
„PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY 
ZASTĘPCZEJ NA ROK 2018”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017.697.j.t.) oraz art. 9 
ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 
poz. 1860) przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. z późn. zm.), 13 lipca 2018 roku ogłosił 
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, 
dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej, zwany dalej „Programem”. 

W bieżącym roku źródłem finansowania Programu są środki rezerwy celowej budżetu 
państwa oraz środki Funduszu Pracy w kwocie  nieprzekraczającej łącznie 80 mln zł. 

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 
i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „ Za życiem”.
W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty 
niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy 
zastępczej realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na 
zlecenie samorządu. 

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia: 

asystentów rodziny 
do kwoty wynoszącej 2100 zł brutto miesięcznie dla asystenta rodziny na etat,  co stanowić 
powinno maksymalnie do 67% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący 
o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział własny w wysokości 
minimum 33%)
lub 
 1000 zł brutto miesięcznie dla asystenta rodziny w przypadku - równoważnej czasowo 
w stosunku do etatu - umowy-zlecenia, co stanowić powinno maksymalnie do 33% kosztów 
wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć 
dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości minimum  67%)



koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
do kwoty wynoszącej  2100 zł brutto  miesięcznie dla koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej miesięcznie na etat, co stanowić powinno maksymalnie 67% kosztów 
wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć 
dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości minimum 33%)
lub 
1000 zł brutto miesięcznie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku - 
równoważnej czasowo w stosunku do etatu - umowy-zlecenia, co stanowić powinno 
maksymalnie do 33 % kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący 
o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział własny w wysokości 
minimum 67%).

Finansowy udział środków własnych jednostek samorządu terytorialnego winien stanowić 
odpowiedni procent wynagrodzenia brutto: w przypadku zatrudnienia na etat – minimum 
33%, natomiast w przypadku równoważnej czasowo  w stosunku do etatu –umowy-zlecenia – 
minimum 67%.
Nie podlegają dofinansowaniu koszty delegacji, dojazdu, koszty wyposażenia miejsca pracy, 
nagród, dodatkowych wynagrodzeń rocznych („trzynaste pensje”), premii niestanowiących 
stałego elementu wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia, tj. składek leżących po stronie 
pracodawcy

 
Zapotrzebowanie na środki finansowe należy składać w formie papierowej i elektronicznej 
wyłącznie na formularzach zapotrzebowania, zawierających informacje dotyczące zadania 
i stanowiących załączniki do Programu i Ogłoszenia, w terminie 7 dni od daty opublikowania 
Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.  
do 20 lipca 2018 roku.
Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym (liczy się data stempla 
pocztowego) na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dopiskiem na 
kopercie: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2018”, natomiast w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem 
platformy e-PUAP lub  na adres urzad@malopolska.uw.gov.pl.

UWAGA !
Pełna treść ogłoszenia o Programie (w tym: finansowanie Programu, zasady składania ofert 
oraz  zasady i tryb rozpatrywania ofert), Program oraz wzory formularzy zapotrzebowania na 
środki finansowe, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w zakładce: 
Wsparcie dla rodzin z dziećmi/Opieka zastępcza nad dzieckiem/Konkursy/2018/Program 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

 Link do strony MRPiPS:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-
dzieckiem/konkursy/rok-2018/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-
zastepczej--na-rok-2018/

Wszelkich dodatkowych informacji na temat realizacji Programu w województwie 
małopolskim udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie pod nr telefonu: 12 39 21 563.
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