis rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka) 

 

 


