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Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt 
dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, przebywającej               

w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła 
naukę przed osiągnięciem pełnoletności 

 
1. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej       

( Dz. U. z 2004r Nr 64, poz. 593) - za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
oraz osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu 
ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem 
pełnoletności, rodzice wnoszą opłatę, do wysokości miesięcznej pomocy 
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
umieszczonego w tej rodzinie. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 ponoszą również rodzice pozbawieni władzy 
rodzicielskiej lub rodzice, którym władza rodzicielska została zawieszona lub 
ograniczona. 

3. Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której 
mowa w ust. 1, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację 
materialną rodziny. 

4. Zwolnienie rodziców z odpłatności może nastąpić na podstawie 
szczegółowej analizy dokumentów takich jak: wywiad środowiskowy, 
wywiad kuratora sądowego, notatki urzędowej policji, itp. 

5. Ustala się następujące warunki zwalniania częściowego lub całkowitego 
rodziców z odpłatności: 
a) brak dochodu, 
b) utrzymywanie się ze świadczeń Ośrodka  Pomocy Społecznej, 
c) dochód poniżej kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia        

12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r, Nr 64, poz. 593), 
d) bezrobocie i utrzymywanie się z zasiłku dla osób bezrobotnych, 
e) bezrobocie i brak uprawnień do zasiłku dla osób bezrobotnych, 
f) niepełnosprawność, 
g) choroby psychiczne, częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie, 
h) odbywanie kary pozbawienia wolności, 
i) pobyt w placówkach  na leczeniu z powodu uzależnienia ( alkoholizm, 

narkomania), 
j) wielodzietność. 

 



6. Na podstawie art.  97 § 1 pkt 4 oraz art. 149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071) 
z urzędu, zawiesza się postępowanie wobec osób, których miejsce pobytu  
jest nie znane. 

7. Decyzje zwalniające z odpłatności wydaje się na czas określony, nie dłużej 
niż na okres 1 roku. 

8. Zmiana decyzji zwalniającej z odpłatności może nastąpić po stwierdzeniu 
poprawy sytuacji materialnej osób zobowiązanych do ponoszenia 
odpłatności. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


