
Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 211/12 

Zarządu Powiatu Braniewskiego 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

 
Zasady zatrudniania w rodzinnym domu dziecka oraz w  rodzinach zawodowych 

osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzie ćmi i przy pracach 
gospodarskich  

 
1. W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa powyżej 5 dzieci, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Starosta na podstawie wniosku, który stanowi załącznik nr 
1 do niniejszych zasad zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich 

 
2. W rodzinie zastępczej zawodowej, która wychowuje więcej niż 5 dzieci, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Starosta na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszych zasad zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich.  

 
3. Podstawą do pozytywnego zaopiniowania wniosku zawodowej rodziny zastępczej i 

osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka o zatrudnienie osoby do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich są następujące 
sytuacje: 
 
• niepełnosprawność co najmniej 2 umieszczonych w pieczy zastępczej dzieci lub 

konieczność ich systematycznego leczenia lub diagnozowania, 
• umieszczenie więcej niż 2 dzieci do 3 roku życia, 
• dzieci wymagające specjalistycznej terapii z uwagi na niedostosowanie społeczne,  

 
4. Osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 

zatrudnia się na podstawie: 
 

• umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia oraz  

• w zależności od liczby dzieci, wieku i niepełnosprawności umieszczonych 
w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej zatrudnia się osobę 
do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 
wg zgłoszonych przez rodzinę potrzeb i potwierdzonych przez koordynatora lub 
prac, socjalnego Centrum, nie więcej niż 0,5 etatu. 
 

5. Określa się stawkę wynagrodzenia w wys. 10,00 zł. brutto za 1 godzinę pracy 
dla osoby zatrudnionej w  rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinach zawodowych przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

 



Załącznik Nr 1  
do zasad zatrudniania w rodzinnym domu dziecka  

osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad  
dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

 
 
……………………………………………                  Braniewo, dnia……………………… 
 
………………………………..   ………………………………………….. 
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)     (adres rodzinnego domu dziecka) 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Braniewie  

Pl. Piłsudskiego 2  
 
 

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE OSOBY DO POMOCY PRZY SPRAWOW ANIU OPIEKI 
NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH W RODZINNYM DOMU 

DZIECKA WYCHOWUJĄCYM POWYŻEJ 5 DZIECI 
 
 

Zwracam się z prośbą o zatrudnienie osoby zajmującej się opieką na dziećmi i przy 
pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka w ………………………………………. 
od ………… do…….....  
 
Do zatrudnienia wskazuję: 
 
Panią/Pana…………………………………………………, która/y spełnia wymagania 
określone art. 64 ust.5-6 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 
Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………..……
…….................................................................…..………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................
..............……..…………………………………………………………………………..……………
…………………………………………........................................................……..…..…………
…………………………………………………………………………………….…………………
……..………………..................................…..……………………………………………………
………………………………………………………………………….….…………………………
……………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………......................................................................................
....................................................................................................... 

 
........................…......................... 

                        Podpis wnioskodawcy  
 
*W uzasadnieniu należy podać kwalifikacje i doświadczenie osoby do zatrudnienia, średnioroczną liczbę 
dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka oraz opis czynności do wykonania przez osobę do 
zatrudnienia. 
 



Opinia koordynatora rodzinnej pieczy zast ępczej:  
………………………………………………………………………………………………….……
……………...................................................……………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…..…………
………………………................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

……………………………  
Podpis pracownika 

Uwagi pracownika rozpatruj ącego wniosek:  
………………………………………………………....................................................................
.........................................….………………………………………………………………………
……………………………………………....................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………  

Podpis pracownika 
Decyzja kierownika PCPR : 
………………………………………………………....................................................................
.............………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………. 
Podpis kierownika PCPR 

 
 

 



Załącznik Nr 2 
do zasad zatrudniania w rodzinach zawodowych 

osoby do pomocy przy sprawowaniu 
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

 

 
………………………………………    Braniewo, dnia………………………... 
 
………………………………………    …………………………………………. 
( Imię i nazwisko Wnioskodawcy)       ( adres rodziny zastępczej) 

 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Braniewie  

Pl. Piłsudskiego 2  
 
 

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE OSOBY DO POMOCY PRZY SPRAWOW ANIU OPIEKI 
NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH W RODZINIE ZAST ĘPCZEJ 

ZAWODOWEJ WYCHOWUJĄCEJ POWYŻEJ 5 DZIECI 
 
 
Zwracam się z prośbą o zatrudnienie osoby do pomocy zajmującej się opieką na d dziećmi 
i pracach gospodarskich rodzinie zastępczej ……………………………………..…………… 
w ……………………………………….. od ……………..………… do ………………………….. 
 
Do zatrudnienia wskazuję: 
 
Panią/Pana ……………………………………………………………………………………….., 
która/y spełnia wymagania określone art. 64 ust.5-6 Ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 
 
Uzasadnienie*  
…………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................…..…………………………………………
……………………………………………………………….........................………………………
………………………………………………………….................................................…………
………………..…………………………………………………….………………………………….
............................................…………..……………..……………………………………………
……….…………………………………………………………..............................................……
……………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………................................... 
       Podpis wnioskodawcy  

 
 
*W uzasadnieniu należy podać kwalifikacje i doświadczenie osoby do zatrudnienia, średnioroczną liczbę 
dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, opis czynności do wykonania przez osobę do zatrudnienia.  
 



Opinia koordynatora rodzinnej pieczy zast ępczej : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….....................................................…..………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
……….........................………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………  
Podpis pracownika 

 
Uwagi  pracownika rozpatruj ącego wniosek:  
………………………………………………………………..........................................................
....................................................…………………………………………………………………
…………………………………………………………………......................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............. 
 
 

……………………………  
             Podpis pracownika 

Decyzja kierownika PCPR:  
…………………………………………………………………………………………...................... 
.......................................................................…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

…………………………………. 
       Podpis kierownika PCPR 

 
 


