
ZARZĄDZENIE NR 1572/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 września 2004 r.

w sprawie określenia zasad przebywania pełnoletniej osoby w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej opieki całodobowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn. zm.), w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 92 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 
z późn. zm.), art. 19 pkt 4 i art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Określa się zasady przebywania osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo –

wychowawczej opieki całodobowej, zwanej dalej placówką.

§ 2
1. W placówce może przebywać osoba pełnoletnia pod warunkiem kontynuowania nauki 

po ukończeniu szkoły, w której rozpoczęła ona naukę przed osiągnięciem pełnoletności 
oraz zaistnienia szczególnej okoliczności uniemożliwiającej usamodzielnienie tej osoby.

2. Za szczególne okoliczności, o których mowa w ust. 1, uważa się przede wszystkim:
a) śmierć rodziców i brak uprawnień do renty rodzinnej z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 39 poz. 353 z późn. zm.),

b) brak wsparcia ze strony osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie 
z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 
z późn. zm.),

c) bezdomność, w tym brak możliwości powrotu do miejsca zamieszkania przed 
skierowaniem do placówki z uwagi na głęboką dysfunkcję osób w nim 
zamieszkujących,  

d) problemy zdrowotne utrudniające usamodzielnienie osoby pełnoletniej.
3. Osoba pełnoletnia może pozostać w placówce do czasu ukończenia nauki, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez nią 25 lat.

§ 3
1. Zgodę na pobyt osoby pełnoletniej w placówce wyraża na piśmie dyrektor tej placówki, 

po zasięgnięciu opinii stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, na pisemną 
prośbę osoby pełnoletniej złożoną nie później niż miesiąc przed ukończeniem szkoły, 
w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

2. Do prośby, o której mowa w ust. 1, osoba pełnoletnia dołącza zobowiązanie do 
ponoszenia miesięcznej opłaty za pobyt w placówce, w wysokości o której mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia.



3. Osoba pełnoletnia przebywająca w placówce ma obowiązek realizować indywidualny 
program usamodzielnienia, o którym mowa w art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). 

4. Szczegółowe warunki pobytu osoby pełnoletniej w placówce, w tym szczegółowy zakres 
praw i obowiązków, zostają określone w zawieranym kontrakcie socjalnym, o którym 
mowa w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 
poz. 593 z późn. zm.). 

§ 4
Osoba pełnoletnia przebywająca w placówce ma prawo do:

1) korzystania z:
a) zakwaterowania,
b) wyżywienia,
c) pomocy specjalistów,
d) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,

2) dysponowania posiadanymi środkami finansowymi, 
3) podjęcia zatrudnienia,
4) udziału w nieodpłatnych formach życia kulturalnego organizowanych w placówce 

i poza nią. 

§ 5
1. Osoba pełnoletnia przebywająca w placówce ma obowiązek, w zakresie uzgodnionym 

w kontrakcie socjalnym, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszego zarządzenia:
1) ponosić miesięczną opłatę za pobyt w placówce w wysokości 50% dochodów 

własnych, z zastrzeżeniem, że opłata ta nie może spowodować, aby dochód po jej 
wniesieniu był niższy niż 300 zł., 

2) ponosić koszty związane z zakupem pomocy naukowych oraz odzieży i środków 
higieny osobistej,

3) przestrzegać zapisów regulaminu placówki,
4) świadczyć prace porządkowo – obsługowe na rzecz placówki, 
5) świadczyć pomoc innym wychowankom placówki oraz wychowawcom w organizacji 

zajęć w placówce.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w placówce trwającej dłużej niż 15 dni 

w miesiącu nie ma obowiązku wnoszenia w danym miesiącu opłaty, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1. 

§ 6
Maksymalną liczbę osób pełnoletnich przebywających w placówce na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale ustala dyrektor placówki, w liczbie nie większej, niż 10% 
miejsc w placówce.

§ 7
1. Pobyt osoby pełnoletniej w placówce ustaje w przypadku:

1) zaprzestania kontynuowania nauki lub trzykrotnej zmiany szkoły na tym samym 
poziomie kształcenia bez uzasadnionych powodów,

2) skazania osoby pełnoletniej prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa 
z winy umyślnej,  

3) nierealizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
4) naruszenia w sposób rażący ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym. 



2. Decyzję o ustaniu pobytu podejmuje dyrektor placówki po uzyskaniu opinii stałego 
zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, i powiadamia o tym osobę 
pełnoletnią na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3. Osoba pełnoletnia zobowiązana jest opuścić placówkę w terminie nie dłuższym, niż 
miesiąc od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 2.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /




