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Art. 193.  

1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:  

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 

zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;  

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

1a. Opłatę, o której mowa w ust. 1, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.  

2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie.  

3. (uchylony)  

4. (uchylony)  

5. (uchylony)  

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym 

władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.  

6a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy 

zastępczej przebywa u rodziców.  

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.  

7a. Od opłaty, o której mowa w ust. 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.  

7b. Należności z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

8. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres 

dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą 

o powstaniu tej zaległości. 

Art. 194.  

1. Opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

1a. Jeżeli zmianie uległy okoliczności mające wpływ na wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej 

opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1, w szczególności zmianie uległa wysokość przyznanych 

świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, albo średnich miesięcznych 

wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, starosta może bez 

zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną dotyczącą tej opłaty.  

2. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 

opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.  
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3. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w 

całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od 

ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.  

Art. 195.  

1. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatki na opiekę i wychowanie dziecka albo średnie 

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo 

środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz 

środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki poniosła gmina i powiat, uzyskaną opłatę, o 

której mowa w art. 193 ust. 1, dzieli się proporcjonalnie do poniesionych wydatków.  

2. Uzyskaną opłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych.  

Art. 196.  

1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub 

ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków 

inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez 

liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych 

miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. 

2. Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o których mowa w ust. 

1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność jednostki obsługującej, o której 

mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz 

z 2021 r. poz. 1038 i 1834), i jednostki, której zlecono realizację obsługi placówek opiekuńczo -

wychowawczych na podstawie art. 94.  

3. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez marszałka województwa, i 

ogłaszane odpowiednio przez starostę lub marszałka województwa w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku.  

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w 

którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.  

5. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- -terapeutycznej oraz 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które rozpoczęły działalność, średnie miesięczne wydatki 

przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w placówkach 

opiekuńczo- -wychowawczych danego typu, regionalnych placówkach opiekuńczo- -terapeutycznych 

lub interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. W przypadku gdy w danym województwie nie ma 

placówek opiekuńczo-wychowawczych danego typu, regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, średnie miesięczne wydatki 

przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
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opiekuńczo- -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które rozpoczęły 

działalność, ustala się w wysokości średniej krajowej kwoty średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

danego typu, regionalnych placówkach opiekuńczo- -terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych.  

6. W celu ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które nie były prowadzone przez cały rok kalendarzowy, 

kwotę wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka wynikającą z utrzymania 

dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o 

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w 

ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, dzieli się przez liczbę miejsc w tej placówce lub 

ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych dniach poprzedniego roku 

kalendarzowego, a powstały iloraz mnoży się przez średnią liczbę dni w miesiącach, w których 

funkcjonowała ta placówka lub ośrodek. 


