
MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

DSR.I. 83 07 .10.20I8.AKU
Warszawa, dnialCipca ZOtSr.

DECYZJA
Nr 8 /2018/RZ

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2OII r. o wspieraniu rodziny

i systemie pteczy zastępczej (Dz. U. z 2OI8 t., poz. 998 z poźn. zm.) w zw. z art. IO4 i 1O7

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2OI7,

poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie programu szkolenia dla kandydatów do

sprawowania pieczy zastępczej złożolego przez Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą przy

al. Zjednoczenia 34101- 830 Warszawa) zwarLe dalej Wnioskodawcą,

zatwierdzam

na okres 5 lat

Program szkoleniowy dla kandydatów na sprawowanie pieczy zastępczej

,,PRIDE Rodzinna piecza zastępcza"

Powyższy program szkolenia przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego

domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu

rodzinrregoobejmującyzakresprogramowyokreślonyw§2ust. 1,§3ust.l,§4ust. 1,§5
ust.l i§6ust. ItozporządzeniaMinistraPracyiPolitykiSpołecznejzdnia9grudnia2OIIr.

w sprawie szkoleń dla kandyPaj9w do sprawowania pteczy zastępezej (Dz. U. Nr 274, poz.

1,620).



uzasadnienie

Wnioskodawca wniósł do ministra właściwego do spraw rodziny o zatwierdzenie

programu szkolęnia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, dołączając do wniosku

opracowany progrźtm szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

otaz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

obejmujący zakres programowy określony § 2 ust. 1, § 3 ust.l, § 4 ust. l, § 5 ust.l i § 6 ust. 1

rczporządzenia Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej z dńa 9 grudnia 20ll r. w sprawie

szkoleń dla kandydatów do sprawowaniapieczy zastępczej (Dz. U. Nt274,poz.1620).

Zgodnie z art.44 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn..zm), program szkolenia dla

kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej musi zawieraó informacje doĘczące zakresu

szkolenia, liczby godzin szkolenia i kwalifikacji osób prowadzących szkolenie, sposobu

prowadzenia szkolenia orazmatęriafu dydaktycznego wykorzystywanego podczas szkolenia.

_ Na podslawie upowżnienia, zawartego w aft. 52 ww. ustawy, wydane zostało

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dńa 9 grudnia 2011 r. w sprawie

szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, które określa liczbę godzin

i zakres programowy szkoleń oraz uwzględnia specyfikę zadń opielcuńczo-wychowawczych

dla p o szczegó lnych form rodzinnej pieczy zastępczej.

W myśl art. 44 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

progrźtm szkolenia zatwierdza na okres 5lat, na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie,

minister właściwy do spraw rodziny. Zatwięrdzenie lub odmowa zatulięrdzenia programu

szkolenia zgodnie z art. 44 ust. 4 w/w ustawy następuje w drodze decyzji

administracyjnej.

Po dokonaniu analizy i oceny programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania

pieczy zastępczĄ, złożonego przez Wnioskodawcę, stwierdzanTt, że uwzględnia on zakres

programowy szkoleń określony w § 2 ust. 1, § 3 ust.l, § 4 ust. 1, § 5 ust.l i § 6 ust. 1

roąotządzenia Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej z dńa 9 grudnia 20ll t. w sprawie

szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.



Program szkolenia doĘ czy :

1) szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oruz dla kandydatów

na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (65 godzin

dydaktycznych w tym l0 godzinpraktyk),

2) szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (1 5 godzin dydaktycznych),

3) szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawowaó opiekę

i wychowanie nad dziećminiepełnosprawnymi (20 godzin dydaktycznych),

4) szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, która będzie

sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi na podstawie przepisów

o postępowaniu w sprawach nieletnich (20 godzin dydaktycznych),

5) szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej

funkcję pogoto*iu rodzinnego (l0 godzin dydaktycznych).

Liczba godzin wskazana w proglamie dla poszczególnych bloków tematycznych

szkolenia jest zgodna z minimum określonym w rozporządzeniu w sprawie szkolenia dla

kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Ponadto w programie szkolenia wniośkodawca przedstawił zakres programowy

szkolenia wraz z opisem bloków temaĘcnrych oraz pojedynczych sesji. W Programie do

kżdego tematu zostńa wskazana literatura przedmiotu. Wnioskodawca opisał takżę

kwalifikacje autorów szkolenie. Ponadto do Programu wnioskodawca dołączył materiały

dydakĘczne.

W zitązklzpovłyższym naleĘ orzec jak w sentencji.
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pouczenie

Strona niezadowolona z decyzji, na podstawię art. l27 § 3, w związku z art. l29 § l
Kodeks Postępowania administacyjnego, moze zvwócić się w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyĄi, do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ponowne

tozPaftzenie sPrawy. Jeżeli strona niezadowolona z decyzji nie chce skorzystać z prawa do
zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego
Sądu Adminisbacyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia
doręczenia decyĄi stonie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rodziny, pracy

i Polityki Społecznej . Zgodnie z § 2 ust. 4 RozporządzeńaRady Ministrów z dńa 16 grudnia

2003 r. w sPrawie wysokości otaz szczęgółowych zasad pobierania rłrpisu w postępowaniu

ptzed sądami administracyjnymi, wpis od skargi wynosi 200 złoĘch.

Zgodnie z art.l27a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania stona może zrzec sięprawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji Publicznej, który lvydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

Publicznej oŚwiadczenia o zrzęczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczrra i prawomocna.

PODSEKRETARZ STANU
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