
ZARZĄDZENIE NR 29/2017 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  
ul. Towarowa 4-6 

z  dnia  29 grudnia  2017r. 
 

w sprawie 

ustalenia wysokości stawki i wymiaru czasu pracy osoby do pomocy zatrudnionej w rodzinnym domu 

dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej, 

Na podstawie art. 57, art. 64 ustawy z dnia 11 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697 ze zm.), Uchwały Nr 193/2013 z dnia 20 marca 2013r. Zarządu 

Powiatu Toruńskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka, zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka wynikających z przepisów w/w ustawy oraz Zarządzenia Nr 60/2011 

Starosty Toruńskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w Powiecie Toruńskim 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Wysokość minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2018r. wynosi 

13,70 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 

2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. 2017 poz. 

1747). 

§ 2 

1. Wymiar godzin pracy osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, 

rodzinie  zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastępczej niezawodowej 

przyznawany będzie według następujących kryteriów: 

a)od 1 do 10 godzin w miesiącu na dziecko, które nie osiągnęło 

pełnoletności i wychowuje się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 

domu   dziecka, a nie korzysta w czasie roku szkolnego z internatu 

szkolnego lub innych ośrodków z całodobowym pobytem, 



b) od 1 do 5 godzin w miesiącu na dziecko, które nie osiągnęło 

pełnoletności i w czasie roku szkolnego przebywa w internacie 

szkolnym lub w innym ośrodku z całodobowym pobytem, 

c) dodatkowe 5 godzin na dziecko Organizator Pieczy Zastępczej może 

przyznać w przypadku, gdy w rodzinnym domu dziecka lub rodzinie  

zastępczej przebywa w tym samym czasie dwoje dzieci w wieku do 3 

roku życia, 

d) dodatkowe 5 godzin na dziecko Organizator Pieczy Zastępczej może 

przyznać w przypadku, gdy w rodzinnym domu dziecka lub rodzinie  

zastępczej przebywa dziecko lub pełnoletni wychowanek z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 

wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o   

Niepełnosprawności lub jego odpowiednik z poprzedniego miejsca 

zamieszkania. 

2. W przypadkach losowych, szczególnie uzasadnionych związanych z np. 

chorobą i specjalistycznym leczeniem, niepełnosprawnością i związaną z 

nią rehabilitacją lub innymi losowymi wypadkami mającymi wpływ na 

jakość sprawowanej opieki, Dyrektor PCPR w oparciu o opinię 

pracownika monitorującego proces opieki i wychowania w danej 

rodzinie, może przyznać dodatkowe godziny osobie do pomocy, w miarę 

posiadanych w budżecie środków finansowych. 

§ 3 

1.Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc  

z dniem  31  grudnia 2018 r. 

 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w Toruniu 

Jolanta Zielińska 

 


