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ZARZĄDZENIE NR 31/2021 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia                                          

1 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej 

lub rodzinie zastępczej zawodowej.  
 

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 § 1 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej                       

w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1596) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie postanawia dokonać zmian             

w treści zarządzenia w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej lub 

rodzinie zastępczej zawodowej, w ten sposób, że: 

1. W § 5. dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, uwzględniając               

w szczególności wiek, niepełnosprawność i dysfunkcje dzieci przebywających w rodzinie 

zastępczej, 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”. 

§ 2. 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 3/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

niezawodowej lub rodzinie zastępczej zawodowej nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Agnieszce Nowak. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


