ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 5 listopada 2004r.
w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące
funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz.U. Nr 245, poz. 2461 z 2004r.)
Na podstawie art. 85 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
593 i Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:
§ 1.Rozporządzenie określa:
1) zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka, zwaną dalej „zryczałtowaną kwotą”;
2) stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej:
a) miesięczne:
- na utrzymanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym mieści się
placówka rodzinna,
- na usługi telekomunikacyjne,
b) roczne:
- na bieżące naprawy, remonty oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt, o którym mowa
w przepisach o placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla umieszczonych w niej dzieci,
- na świadczenia zdrowotne nie objęte ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia,
na wyrównywanie opóźnień w nauce.
§ 2. 1.Zryczałtowana kwota wynosi miesięcznie 34 % podstawy, o której mowa w art. 78 ust.2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „podstawą”.
2.Zryczałtowaną kwotę przeznacza się na:
1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka;
2) wyposażenie w:
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i
indywidualnych potrzeb dziecka,
b) środki higieny osobistej;
3) podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką;
5) zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka;
7) miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko umieszczone w
placówce rodzinnej, w wysokości określonej przez przepisy o placówkach opiekuńczowychowawczych;
8) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w
której mieści się placówka.
§ 3. 1.Stawkę na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym ustala się w wysokości
kwoty odpowiadającej wydatkom ponoszonym na czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną,
wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i
radiowy, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, zaliczki na koszty zarządu
nieruchomością wspólną, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów, podzielonej przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu i pomnożonej
przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce rodzinnej oraz prowadzącego placówkę.
2.Stawkę na utrzymanie domu jednorodzinnego ustala się w wysokości kwoty odpowiadającej
wydatkom ponoszonym na opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, gaz, odbiór nieczystości
stałych i płynnych, abonament telewizyjny i radiowy, ryczałt na zakup opału, z uwzględnieniem
podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podzielonej przez liczbę osób
zamieszkujących w domu jednorodzinnym i pomnożonej przez liczbę dzieci umieszczonych w
placówce rodzinnej oraz prowadzącego placówkę.
§ 4.Stawkę na usługi telekomunikacyjne ustala się w wysokości ponoszonych wydatków na
abonament i limit miesięcznych połączeń telefonicznych w ruchu automatycznym. Wysokość limitu
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połączeń telefonicznych w ruchu automatycznym ustala starosta w porozumieniu z dyrektorem
placówki rodzinnej, nie więcej jednak niż w kwocie odpowiadającej 21% podstawy.
§ 5. 1.Stawkę na bieżące naprawy i remonty ustala się, w wysokości kwoty odpowiadającej
ponoszonym wydatkom, podzielonej przez liczbę osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym lub
domu jednorodzinnym i pomnożonej przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce rodzinnej, nie
więcej jednak niż 96 % podstawy na dziecko.
2.Stawkę na wyposażenie placówki rodzinnej w sprzęt niezbędny dla umieszczonych w niej dzieci
ustala się w wysokości kwoty poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż
177 % podstawy, na
dziecko, z uwzględnieniem standardu usług świadczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych, określonego w przepisach o placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
§ 6.Stawki na świadczenia zdrowotne nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na zasadach
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia i na
wyrównywanie opóźnień w nauce, ustala się ze starostą w miarę wystąpienia potrzeb, w kwocie
odpowiadającej wysokości poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 163 % podstawy.
§ 7.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2)

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 134, poz. 1432).
2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001r. w sprawie określenia stawek na bieżące
funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz.U. Nr 131, poz. 1465, z 2002r. Nr 2, poz. 21), zachowane w
mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr.64,poz.593 i Nr 99, poz. 1001).
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