
 

NOWELIZACJA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE 
PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZNACZĄCE ZMIANY

 
INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Wprowadzone obszerne, nowe rozwiązania w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
mają na celu wspierać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, przyspieszyć tempo deinstytucjonalizacji oraz zachęcić 
kandydatów do przysposobienia do adopcji dzieci starszych. Nowelizacja obejmuje wszystkie obszary, które są związane 
z pieczą zastępczą - od profilaktyki, przez wspieranie rodzin zastępczych i adopcji, do derejonizacji rodzinnej pieczy 
zastępczej. Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją 
i pełnieniem pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym z dostępem 
ograniczonym). Ustawa wprowadza też zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych dla określonych kategorii osób 
wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także wzrost wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz 
tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego rejestru pieczy zastępczej. Ustawa przewiduje także zmiany 
w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe oraz podpisywania umów z nowymi 
rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Kolejnym ważnym aspektem jest 
wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek instytucjonalnych, z wprowadzeniem jednak opinii 
Rzecznika Praw Dziecka w przypadku wniosku o utworzenie w sytuacjach wyjątkowych nowych placówek - nowy tryb 
w ustawie. Nowelizacja zakłada też wprowadzenie rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także 
m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Wszystkie 
te zmiany oraz ich praktyczne konsekwencje omówi dla Państwa ekspert – praktyk, członek etatowy SKO, trener 
i konsultant jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu procedur administracyjnych i zabezpieczenia 
społecznego. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi zawartymi w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

• Wyjaśnienie skutków wprowadzonych zmian przepisów dla realizacji zadań i prowadzenia procedur przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej. 

• Omówienie najbardziej problematycznych kwestii, wskazanie prawidłowych rozwiązań prawnych i praktycznych. 

• Wymiana doświadczeń, opinii i sposobów wdrożenia nowych przepisów.  
 
PROGRAM: 
1. Cele nowelizacji. Jak uzasadniać nowe stosowanie przepisów? 
2. Zmiana zakresu podmiotowego osób objętych przepisami ustawy. Czy stosujemy przepisy do rodziców 

biologicznych? 
3. Zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej. Kto może sprawdzać i w jakim 

zakresie dane w rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne? Czy dotyczy to wszystkich pracowników? 
Jak często należy przeprowadzać weryfikację? Kto może jej dokonywać? Jak powinny wyglądać 
pełnomocnictwa? 

4. Zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych dla określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozszerzenie możliwości zatrudniania nowych kadr – od kiedy i w jakim 
zakresie będą obowiązywać nowe kryteria? 

5. Umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy 
i rozpoczęła proces usamodzielniania. Jak ma wyglądać udzielanie zgody rodziny zastępczej i starosty? 

SZKOLENIE ON LINE 
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Co w sytuacji braku zgody? Czy należy blokować miejsca w dotychczasowej pieczy? Czy jest to roszczenie strony 
czy tylko uprawnienie? Forma odmowy.  

6. Wprowadzenie, przy użyciu systemu teleinformatycznego, rejestru obejmującego m.in. wykaz osób 
usamodzielnianych, rodzin, placówek systemu pieczy, kandydatów na rodziny zastępcze. Podmioty zobowiązane 
- w jakim zakresie i czy konieczne jest wpisanie wszystkich dotychczas posiadanych danych? Zakres 
wpisywanych danych i ich udostępnianie.   

7. Zmiany w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego dla wstępnej kwalifikacji 
kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka. Derejonizacja, procedury pouczenia o skardze do sądu, tryby szkolenia. 

8. Zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów 
z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Jak należy zawierać 
umowy? Kiedy starosta może odmówić podpisania umowy? Wpływ na zawarte porozumienia. 

9. Zmiany w zakresie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 
oraz rodzin pomocowych oraz w zakresie sposobu waloryzacji. Zmiana dotychczasowych umów. 

10. Wprowadzenie zasadniczych ograniczeń w tworzeniu nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych. Warunki 
i uzasadnianie wniosków. 

11. Wprowadzenie opinii Rzecznika Praw Dziecka w przypadku wniosku o utworzenie, w sytuacjach wyjątkowych, 
nowych placówek typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych 
placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Charakter opinii. 

12. Możliwość pozostania, na zasadach wskazanych ustawie, osób pełnoletnich w regionalnych placówkach 
opiekuńczo- terapeutycznych. Kto musi wyrazić zgodę i w jakiej formie? 

13. Doprecyzowanie kwestii gromadzenia i przeznaczenia świadczenia wychowawczego dla małoletnich 
umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Uprawnienie, rozliczanie, uzasadnianie działania. 

14. Uregulowanie zasad szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym lub terenem 
wokół placówki albo ośrodka w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 
Zasady, stosowanie RODO, pouczenia. 

15. Rozszerzenie katalogu osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia, o pracownika organizacji 
pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inną osobę 
wyznaczoną przez tę organizację do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. 

16. Zmiany w zakresie długości okresu osobistej styczności w przypadku adopcji międzynarodowych. 
17. Zmiany w zakresie standaryzacji prowadzenia procedur przysposobienia przez ośrodki adopcyjne. Procedury. 
18. Zmiany wprowadzające obowiązek wydawania wstępnej oceny o kandydatach do przysposobienia dziecka 

oraz opinii kwalifikacyjnej pisemnie - w postaci papierowej lub elektronicznej. Procedury.  
19. Zmiany w innych ustawach - wprowadzenie istotnych zmian w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko 
na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia dziecka, zmiany w zakresie prawa do świadczenia rodzicielskiego.  

20. Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz postępowania cywilnego – kierowanie do pieczy, dostęp 
do danych z rejestru. 

21. Przepisy przejściowe i dostosowujące. Jakie zasady, jakie są terminy do wprowadzenia zmian w życie? 

ADRESACI:  
pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie a także wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych 
oraz urzędów wojewódzkich, przedstawiciele placówek systemu pieczy zastępczej. 

  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 
znaczące zmiany 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
6 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu online z możliwością zadawania pytań,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
Milena Dudek, tel. 71 372 41 21, milena.dudek@okst.pl 
Katarzyna Nowak, tel. 32 206 98 43 wew. 28, katarzyna.nowak@okst.pl 
Anna Rawza, tel. 32 206 80 39 wew. 33, anna.rawza@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.org.pl  oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl  
do 3 lutego 2023 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


