
ZARZĄDZENIE NR  49/2015
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi

i przy pracach gospodarskich

Na podstawie art. 182 ust. 1, art. 57 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 332 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej
zostaje przydzielona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich.

§ 2

1. Osobę do pomocy, o której mowa w § 1, przydziela się w rodzinie zastępczej niezawodowej lub 
zawodowej, jeśli w rodzinie zastępczej przebywa w tym samym czasie więcej niż troje dzieci.

2. Jeśli w rodzinie przebywa w danym miesiącu od czworga do siedmiorga dzieci, osobę, o której 
mowa w § 1, przydziela się w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

3. Jeśli w rodzinie przebywa w danym miesiącu więcej niż ośmioro dzieci, osobę, o której mowa 
w § 1, przydziela się w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

4. Jeśli w rodzinie jest dwoje lub troje dzieci, z czego przynajmniej jedno z nich jest w wieku poniżej 
3 roku życia lub w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub jedno z dzieci jest przewlekle chore
osobę, o której mowa w § 1, przydziela się w wymiarze 10 godzin tygodniowo, jeśli potrzeba 
przyznania osoby do pomocy jest zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

5. Podstawą przydzielenia osoby do sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 
jest złożenie przez rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Policach wniosku według wzoru, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
(druk pII/6) wraz z uzasadnieniem oraz posiadaną dokumentacją,

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.


