
ZARZĄDZENIE NR 93/2022 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 6 grudnia 2022 r. 

w sprawie zatrudniania i wynagradzania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 
i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie 

zastępczej niezawodowej 

Na podstawie art. 57 ust. 1a i ust. 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. W rodzinnym domu dziecka na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, w którym 
przebywa: 

1) do 4 dzieci, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 
pracach gospodarskich, 

2) więcej niż 4 dzieci, starosta zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 
pracach gospodarskich. 

2. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy zlecenia, wg następujących zasad: 

1) liczba dzieci do 4 w wymiarze, nie więcej niż 30h miesięcznie; 

2) liczba dzieci 5-6 w wymiarze, nie więcej niż 42h miesięcznie; 

3) liczba dzieci 7-8 w wymiarze, nie więcej niż 50h miesięcznie. 

3. Za każdą przepracowaną godzinę przysługuje wynagrodzenie w wysokości 22,80 zł brutto od dnia 
1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 
w wysokości 23,50 zł brutto. 

§ 2. 1. W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej na wniosek rodziny 
zastępczej, w której przebywa: 

1) więcej niż 3 dzieci, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich. 

2) w szczególnie uzasadnionych  przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny 
zastępczej niezawodowej, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich. 

2. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy zlecenia wg następujących zasad: 

1) liczba dzieci do 4 w wymiarze, nie więcej niż 30h miesięcznie; 

2) liczba dzieci 5-6 w wymiarze, nie więcej niż 42h miesięcznie; 

3) liczba dzieci 7-8 w wymiarze, nie więcej niż 50h miesięcznie. 

3. Za każdą przepracowaną godzinę przysługuje wynagrodzenie w wysokości 22,80 zł brutto od dnia            
1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 
w wysokości 23,50 zł brutto. 

§ 3. Osoba zatrudniona prowadzi ewidencję liczby godzin wykonywania umowy zlecenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kłodzku. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 141/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie 
zatrudniania i wynagradzania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej 
niezawodowej. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

  Z up. STAROSTY 
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk 

WICESTAROSTA 
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