
PROTOKÓŁ 
 

z konsultacji projektu Uchwały w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla 
rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego.  
 

1. Przedmiot konsultacji 
  
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego. 
 

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 
  
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. 
  

3. Termin konsultacji 
  
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 29 października 2020 r. do 03 listopada 2020 r. 
  

4. Forma konsultacji 
  
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
  

5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. 

  
6. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Sekretariacie (pok. 57) 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W wyznaczonym terminie 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu. 

  
Protokół sporządzono dnia 04 listopada 2020 r.  
        
  
   KIEROWNIK DZIAŁU       Z-ca Dyrektora 
   PIECZY ZASTĘPCZEJ     Ośrodka Pomocy Społecznej 
  /-/ Małgorzata Małochleb           04.11.2020       /-/ Monika Konieczny 
……………………..............................                                      …………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby sporządzającej)                                                             (data, podpis i pieczątka Dyrektora) 

  
  
  

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
/-/ Robert Cichowicz 

…………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby zatwierdzającej) 

 
 
 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 85 
ust. 1-2 ustala minimalne wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzin zastępczych 
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 

Zgodnie z art. 91 cytowanej ustawy, Rada Powiatu może w drodze uchwały zwiększyć 
minimalną wartość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej, w tym rodzinie 
zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 

Aktualne stawki wynagrodzenia obowiązują od 01.04.2020 r. W naszym mieście funkcjonują 
3 rodziny zawodowe: dwie z wynagrodzeniem 2756 zł, jedna 3406,63 zł. 

Praca rodziny zastępczej zawodowej to praca 24 godziny na dobę przez siedem dni w 
tygodniu, w każde święto oraz weekend. Rodziny te korzystają zazwyczaj jedynie z 30 - dniowego 
urlopu, który przysługuje im raz w roku. Liczba dzieci, które obejmowane są przez nie opieką waha 
się: najwięcej mogą mieć 3 (zgodnie z ustawą), choć z uwagi na liczne rodzeństwa bądź brak miejsca 
w pieczy zdarzają się sytuacje, gdy jest ich więcej. Zgodnie z przyjętą przez państwo polityką 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, zadaniem wszystkich powiatów jest szeroko rozumiane 
rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej. Z uwagi na trud pracy i niskie wynagrodzenie nie ma osób 
chętnych do podejmowania się tej roli. Ustalenie wynagrodzenia w wyższym zakresie powinno być 
jednym z kroków docenienia pracy rodziców zastępczych zawodowych. 

Traci moc uchwała Nr XIX.165.2019 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 19.10.2019 r. w 
sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin 
zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 

W terminie od 29 października do 03 listopada 2020 r. odbyły się konsultacje –Zarządzenie Nr 
OR-IV.0050.570.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 
projektu uchwały dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. W wyniku 
konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do ww. projektu. 

 
 
 
   KIEROWNIK DZIAŁU       Z-ca Dyrektora 
   PIECZY ZASTĘPCZEJ     Ośrodka Pomocy Społecznej 
  /-/ Małgorzata Małochleb                     /-/ Monika Konieczny 
 


