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Uregulowania prawne dotyczące współpracy instytucji pomocy społecznej 

 z innymi instytucjami polityki społecznej 

 

Współpraca będzie oparta bądź to o przepis prawa który daje podstawę i jednocześnie zobowiązuje dany 

podmiot do przedmiotowej współpracy bądź o porozumienie a więc oświadczenie woli/zgodę danego podmiotu 

w zakresie podjęcia i realizacji powyższej współpracy. 

Postawą prawną współpracy między podmiotami wynikającą z przepisów prawa będzie art.2 ust. 2 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 1769) , zgodnie z którym pomoc społeczną 

organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie 

partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Inne szczegółowe przepisy prawa, są podstawą prawną do podjęcia współpracy przez Gminy i Powiaty z innymi 

podmiotami w zakresie objętym Modelem Kooperacji: 

1. Powiat -  może działać w oparciu art. 19 pkt. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 

Dz.U. Z 2017 r. poz. 1769)  zgodnie z którym do zadań własnych powiatów należy podejmowanie innych 

działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

2. Gmina  - może działać w oparciu o 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 1769)  zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych 

zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i 

realizacja programów osłonowych 

Poniższa tabela przedstawia przepisy prawa określające kompetencje poszczególnych podmiotów, które mogą 

podjąć współpracę oraz podstawę prawną do podjęcia tej współpracy. 
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Gmina 
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 ,z 
późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 7 ust. 1 ustawy określa, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 

„W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: 

 ochrony zdrowia; 

  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 
opiekuńczych; 

  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

  edukacji publicznej; 

  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji 
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w 
ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym 
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek 
pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej; 

  współpracy i działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450, 650 i 723); 

Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter 
obowiązkowy. 

Art. 9 ust. 1 ustawy - W celu wykonywania zadań gmina może 
tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z 
innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

  

Art. 10 ust. 1 ustawy - Wykonywanie zadań publicznych może być 
realizowane w drodze współdziałania między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

Art. 64 ust. 1 ustawy - W celu wspólnego wykonywania zadań 
publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 

Art. 74 ust. 1 ustawy - Gminy mogą zawierać porozumienia 
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych 
przez nie zadań publicznych. 

....................... 

Art. 17 ust. 2 ustawy - Do zadań własnych gminy należy: 
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ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 1769) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej        ( tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz.998 , z późn. zm. ) 

pkt.) 3a opracowanie i realizacja projektów socjalnych 

pkt.) 5 współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach 
pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i 
Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 

Art. 23 ust. 1 pkt.7a) ustawy - Do zadań ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego należy finansowe wspieranie 
programów w określonym przez ministra obszarze pomocy 
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 
25 ust. 1; 

Art. 115 ust. 1 ustawy - Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość 
dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

Art.3.1. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych oraz organizacji 
pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na 
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 
administracji rządowej. 
2.Obowiązek, o którym mowa w ust.1, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w 
szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i 
ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 
3.Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy 
przepisy ustawy  przewidują możliwość zlecania realizacji tych 
zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Art. 176 ustawy - Do zadań własnych gminy należy: 

1)  opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów 
wspierania rodziny; 

2)  tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez 
asystentów rodziny; 

3)  tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym 
placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
przez: 

 a)  zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i 
pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa, 

 b)  organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania 
rodzin wspierających, 
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c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz 
zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

art. 197 ust. 1 ustawy - Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz 
systemu pieczy zastępczej. 

Powiat 
 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o 
samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.2018 
poz. 995, z późn. zm. )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.4. ust. 1 i 2  ustawy - 
1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o 
charakterze ponadgminnym w zakresie: 

 edukacji publicznej; 

 promocji i ochrony zdrowia; 

 pomocy społecznej; 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 polityki prorodzinnej; 

 wspierania osób niepełnosprawnych; 

 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

 kultury fizycznej i turystyki; 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy; 

  współpracy i działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450, 650 i 723); 

 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie 
wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 
 
art. 5 ust. 1. ustawy - Powiat może zawierać z organami 
administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania 
zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 
2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego 
samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego 
obszarze znajduje się terytorium powiatu. 
 
Art. 6 ust. 1 ustawy -  W celu wykonywania zadań powiat może 
tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi 
podmiotami. 
 
Art. 7a ustawy -  Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą 
sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 
 
Art. 72a ust. 1. ustawy - W celu wspólnego wykonywania zadań 
publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą 
tworzyć związki z gminami, tworząc związek powiatowo-gminny. 
Związek może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o 
której mowa w art. 6a oraz w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym. 
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ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 1769) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz.998 , 
z późn. zm. ) 
 

............................. 

art. 19 pkt. 15) i 16) ustawy – Do zadań własnych powiatu należy: 
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z 
terenu powiatu; 
15)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 

Art. 23 ust. 1 pkt.7a) ustawy - Do zadań ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego należy finansowe wspieranie 
programów w określonym przez ministra obszarze pomocy 
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 
25 ust. 1; 

Art. 115 ust. 1 ustawy - Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość 
dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

….................... 

Art.3.1. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych oraz organizacji 
pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na 
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 
administracji rządowej. 
2.Obowiązek, o którym mowa w ust.1, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w 
szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i 
ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 
3.Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy 
przepisy ustawy  przewidują możliwość zlecania realizacji tych 
zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
 
art. 197 ust. 1 ustawy - Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz 
systemu pieczy zastępczej. 
 

CIS, KIS, 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o 
zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 
1828, z późn. zm.) 

Art. 9a [Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych] 
1. Centrum może realizować działania w zakresie integracji 
społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy 
w życiu społecznym i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 
5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
2. Realizacja działań, o których mowa w ust. 1, oraz ich 
finansowanie odbywa się, zgodnie z: 
1)  porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, w przypadku Centrum utworzonego przez gminę albo 
umową, o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 
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przypadku Centrum utworzonego przez podmiot, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 pkt 2 i 3. 
Art. 12 [Wniosek o skierowanie] 
1. Osoba, o której mowa w art. 1, może na podstawie: 
1)  własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego, 
2)  wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego 
centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, 
organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą 
tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego 
- zostać skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 
przez Centrum, przez właściwy dla miejsca zamieszkania lub 
pobytu osoby ośrodek pomocy społecznej lub w przypadku osoby, 
o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, przez powiatowy urząd pracy z 
powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu 
tej osoby ośrodka pomocy społecznej. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez 
pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego 
dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do 
uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego (rodzinnego). 
4. Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po 
podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego, zwanego dalej „programem”, w uzgodnieniu z 
kierownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca 
zamieszkania lub pobytu tej osoby. 
5. Pierwszeństwo w skierowaniu do Centrum mają osoby 
zamieszkałe w gminach, na terenie których zostało utworzone 
Centrum. Osoby zamieszkałe w innych gminach mogą być 
kierowane do Centrum: 
Art. 16 [Skierowanie do pracy] 
1. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, a w 
uzasadnionych przypadkach także przed jego zakończeniem, 
jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa w nich, na 
wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika, 
a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji społecznej - na 
wniosek pracownika socjalnego: 
1)  powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika lub 
uczestniczącego w klubie integracji społecznej do pracy: 

 a)  u pracodawcy, 
 b)  w Centrum 

Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, 
odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą 
właściwym dla siedziby Centrum lub gminy, organizacji 
pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a 
pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do 
zatrudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w 
klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części 
wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 
12 miesięcy. 
 
Art. 18 [Klub integracji społecznej] 
1. Gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, prowadzące reintegrację zawodową i 
społeczną dla osób, o których mowa w art. 1, mogą prowadzić 
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klub integracji społecznej. Klub integracji społecznej prowadzony 
jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 18a. 

2. W klubach integracji społecznej można organizować w 
szczególności: 

1)  działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas 
określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u 
pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 
lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej; 

2)  prace społecznie użyteczne; 

3)  roboty publiczne; 

4)  poradnictwo prawne; 

5)  działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw 
mieszkaniowych i socjalnych; 

6)  staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 

4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest 
realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o 
pomocy społecznej. 
7. Klub integracji społecznej może realizować działania w zakresie 
integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu 
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, o których 
mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
8. Realizacja działań, o których mowa w ust. 7, oraz ich 
finansowanie odbywa się, zgodnie z: 
1)  porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, w przypadku klubu integracji społecznej 
prowadzonego przez gminę albo 
2)  umową, o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, w przypadku klubu integracji społecznej prowadzonego 
przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 (podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 
 

 
Instytucje rodzinne, placówki opiekuńczo-
wychowawcze, placówki terapeutyczne 
Placówki wsparcia dziennego 
Asystent rodziny 
Punkty konsultacyjne 
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej        ( tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz.998 , z późn. zm. ) 
 
 
 

Art.3.1. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych oraz organizacji 
pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na 
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 
administracji rządowej. 

2.Obowiązek, o którym mowa w ust.1, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w 
szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i 
ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 
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3.Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy 
przepisy ustawy  przewidują możliwość zlecania realizacji tych 
zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 8 [Zakres wsparcia] 

1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które 
polega w szczególności na: 

1)  analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn 
kryzysu w rodzinie; 

2)  wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

3)  rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

4)  podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz 
funkcjonowania rodziny; 

5)  pomocy w integracji rodziny; 

6)  przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7)  dążeniu do reintegracji rodziny. 

Art. 15 [Asystent rodziny - zadania] 

1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

1)  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z 
członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o 
którym mowa w art. 11 ust. 1; 

2)  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i 
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, 
który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3)  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, 
w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 
gospodarstwa domowego; 

4)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
socjalnych; 

5)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych; 

6)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych z dziećmi; 

7)  wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych; 

9)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i 
utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, 
mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 
rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział 
w zajęciach psychoedukacyjnych; 
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12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w 
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla 
rodziców i dzieci; 

13a)  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 
1860); 

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż 
co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym 
mowa w art. 17 ust. 1; 

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy 
z rodziną; 

17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej 
członkach; 

18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i 
samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach 
na rzecz dziecka i rodziny; 

19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą 
roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390), 
lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 
uzna za niezbędną. 

Art. 18 [Placówka wsparcia dziennego] 

1. W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i 
wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. 

Art. 24 [Placówka wsparcia dziennego - forma] 

1. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

1)  opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 
wychowawczych; 

2)  specjalistycznej; 

3)  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie 
opiekuńczej zapewnia dziecku: 

1)  opiekę i wychowanie; 

2)  pomoc w nauce; 

3)  organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz 
rozwój zainteresowań 

3. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie 
specjalistycznej w szczególności: 

1)  organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 
korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne; 
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2)  realizuje indywidualny program korekcyjny, program 
psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności 
terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. 

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy 
podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 

5. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w 
połączonych formach, o których mowa w ust. 1. 

Art. 39 [Formy rodzinnej pieczy] 

1. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1)  rodzina zastępcza: 

 a)  spokrewniona, 

 b)  niezawodowa, 

 c)  zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; 

2)  rodzinny dom dziecka. 

2. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, 
mogą być wspierane przez rodziny pomocowe, na zasadach 
określonych w art. 73-75. 

Art. 40 [Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania] 

1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają 
dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 

1)  traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i 
wartości osobowej; 

2)  zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

3)  zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i 
szkolnych; 

4)  zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

5)  zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, 
społeczne oraz religijne; 

6)  zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją 
w życie prywatne dziecka; 

7)  umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, 
chyba że sąd postanowi inaczej. 

2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka 
współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

Art. 41 [Formy rodzin lub domów] 

1. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą 
małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u 
których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy 
zastępczej, z zastrzeżeniem art. 55 i 58. 

2. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub 
osoba, o których mowa w ust. 1, będący wstępnymi lub 
rodzeństwem dziecka. 
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3. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą 
niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, o których mowa w 
ust. 1, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. 

Art. 93 [Instytucjonalna piecza zastępcza] 

1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1)  placówki opiekuńczo-wychowawczej 

2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub 
podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na 
podstawie art. 190. 

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 

1)  zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz 
zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, 
rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 

2)  realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny 
plan pomocy dziecku; 

3)  umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami 
bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 

4)  podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5)  zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do 
jego wieku i możliwości rozwojowych; 

6)  obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

7)  zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń 
zdrowotnych. 

Art. 96 [Współpraca placówki] Placówka opiekuńczo-
wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z 
sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, 
asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się 
wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-
wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania 
dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają 
akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 
pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Art. 101 [Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych] 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako 
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu: 

1)  socjalizacyjnego; 

2)  interwencyjnego; 

3)  specjalistyczno-terapeutycznego; 

4)  rodzinnego. 

Art. 102 [Typ rodzinny] Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 
rodzinnego: 

1)  wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i 
usamodzielniające się; 

2)  umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; 
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Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) 

3)  współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i 
asystentem rodziny. 

Art. 103 [Typ interwencyjny] 

1. Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie 
trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest 
obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających 
natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. 

Art. 105 [Typ specjalistyczno-terapeutyczny] 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-
terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o 
indywidualnych potrzebach, w szczególności: 

1)  legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

2)  wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych 
i specjalistycznej terapii; 

3)  wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i 
edukacyjnych. 

2. Placówka, o której mowa w ust. 1, zapewnia zajęcia 
wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, 
logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w 
wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a 
dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i 
zajęcia rewalidacyjne. 

.............................. 

Art. 46 [Poradnictwo specjalistyczne] 

1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, 
psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, 
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w 
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na 
posiadany dochód. 

2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o 
obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i 
opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 
lokatorów. 

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy 
diagnozowania, profilaktyki i terapii. 

4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania 
rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a 
także terapię rodzinną. 

Art. 52 [Rodzinny dom pomocy] 

1. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub 
niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług 
opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. 
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2. Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i 
bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub 
organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie 
więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z 
powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. 

Mieszkania chronione 
 
1.Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) 
2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE 
MIESZKAŃ CHRONIONYCH 
1) z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 822) 

Art. 53.2 Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej 
przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające 
do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby 
w codziennym funkcjonowaniu. 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy 

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy           
(tj. Dz.U. z 2018r. poz.1265, z późn. zm.) 

 

Art. 9.1 ustawy - Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki 
rynku pracy należy m.in.: 

 współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert 
pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, 
szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, 
stażach, organizacji robót publicznych oraz prac 
społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i 
Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia 
socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu 
socjalnym; 

 opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów 
działania; 

 

 organizacja i realizowanie programów specjalnych; 
 
Art.9 b. 2. W ramach powiatowych urzędów pracy we współpracy 
z samorządem gminnym mogą być tworzone i prowadzone lokalne 
punkty informacyjno-konsultacyjne, które na terenie gminy 
realizują w szczególności zadania w zakresie udzielania osobom 
zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i 
zakresie udzielenia pomocy określonej w ustawie oraz 
rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy. Zadania te są 
realizowane przede wszystkim przy wykorzystaniu systemów 
teleinformatycznych umożliwiających dostęp do rejestrów 
publicznych prowadzonych w powiatowych urzędach pracy. 
Art.12 
Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie 
zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia 
i wychowania. 
7.Ochotnicze Hufce Pracy współpracują w szczególności z 
jednostkami administracji rządowej, z publicznymi służbami 
zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
Art.13.Współdziałanie Ochotniczych Hufców Pracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego odbywa się na warunkach określonych 
w zawieranych umowach lub porozumieniach, określających cele, 
zadania do realizacji na rzecz młodzieży oraz wzajemne 
zobowiązania organizacyjne i finansowe w tym zakresie. 
Art. 21. Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne 
opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w 
szczególności w ramach: 
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- partnerstwa lokalnego; 
* uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb 

zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje 
zatrudnienia. 

Art.33.6. Informacje dotyczące bezrobotnych, poszukujących 
pracy i cudzoziemców zamierzających wykonywać lub 
wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 
przetwarzane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności z 
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów 
elektronicznych. 
7. Informacje, o których mowa w ust. 6, są udostępniane 
publicznym służbom zatrudnienia lub innym podmiotom, 
realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych 
przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot 
publiczny, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych 
zadań, w szczególności jednostkom organizacyjnym pomocy 
społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne. 
7a. Informacje, o których mowa w ust. 6, w zakresie niezbędnym 
do realizacji zadań określonych w ustawie, mogą być pozyskiwane 
przez powiatowe urzędy pracy z publicznych służb zatrudnienia lub 
innych podmiotów, w szczególności jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej oraz jednostek obsługujących świadczenia 
rodzinne, realizujących zadania na podstawie ustawy lub 
odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia 
przez podmiot publiczny. 
Art. 50. 2. 
2)  na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do 
uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie 
usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o 
których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub 
uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia 
socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym. 
 

* W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy 
urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej są 
obowiązane informować się wzajemnie o planowanych 
działaniach wobec bezrobotnych w trybie określonym w 
zawartym porozumieniu. 

Art. 62a 
1. Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z 
ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie 
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które 
są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 
3. Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez 
powiatową radę rynku pracy, jest realizowany przez powiatowy 
urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy 
społecznej, podmiotami zatrudnienia socjalnego prowadzonymi 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotami 
prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Art. 66a 
1. Starosta samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, 
organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku 



 

str. 15 

pracy oraz pracodawcami, w celu aktywizacji zawodowej osób, o 
których mowa w art. 49a, inicjuje i realizuje programy specjalne. 
10. Program specjalny może być realizowany przez powiatowy 
urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z pracodawcą lub 
podmiotem określonym w art. 24 ust. 1. (jednostki samorządu 
terytorialnego). 
Art. 73a 
1. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez 
prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej 
do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w 
której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 
godzin w tygodniu. 
1a. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być 
kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, 
indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie 
pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia 
socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku 
skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 
2. 
2. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na 
podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na 
rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. 
 

Policja 
 
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( 
Dz.U. z 2017r. , z późn. zm. ) 

Art.1 .2. Do podstawowych zadań Policji należą: 
1)  ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra; 
2)  ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 
zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach 
publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu 
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 
korzystania; 
3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z 
organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
społecznymi; 
Art.11.1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może 
żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu 
zgodnego zporządkiem prawnym lub podjęcia działań 
zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do 
usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
2.Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz 
czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Żądanie to nie może 
dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani określać 
sposobu wykonania zadania przez Policję. 
3.Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność za treść żądania, o którym mowa w 
ust.1. 
Art. 14 
2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, 
prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony 
w odrębnych ustawach. 
Art. 20 ust.15. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia 
przestępstw oraz identyfikacji osób może uzyskiwać, gromadzić i 
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przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze zbiorów 
prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez 
organy władzy publicznej, a w szczególności z Krajowego Rejestru 
Karnego oraz rejestru PESEL, w tym również ze zbiorów, w których 
przetwarza się informacje, obejmujące dane osobowe, uzyskane w 
wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-
rozpoznawczych. Administratorzy danych gromadzonych w tych 
rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania. 
 

Państwowa Straż Pożarna 
 
USTAWA O PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1313) 

Art. 13 ust. 7 ustawy - Do zadań komendanta powiatowego 
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy: 
1)  współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku 
ochotniczych straży pożarnych; 
 
3)  realizowanie zadań wynikających z innych ustaw. 
 

Ochotnicza Straż Pożarna 
 
USTAWA O OCHRONIE 
PRZECIWPOŻAROWEJ 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 620) 
 
 
 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe (tj.  Dz.U. z 2018r. poz. 996 , z 
późn. zm.) 

Art. 19 ust. 1 ustawy - Ochotnicza straż pożarna i związek 
ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy 
ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, 
wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w 
szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub 
innymi miejscowymi zagrożeniami. 

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

art. 3 ust. 3 ustawy -  System oświaty mogą wspierać także 
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki 
innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

 

Organizacje pozarządowe 
 
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 450) 

Art. 3  ustawy [Działalność pożytku publicznego; organizacje 
pozarządowe] 
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie 
użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze 
zadań publicznych określonych w ustawie. 
Art. 4 [Zakres zadań publicznych] 
1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje 
zadania w zakresie: 
1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób; 
1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
1b)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa; 
2)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
3)  działalności charytatywnej; 
4)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
5)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego; 
5a)  działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
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6)  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138); 
7)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
9)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka 
Art. 5 [Współpraca z organami administracji publicznej, zakres] 
1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze 
zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego 
zakresu działania organów administracji publicznej, działalność 
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych 
organów. 
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności 
w formach: 
1)  zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na 
zasadach określonych w ustawie; 
2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach 
działalności; 
3)  konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji; 
4)  konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących 
sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami 
działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia 
przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 
5)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i 
inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz 
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 
6)  umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 
określonych w ustawie; 
7)  umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1376 i 1475) oraz porozumienia albo umowy o 
partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433). 
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 

Art.2. 2. Pomoc społeczną organizują organy administracji 
rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na 
zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i 
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Ustawa  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z 
późn. zm. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Art.16.1. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy 
społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego 
oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym 
ustawą. 

Art. 17 [Zadania własne gminy] 

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1)  opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2)  sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy 
społecznej; 

3)  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego 
ubrania osobom tego pozbawionym; 

4)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 

7)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 
wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz 
innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania 
świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

8)  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu 
kredytowanego; 

9)  opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 
osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością 
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10)  praca socjalna; 

11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach 
chronionych; 

14)  dożywianie dzieci; 

15)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

16)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 

16a)  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do 
życia po zwolnieniu z zakładu karnego 



 

str. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

18)  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w 
tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; 

19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20)  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w 
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

2. Do zadań własnych gminy należy: 

1)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2)  przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 
usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w 
naturze; 

3)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy 
społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz 
kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

3a)  opracowanie i realizacja projektów socjalnych; 

4)  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i 
realizacja programów osłonowych; 

5)  współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach 
pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i 
Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 

Art. 18 [Zadania zlecone gminie] 

1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez gminę należy: 

3)  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

4)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 
wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

5)  prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 

6)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin 
i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 

7)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także 
udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania 
cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 

8)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także 
udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego 
ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze 
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względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)  wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, 
zapewnia budżet państwa. 

3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 
1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za 
sprawowanie opieki. 

Art. 19 [Zadania własne powiatu] Do zadań własnych powiatu 
należy: 

1)  opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i 
rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami; 

2)  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

6)  przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

7)  pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności 
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w 
przystosowaniu się; 

8)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze 
środowiskiem; 

10)  prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich 
skierowanych osób; 

11)  prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej 
niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym 
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z 
wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

12)  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

13)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 
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14)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z 
terenu powiatu; 

15)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 

16)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych 
potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

18)  sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy 
społecznej; 

19)  utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy 
rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 
pracowników. 

Art. 20 [Zadania zlecone powiatowi] 

1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 
powiat należy: 

1)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, 
oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne 
określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 

2)  prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin 
i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 

4)  udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy 
w zakresie interwencji kryzysowej. 

2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia 
budżet państwa. 

Art. 21 [Zadania samorządu województwa] Do zadań samorządu 
województwa należy: 

1)  opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej 
w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii 
rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z 
organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami; 

2)  organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych 
szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy 
społecznej; 

3)  rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie 
regionalnych programów pomocy społecznej wspierających 
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samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego 
zjawiska; 

3a)  diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów 
społecznych w regionie; 

4)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie 
pomocy społecznej; 

4a)  koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej 
w regionie; 

5)  organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej; 

7)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

8)  sporządzanie oceny, o której mowa w art. 16a, na podstawie 
ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru 
województwa, uwzględniającej kwestie i problemy społeczne 
wynikające z przyjętej strategii wraz z projektami, o których mowa 
w pkt 3 i przekazanie ich właściwemu wojewodzie do dnia 31 lipca 
każdego roku; 

9)  utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki 
społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 
pracowników. 

Art. 110 [Ośrodki pomocy społecznej] 

1. Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki 
organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. 

2. Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. 

3. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy 
w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). 

Art. 110a [Zespół] 

1. W ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej 
może zostać wyodrębniony: 

1)  zespół realizujący zadania w zakresie pracy socjalnej; 

2)  zespół realizujący zadania w zakresie usług pomocy społecznej; 

3)  zespół realizujący zadania, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzą specjaliści 
z zakresu pracy socjalnej, specjaliści z zakresu pracy z rodziną oraz 
inni specjaliści realizujący zadania usług pomocy społecznej, w tym 
w zakresie integracji społecznej. 

Art. 111 [Inne jednostki organizacyjne] W celu realizacji zadań 
pomocy społecznej gmina może tworzyć również inne jednostki 
organizacyjne. 

Art. 112 [Powiatowe centra pomocy rodzinie] 

1. Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki 
organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie. 
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2. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na 
prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej, 
które mogą być nazwane „miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie”. 

Art. 113 [Regionalne ośrodki polityki społecznej] 

1. Zadania pomocy społecznej w województwach samorządowych 
wykonują jednostki organizacyjne - regionalne ośrodki polityki 
społecznej. 

Art. 115 [Dotacje celowe] 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje 
celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z 
zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Art.119.1. Do zadań pracownika socjalnego należy w 
szczególności: 

1)praca socjalna; 

2)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują 
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz 
kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

3)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie 
rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy 
będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 
przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się 
przepisami prawa w realizacji tych zadań; 

4)pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji 
życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania 
problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje 
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz 
wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 

6)pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań 
samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

7)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu 
przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych 
zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

8)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym 
trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji 
świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; 

9)współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu 
oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy 
społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 

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

Art. 176 [Zadania własne gminy] Do zadań własnych gminy należy: 

1)  opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów 
wspierania rodziny; 

2)  tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez 
asystentów rodziny; 
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej        ( tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz.998 , z późn. zm. ) 
 

3)  tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym 
placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
przez: 

 a)  zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i 
pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa, 

 b)  organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania 
rodzin wspierających, 

 c)  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie 
w nich miejsc dla dzieci; 

4)  finansowanie: 

 b)  podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

 c)  kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w 
art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5)  współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu 
wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu 
wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7)  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 
kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

Art. 180 [Zadania własne powiatu] Do zadań własnych powiatu 
należy: 

1)  opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów 
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między 
innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 

2)  zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach 
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych; 

3)  organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym 
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki 
opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 
usamodzielnienia; 

4)  tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych; 

5)  prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym; 

6)  organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących 
rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
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lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego; 

7)  organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w 
szczególności przez tworzenie warunków do powstawania: 

 a)  grup wsparcia, 

 b)  specjalistycznego poradnictwa; 

9)  wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

10)  zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy 
zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich; 

11)  prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46; 

12)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem 
pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem 
dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 
domu dziecka; 

13)  finansowanie: 

 a)  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 
umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 
dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 
terenie lub na terenie innego powiatu, 

 b)  pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym 
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 
opiekuńczo-terapeutyczne, 

 c)  szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji 
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 
oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego; 

14)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie 
ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 
art. 187 ust. 3; 

15)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o 
której mowa w art. 193 ust. 8. 

Art. 182 [Powiatowe centrum pomocy rodzinie] 

1. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje 
za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz 
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie 
należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone 
na rzecz innych podmiotów. 

3. W sprawach indywidualnych dotyczących świadczeń, dodatków, 
środków finansowych, opłat oraz innych kwot, o których mowa w 
art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1, 2 i 4, art. 84, art. 92 ust. 1, 
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art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 193 ust. 1, decyzje wydaje starosta, 
upoważniony przez niego kierownik powiatowego centrum 
pomocy rodzinie lub inni pracownicy powiatowego centrum 
pomocy rodzinie upoważnieni przez starostę na wniosek 
kierownika. 

4. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie 
współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i 
wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub 
ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi. 

5. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa 
zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności 
powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia 
zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

6. Powiatowe programy systemu pieczy zastępczej uchwalane są 
na podstawie zestawienia potrzeb, o którym mowa w ust. 5. 

Art. 183 [Zadania własne samorządu województwa] Do zadań 
własnych samorządu województwa należy: 

1)  prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; 

2)  opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii 
rozwoju województwa; 

3)  promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej; 

3a)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr jednostek 
organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego; 

4)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie 
ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 
art. 187 ust. 3. 

Art. 185 [Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej] 

1. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w województwie wykonuje regionalny ośrodek polityki społecznej. 

2. Kierownik regionalnego ośrodka polityki społecznej składa 
zarządowi województwa coroczne sprawozdanie z działalności 
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, regionalnej placówki 
opiekuńczo-terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, a także 
przedstawia plany działań tych jednostek na kolejny rok. 

Ośrodek wsparcia 
Ustawa  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej ( tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z 
późn. zm. ) 
 
 

Art. 51 [Ośrodek wsparcia] 
1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w 
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane 
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, 
świadczone w ośrodku wsparcia. 
2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej dziennego pobytu. 
3. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe 
okresowego pobytu. 
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4.Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1-3, może być 
ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny 
dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
oraz klub samopomocy. 
5. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób 
bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych 
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. 
 

 
Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej 
 
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach 
sądowych [Dz.U. z 2018r., poz. 1014 ] 
 

Art.  9. ustawy [Uprawnienia kuratora zawodowego związane z 
wykonywaniem obowiązków służbowych] 
Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma 
prawo do: 
1) odwiedzania w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objętych 
postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w 
zakładach zamkniętych; 
2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem 
dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości; 
3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych 
objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej 
przez sąd; 
4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w 
związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do 
dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych 
postępowaniem; 
5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji 
państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób 
fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych. 
Art.  11.   
Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: 
1) występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o 
zmianę lub uchylenie orzeczonego środka; 
2) przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów 
środowiskowych; 
3) współpracy z właściwym samorządem i organizacjami 
społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, 
resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w 
środowisku otwartym; 
4) organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych 
oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub 
nadzorów; 
5) sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania 
wykonawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych 
 

Sądy 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych[ Dz. U. z 
2015r, poz. 2316 ] 
 

 
§  217 
1.  Do zakresu czynności przewodniczącego wydziału rodzinnego i 
nieletnich, poza określonymi w dziale III rozdziale 2, należy: 
1) koordynacja współpracy sędziów i asesorów sądowych z 
zespołem kuratorskiej służby sądowej, terenowymi organami 
administracji publicznej, instytucjami oraz organizacjami 
społecznymi, do których zadań należą sprawy rodziny, dzieci i 
młodzieży; 
2) zapewnienie możliwości podejmowania przez sędziego lub 
asesora sądowego czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, 
również w dni wolne od pracy sądu. 
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2.  Zapewnienie możliwości podejmowania czynności, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, w wydziałach rodzinnych i nieletnich o limicie 
etatów nie przekraczającym 2 sędziów lub asesorów sądowych, 
należy do prezesa sądu. 
 
§  219.Sędzia, asesor sądowy oraz sąd rodzinny współpracują z 
organami, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi 
się na danym terenie problematyką rodziny, dzieci i młodzieży, 
sprawami oświaty i wychowania oraz zdrowia. 
 

Szkoły, przedszkola, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe ( Dz.U. z 2018r. poz. 996 , z 
późn. zm.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2. ustawy - System oświaty obejmuje: 

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, 
przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego; 

2) szkoły: 

a) podstawowe, 

b) ponadpodstawowe, , 

c) artystyczne; 

3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska 
młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu 
wolnego; 

4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

5) placówki artystyczne - 

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i 
nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także 
pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz 
specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 
pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 
umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 
17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio 
obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

9) placówki doskonalenia nauczycieli; 

10) biblioteki pedagogiczne; 

11) kolegia pracowników służb społecznych. 

Art. 3.  ustawy - 1. System oświaty wspierają organizacje 
pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne 



 

str. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych z dnia 
1 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 199, zm. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1647) 

 
 

prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i 
wychowania. 

2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki 
współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w 
wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1. 

3. System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne 
Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych 
służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

4. Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące 
szkoły i placówki, współdziałają z podmiotami, o których mowa w 
ust. 3, w zapewnieniu właściwych warunków realizacji zadań 
wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadzeniu zajęć 
edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

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

§ 1 rozporządzenia - Publiczne poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane 
dalej „poradniami”, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i 
młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w 
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i 
nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 
wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także 
wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 15  1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: 
psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. 

2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane 
również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, 
których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i 
nauczycielom. 

§ 16 Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi 
poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami 
pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i 
młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. 

Środowiskowy Dom Samopomocy lub 
Klub Samopomocy dla Osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
 
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 51a ustawy o pomocy społecznej: 
 
1.Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: 
środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej ,,uczestnikami'', które 
w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania 
zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji 
społecznej. 
2. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach 
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i 
treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, 
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy 
(Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1586 

czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 
społecznym. 
4. Zakres usług świadczonych w klubach samopomocy ustala 
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
klub samopomocy w uzgodnieniu z wojewodą. 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy: 
§7 Osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez 
inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze 
względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia 
porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. Przepis ust. 3 w części dotyczącej przekazania 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 
§ 21 Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej 
uczestników, współpracują z: 
1)  rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi; 
2)  ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum 
pomocy rodzinie; 
3)  poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i 
innymi zakładami opieki zdrowotnej; 
4)  powiatowym urzędem pracy; 
5)  organizacjami pozarządowymi; 
6)  kościołami i związkami wyznaniowymi; 
7)  ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi; 
8)  placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi 
usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii 
zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami 
socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji 
społecznej; 
9)  innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji 
społecznej uczestników. 
 

Warsztaty terapii zajęciowej 
Zakłady aktywności zawodowej 
Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-
rehabilitacyjne 
Zakład Pracy Chronionej 
 
 
USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I 
SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 511) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10 ustawy [Formy rehabilitacji społecznej] Do podstawowych 
form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych 
osób w: 

1)  warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”; 

2)  turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej,,turnusami''; 

3)  zajęciach klubowych. 

Art. 10aa ustawy [Rada społeczna] 

1. W warsztacie może działać rada społeczna, w skład której 
wchodzą przedstawiciele: 

 1)  samorządu powiatowego; 

 2)  pracodawców; 

 3)  organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

 4)  rodziców i opiekunów uczestników warsztatu; 

 5)  uczestników warsztatu. 

2. Zadaniem rady społecznej jest wspieranie warsztatu w zakresie 
tworzenia ram współpracy z administracją publiczną, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembwhayto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembwhayto
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE 
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
z dnia 25 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 
587) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I 
SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 511) 
 

organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami w celu 
zapewnienia efektywności działań zmierzających do 
usamodzielniania uczestników warsztatu. 

.............................. 
 
§ 8 rozporządzenia - 
1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. 
3. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym 
programem rehabilitacji i terapii, zwanym dalej "indywidualnym 
programem", przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę 
programową warsztatu, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy. 
4. Warsztat zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji 
indywidualnego programu 
Art. 28  ustawy [Zakład pracy chronionej; definicja] 
1. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co 
najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, 
przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy 
prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli: 
1)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: 
a)  co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych 
stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności, albo 
b)  co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo 
upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 
2)  obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy: 
a)  odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
b)  uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie 
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają 
wymagania dostępności do nich, 
a także 
3)  jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, 
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne; 
…....................................... 

Art. 28  ustawy [Zakład pracy chronionej; definicja] 

1. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres 
co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 
osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o 
których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, 
uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy 
chronionej, jeżeli: 

1)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: 

 a)  co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu 
zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo 

 b)  co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo 
upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembwhayto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembwhayto
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2)  obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy: 

 a)  odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

 b)  uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie 
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają 
wymagania dostępności do nich, 

a także 

3)  jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, 
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne; 

Art. 29 ust. 1 ustawy (Zakład aktywności zawodowej; definicja] 

 - Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna 
organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest 
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 
zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną 
organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki 
status zakładu aktywności zawodowej. 

Art. 34 ustawy - [Pełnomocnik do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych] 

1. Wykonanie zadań wynikających z ustawy nadzoruje 
Pełnomocnik będący sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Do zadań Pełnomocnika należy także 

pkt. 5)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji 
rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego i Fundusz. 

Art. 35a [Zadania powiatu] 

1. Do zadań powiatu należy: 

1)  opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią 
dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych 
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

 a)  rehabilitacji społecznej, 

 b)  rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

 c)  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2)  współpraca z instytucjami administracji rządowej i 
samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o 
których mowa w pkt 1; 

3)  udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu 
województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie 
uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w 
pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji; 

4)  podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 
niepełnosprawności; 
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5)  opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z 
prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby 
samorządu województwa; 

6)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 

6a)  finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub 
usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu 
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące 
pracy niepozostające w zatrudnieniu; 

8)  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 
terapii zajęciowej; 

9)  pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób 
niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie; 

13)  współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w 
zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1: 

1)  w pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 
5, 7 i 8 - są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie; 

2)  w pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9-
9b oraz 10-13 - są realizowane przez powiatowe urzędy pracy. 

Art. 39 ustawy [Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-
rehabilitacyjne] 
2. Specjalistyczne ośrodki są tworzone i likwidowane przez 
marszałka województwa w porozumieniu z Pełnomocnikiem. 
Samorząd województwa może zlecać innym podmiotom zadania, 
o których mowa w ust. 3. 
3. Do zadań specjalistycznego ośrodka należy: 
1)  prowadzenie szkolenia osób, które z powodu 
niepełnosprawności mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp 
do korzystania ze szkolenia w innych placówkach; 
2)  określanie psychofizycznej sprawności danej osoby w stosunku 
do wymagań różnych zawodów; 
3)  określanie, przez zastosowanie odpowiednich testów 
sprawności i prób praktycznych, uzdolnienia i możliwości rozwoju 
zdolności danej osoby; 
4)  zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, 
wyżywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usług 
rehabilitacyjnych. 

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 
dnia 14 marca 1985 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1261) 

 

 

Art. 1 [Kompetencje] Państwowa Inspekcja Sanitarna jest 
powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w 
szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

1)  higieny środowiska, 

2)  higieny pracy w zakładach pracy, 

3)  higieny radiacyjnej, 
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4)  higieny procesów nauczania i wychowania, 

5)  higieny wypoczynku i rekreacji, 

6)  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

7)  higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel 
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane 
świadczenia zdrowotne 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 
szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania 
powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 
Art. 6 [Rozwinięcie] Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, 
organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność 
oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich 
postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: 
4)  ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez 
szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe 
oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz 
inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im 
pomocy w prowadzeniu tej działalności. 

 

 
Instytucje kultury: teatry, opery, operetki, 
filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, 
kina, muzea, biblioteki, domy kultury, 
ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz 
ośrodki badań i dokumentacji w różnych 
dziedzinach kultury. 
 
USTAWA O ORGANIZOWANIU I 
PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 
KULTURALNEJ 
z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2017 
r. poz. 862) 
 
 
 
 
 
 
 
 
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 450) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 2 [Formy organizacyjne] Formami organizacyjnymi 
działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, 
filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, 
domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki 
badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. 

Art. 3 [Podmioty uprawnione] 
1. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby 
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej. 

2. Działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi 
działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. 

3. Do działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, w zakresie 
nieuregulowanym przepisami ustawy dotyczącymi organizowania 
i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisami o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się 
przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

….................................................... 
Art. 5 [Współpraca z organami administracji publicznej, zakres] 
1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze 
zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego 
zakresu działania organów administracji publicznej, działalność 
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych 
organów. 
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności 
w formach: 
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USTAWA O ORGANIZOWANIU I 
PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 
KULTURALNEJ 
z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2017 
r. poz. 862) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na 
zasadach określonych w ustawie; 
2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach 
działalności; 
3)  konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji; 
4)  konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących 
sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami 
działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia 
przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 
5)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i 
inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz 
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 
6)  umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 
określonych w ustawie; 
7)  umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1376 i 1475) oraz porozumienia albo umowy o 
partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433). 
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. 
…........................................ 
 
Art. 9 [Organy samorządowe] 
1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność 
kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których 
prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem 
statutowym. 

2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym 
jednostek samorządu terytorialnego o charakterze 
obowiązkowym. 

3. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki 
samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na 
zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z 
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 
Ustawa co do zasady nie określa zadań poszczególnych instytucji 
kultury, w tym domów kultury -Instytucje kultury działają na 
podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez 
organizatora. Statut zawiera m.in  zakres działalności. 
 
1. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu 
oraz statutu nadanego przez organizatora. 
2. Statut zawiera: 
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UCHWAŁA NR XXV/128/2016 RADA GMINY 
PRZEWORSK  z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie: utworzenia samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą  Gminny 
Ośrodek Kultury w Przeworsku i nadania jej 
statutu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ustawa o bibliotekach 

1)  nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury; 
2) zakres działalności; 

…........................... 
przykładowy  statut ośrodka kultury 
 
§ 6. 1) Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy 
realizowanie podstawowych treści polityki kulturalnej w 
szczególności poprzez 
a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i 
wychowania przez sztukę, 
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, 
c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła 
ludowego i artystycznego, 
d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz 
zainteresowań kulturalnych, 
e) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, 
odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, 
wernisaży oraz obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży, 
 f) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji 
filmów, 
g) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, 
 h) koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie 
organizacji imprez kulturalnych, 
i) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w 
zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych 
mieszkańców, 
j) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – 
rekreacyjnej, 
k) organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych przy 
współudziale bibliotek, szkół gminnych, świetlic wiejskich oraz 
imprez rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy, 
 l) promowanie kultury i sportu 
 m) prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne, 
 n) opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju 
kultury i sportu promujących Gminę, 
 o) opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy, 
p) współpraca trans-graniczna w zakresie kultury, turystyki , sztuki 
i sportu. 
q) prowadzenie działalności kulturalnej w Wiejskich Domach 
Kultury na ternie gminy 
r) popularyzacja i promocja regionalnych grup twórczych , 
artystów i zespołów artystycznych, 
 s) współpraca z ośrodkami kultury w kraju i za granicą, 
 t) nadzór i koordynacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy Przeworsk. 
2) Ponadto Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji , w szczególności 
poprzez organizowanie i wspieranie różnych form aktywności 
rekreacyjnej i sportowej wśród mieszkańców Gminy. 
3) Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, 
podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową z 
bibliotekami, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów 
oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością 
kulturalną i sportową. 
…................................................ 
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z dnia 27 czerwca 1997 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 574 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWALA NR XXIII/130/12 RADY 
MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 maja 
2012 roku 

w sprawie: nadania STATUTU MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ADAMA 
MICKIEWICZA W LUBARTOWIE. 

Art. 4 ust. 2. ustawy -  Do zadań bibliotek może ponadto należeć 
prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, 
naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, 
popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. 
 
Art. 18 ustawy- 
1. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, 
kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz 
uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 
2. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki 
jednostek samorządu terytorialnego 
 
przykładowy  statut biblioteki 
 

§7 
1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych 
w tym materiałów dotyczących własnego regionu, 
2) obsługa czytelników, wypożyczanie na zewnątrz, udostępnianie 
zbiorów na miejscu, 
3) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, 
4) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza 
informowanie o zbiorach 
własnych, popularyzacja książki i czytelnictwa, 
5) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, 
książkę, czytelnictwo, 
6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład 
ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, 
organizacjami i 
stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania 
kulturalnych i edukacyjnych 
potrzeb społeczeństwa, 
7) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: katalogowych, 
bibliograficznych i 
z działalności z życia społecznego, 
2. Biblioteka może podejmować inne zadania nie wymienione w 
ust. 1 dla zaspokajania 
potrzeb czytelniczych, kulturalnych, promocyjnych oraz 
integracyjnych w miarę 
posiadanych środków finansowych. 
 

  

RODO 

 

ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 

Art.6 1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w 
przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co 
najmniej jeden z poniższych warunków: 
 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów; 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
 e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
 f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 
dane dotyczą, jest dzieckiem. 

 


