
 

                                            

 

 

PS-VIII.431.4.2018. SBur                                                     Gorzów Wlkp., 30 maja 2018 r. 

 

Pani  

Joanna Różańska 

Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sulęcinie 
 

       

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2011r., Nr 292 poz. 1720); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru 

legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015r., poz.1477) - zespół 

kontrolny w składzie:                                

 Sylwia Czujko-Bury – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 54-1/2018 z dnia 15 marca 2018 r. – przewodnicząca 

Zespołu kontrolnego; 

 Tomasz Kozłowski - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 54-2/2018 z dnia 15 marca 2018 r. – członek  Zespołu 

kontrolnego; 

 

przeprowadził w jednostce 23 marca 2018 roku kontrolę problemową. Przed przystąpieniem 

do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności 

uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

   Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Joanny Różańskiej – Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie. 

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

     ul. Jagiellończyka 8  

   66-400 Gorzów Wlkp.   



zastępczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.  

W szczególności ocenie poddano następujące zagadnienia:  

1. Organizację rodzinnej pieczy zastępczej;  

2. Sposób realizacji wybranych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
  

  Na terenie powiatu sulęcińskiego na dzień kontroli funkcjonowały 53 rodziny 

zastępcze, w tym: 2 rodziny zastępcze zawodowe, 5 rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 9 rodzin zastępczych niezawodowych, 37 rodzin 

zastępczych spokrewnionych. Ponadto na terenie powiatu sulęcińskiego funkcjonuje Dom 

Dziecka w Sulęcinie, prowadzony przez Powiat Sulęciński, którego dyrektorem jest Pani 

Natalia Wójcik.  

 W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych 

pracowników Centrum, przyjęto ustne wyjaśnienia od kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz przeanalizowano losowo wybraną dokumentację czterech rodzin 

zastępczych zawodowych oraz losowo wybraną dokumentację ośmiorga dzieci (po dwoje 

wychowanków z każdej z ww. rodzin zastępczych). Na potrzeby wystąpienia pokontrolnego 

rodziny zostały oznaczone jako: rodzina A, rodzina B, rodzina C, rodzina D oraz podopieczni 

umieszczeni w badanych rodzinach zastępczych tj. A1, A2; B1, B2; C1, C2; D1, D2. Analizie 

została również poddana dokumentacja wychowanka spokrewnionej rodziny zastępczej, 

umieszczonego w * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764) który został oznaczony jako: E. 

 

Ocena skontrolowanej działalności 

 

1.  Organizacja zespołu pieczy zastępczej  

  Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez Starostę jednostka 

organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Starosta 

Sulęciński Zarządzeniem nr 49/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku na organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie. Zgodnie 

z przepisami zawartymi w art. 76 ust. 2 cytowanej ustawy w strukturze PCPR został 

utworzony Zespół ds. Pieczy Zastępczej. Skład i zadania zespołu zostały zawarte 

w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 6/10/2015 

z  dnia 26 stycznia 2015 r. oraz w Zarządzeniu nr 4/2018 z dnia 12.03.2018. W §4 

Regulaminu wymieniono katalog zadań organizatora wynikających z art. 76 ust. 4 ustawy 

o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W strukturze organizacyjnej Centrum 



(regulamin § 14 pkt a) wyodrębniony został Zespół ds. pieczy zastępczej i w 17 punktach 

został przedstawiony katalog zadań zespołu, natomiast skład zespołu przyjęty został w/w 

Zarządzeniem W związku z tym należy przyjąć, że zespół wykonuje wszystkie określone  

w ustawie zadania.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

                       Akta kontroli: strony 162-170 

2.  Kwalifikacje pracowników zespołu pieczy zastępczej  

Z analizy dokumentacji wykazu członków zespołu pieczy zastępczej na dzień kontroli 

wynika, że w jego skład wchodzi 7 osób, w tym: 1 kierownik Centrum, 4 koordynatorów,  

1 psycholog * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764). 1 starszy specjalista pracy socjalnej. W dniu kontroli 

Centrum nie zatrudniało pedagoga, natomiast w 2016 i 2017 roku pedagog był zatrudniony na 

umowę zlecenie (w 2016r. - * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764). 

W toku kontroli zbadano akta osobowe osób zatrudnionych na dzień kontroli. Z analizy 

wynika, że wszyscy posiadali wymagane kwalifikacje, określone w przepisach. Z informacji 

Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie wynika, że psycholog 

zatrudniony w Centrum na umowę-zlecenie do dnia 31.12.2018r., posiada także 2 letnie 

doświadczenie w poradnictwie rodzinnym (udokumentowane zaświadczeniem) oraz zgodnie 

z zawartą umową zleceniem zajmuje się badaniem rodzin oraz wydawaniem opinii 

o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także 

kwalifikacją kandydatów na rodziny zastępcze. Jak również prowadzi pracę psychologiczną 

z rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. Z analizy 

dokumentacji kontrolnej wynika, że świadczenie przez psychologa usług odbywa się 

w wymiarze: 1 raz w tygodniu (8 godzin zegarowych) oraz doraźnie w zależności od potrzeb 

w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli: str137-145 

 

3. Realizacja corocznego limitu zawiązywania rodzin zastępczych zawodowych  

Kontrolujący badając coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych brali pod uwagę 

okres od stycznia 2016r. do dnia kontroli tj. 23 marca 2018r., dlatego też analizy dokonano na 

podstawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 przyjętego 

Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2015r. oraz Powiatowego 



Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, przyjętego Uchwałą Nr 

XLVI/214/18 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2018r. 

Limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2016-2018 zakłada utworzenie 

dodatkowo po  jednej nowej rodzinie. 

- 2016 -1 rodzina; 

- 2017 -1 rodzina; 

- 2018 -1 rodzina; 

W ww. dokumentach programu zapisano: „…analiza programu pokazuje, iż od 2015r. 

do 2017r. systematycznie maleje liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 

wynikających z postanowień sądowych co przedstawia poniższa tabela: 

 

 2015r. 2016r. 2017r. 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

12 5 8 (w tym 4 zmiana formy pieczy zastępczej) 

rodziny zastępcze 20 14 7 
 

Jako wniosek zapisany w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej 

wskazano podejmowanie działań przez Gminy na rzecz pracy z rodziną zmierzających do 

utrzymania dziecka w rodzinie oraz utrzymanie liczby rodzinnych form pieczy zastępczej, 

jako najbardziej przyjaznych dziecku.  

Z analizy dokumentacji wynika, że na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2017r. 

zastępczą formą opieki i wychowania objętych było 79 dzieci, umieszczonych w 57 rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Sulęcińskiego. Jak wynika z Programu liczba rodzin 

zastępczych od 2015r. systematycznie malała od 61 rodzin do 57 w 2017r.  

Przeważającą liczbę rodzin stanowią rodziny zastępcze spokrewnione, a najwięcej 

rodzin zastępczych w tym również zawodowych funkcjonuje w najbardziej licznych gminach 

powiatu, tj: w gminie Sulęcin oraz Torzymiu.  

W ustalonym limicie w ramach programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-

2017 oraz 2018-2020r. zaplanowano utworzenie po jednej nowej rodzinie. Z informacji pani 

Kierownik wynika, że pomimo kampanii promocyjnych tj; prasa, środowisko lokalne, ulotki, 

informacja w PCPR, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sulęcinie, zarówno w 2016r. jak i 2017r., nie pozyskano kandydatów do utworzenia 

zawodowej rodziny zastępczej, zatem nie udało się utworzyć nowych rodzin zastępczych. 

W realizacji przyjętego limitu na 2016 oraz 2017 rok nie został on zrealizowany, 

jednak nie jest to uchybienie ponieważ jednostka zakładając limit zapewnia równocześnie 

środki na powstanie nowej rodziny zastępczej.  



W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

 

Akta kontroli: stronyr187-237; 

4. Rodziny objęte opieką koordynatora oraz organizatora   

Jak wynika z analizy dokumentacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Sulęcinie jest zatrudnionych 4 koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej. 

W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji wszystkich koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, 

z  której wynika, że poszczególni koordynatorzy na dzień kontroli mają pod swoją opieką:  

 koordynator nr 1: 14 rodzin zastępczych (w tym: 2 rodziny zastępcze zawodowe; 

2 rodziny niezawodowe, 10 rodzin spokrewnionych); 

 koordynator nr 2: 13 rodzin zastępczych (w tym: 1 rodzina zawodowa, 3 rodziny 

niezawodowe, 7 rodzin spokrewnionych, 2 rodziny pełniące funkcje pogotowia 

rodzinnego); 

 koordynator nr 3: 12 rodzin zastępczych (w tym: 1 rodzina pełniąca funkcje 

pogotowia rodzinnego; 1 rodzina niezawodowych, 10 rodzin spokrewnionych); 

 koordynator nr 4: 14 rodzin zastępczych (w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa, 

3 rodziny niezawodowe, 10 rodzin spokrewnionych); 

W toku kontroli stwierdzono, że w całym okresie objętym kontrolą wszystkie rodziny 

zastępcze objęte były opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a ponadto nie  

przekroczono limitu 15 rodzin zastępczych przypadających na 1 koordynatora. 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

  Akta kontroli: strony 171-185 

 

5. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych    

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w myśl art. 38 ust.  

2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić 

świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy upłynął 

rok. W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono, że w 2016r. zostało skierowanych do Sądu 

47 pozwów alimentacyjnych w przedziale od 50 zł do 400 zł, z czego dwie sprawy 

o zasądzenie alimentów zostały umorzone, w dwóch przypadkach wnioski oddalono, a w 12 

przypadkach dzieci wróciły do rodziny biologicznej. Analizując 2017r. do dnia kontroli – 29 

wszystkich objętych realizacją pozwów alimentacyjnych zostało skierowanych do Sądu, 



w przedziale od 50 zł do 500zł, z czego dwie sprawy są w toku, a dziewięcioro dzieci wróciło 

do rodziny biologicznej.  

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.   

Akta kontroli: strony 68-108 

 

6. Sposób zapewnienia opieki organizatora dla rodzin zastępczych 

a) Udział w szkoleniach rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie kwalifikacji. 

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej jest zobowiązany do zapewnienia 

rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji z uwzględnieniem ich potrzeb.  

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sulęcinie organizowało dla rodzin zastępczych szkolenia podnoszące 

kwalifikacje. Z zestawienia przygotowanego przez Kierownika Centrum wynika, że w 2016 

i  2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewniło szkolenia: 

 Warsztat umiejętności wychowawczych – organizator Mazowiecki Oddział Terenowy 

Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

w   Wołominie w dniu 24.10.2016r. – uczestnikami było 53 osoby z rodzin zastępczych 

zawodowych (11osób), spokrewnionych (33osoby), niezawodowa (9 osób);   

 Warsztat umiejętności wychowawczych cz. II – organizator Mazowiecki Oddział 

Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Specjalistyczna Poradnia 

Rodzinna w Wołominie w dniu 26.09.2017r. - uczestnikami było 34 osoby z rodzin 

zastępczych zawodowych (7osób), niezawodowych (2osoby), spokrewnionych (25osób). 

 Tematyka szkoleń odzwierciedla potrzeby rodzin, ale także organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, który ma możliwość zaktualizować bądź uzupełnić i uporządkować wiedzę rodzin 

zastępczych z zakresu prawa, opieki i wychowania oraz pieczy zastępczej. Przepisy ustawy 

nie nakładają wprost na rodzinę zastępczą obowiązku uczestniczenia w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje, natomiast w umowie zawieranej pomiędzy starostą a rodziną 

zastępczą, zgodnie z treścią art. 54 ust. 3 pkt 10 cytowanej ustawy znajduje się zapis, 

że  rodzina ma „możliwość korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji 

przez osobę tworzącą rodzinę zastępczą”. Ponadto z katalogu organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej (art. 76 ust. 4) wynika, że (pkt 5) organizator zobowiązany jest do zapewnienia 

rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń, mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.  



Dokumentacja badanych rodzin wskazuje, że rodziny uczestniczyły w takich szkoleniach.  

Akta kontroli: strony 391-573 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień.  
 

b) Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych  

 Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy także zapewnianie pomocy  

i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup 

wsparcia. Z analizy dokumentacji wynika, że zostało zorganizowane szkolenie dla grupy 

wsparcia tj: 

- Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych – organizator Mazowiecki Oddział 

Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Specjalistyczna Poradnia 

Rodzinna w Wołominie. Rodziny uczestniczyły w szkoleniu w miesiącach wrzesień, 

październik, listopad i grudzień. W spotkaniach uczestniczyło 27 osób, tj. rodziny 

spokrewnione (16), niezawodowe (2), zawodowe (9). Badana dokumentacja wskazuje, 

że wszystkie rodziny otrzymywały zaproszenie na spotkania z czego skorzystało jak wyżej.  

 W protokole ustnych wyjaśnień z dnia 23 kwietnia 2018r. Kierownik oświadczyła, 

że w 2016r. nie było chętnych na terenie powiatu do tworzenia grup wsparcia, ale dzięki 

promocji i zachęcaniu ze strony pracowników pcpr, w 2017r. zawiązała się grupa wsparcia 

rodzin zastępczych na terenie powiatu Sulęcińskiego. W międzyczasie zostało również 

zawiązane Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych, do którego należą rodziny zawodowe, 

niezawodowe, spokrewnione z terenu powiatu. 

Akta kontroli: str. 149,355-390 

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.   
 

c) Korzystanie  rodzin  zastępczych z czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem 

 Zgodnie z ustawą rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom 

dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku 

z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Rodzina 

informuje organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o terminie czasowego niesprawowania 

opieki nad dzieckiem, nie później niż 30 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Do zadań 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy również organizowanie opieki nad dzieckiem, 

w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie 

może sprawować opieki, w szczególności z  powodów zdrowotnych lub losowych albo 

zaplanowanego wypoczynku. 

 W okresie objętym kontrolą od stycznia 2016r., do dnia kontroli z możliwości 



czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej 

skorzystała jedna rodzina zawodowa (w 2016r.) Na czas przerwy w sprawowaniu opieki – 

dziecko zostało umieszczone w rodzinie pomocowej.   

 Z analizy dokumentacji badanych dokumentów wynika, że 1 rodzina zastępcza w dniu 

11.12.2015r. zwróciła się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 

z wnioskiem o udzielenie urlopu w dniach 18-30.01.2016r. ze wskazaniem w jakiej rodzinie 

dziecko będzie przebywało. W dniu 05.01.2016r. została zawarta umowa zlecenie pomiędzy 

Starostą Sulęcińskim a „rodziną pomocową”. Z analizy wynika, że pozostałe rodziny 

w 2017r. do dnia kontroli nie wnioskowały do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

o przyznanie wsparcia w formie rodziny pomocowej. Z dokumentacji wynika również, 

że w umowach zawartych pomiędzy rodziną zastępczą a Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sulęcinie w §7 jest zapis „… rodzina zastępcza zawodowa ma prawo do 

czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 

30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy…”.  Mając na uwadze powyższe stwierdzono, 

że rodzinom zastępczym zapewnia się możliwość udzielania wsparcia w formie rodziny 

pomocowej.  

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.   

          Akta kontroli: strony 23-31 

 

d) Zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy prawnej  
 

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy przedstawionej dokumentacji pod 

względem zapewnienia pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.  

W toku kontroli ustalono, że PCPR świadczy usługi prawne w powiecie Sulęcińskim 

poprzez punkty nieodpłatnej porady prawnej, z których rodziny zastępcze mogą skorzystać 

w szczególności z obszaru prawa rodzinnego oraz poradnictwa tj. w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Sulęcinie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, m.in. w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Sulęcinie oraz w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 

Radcy prawni, z którymi zawarte były umowy oprócz stałych wyznaczonych dyżurów, 

zobowiązani byli w okresach objętych umową do udzielania konsultacji prawnych: ustnych, 

telefonicznych lub drogą elektroniczną w dowolnym dniu roboczym. 

Pani Kierownik w protokole ustnych wyjaśnień z dnia 23 marca 2018r., oświadczyła 

że nie zatrudnia radcy prawnego z uwagi na brak środków w budżecie jednostki. Jednocześnie 

klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie korzystają z porad prawnych 



w w/w jednostkach. Dalej oświadczyła również, że co roku w sprawozdaniu z działalności 

ujmuje punkt o konieczności zatrudnienia specjalistów w tym (radcy prawnego). 

Stwierdzono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie dostrzega 

konieczność zapewniania poradnictwa prawnego, jednak wsparcie takie nie jest przez PCPR 

oferowane. 

W realizacji zadania stwierdzono uchybienie, polegające na nie zapewnieniu 

poradnictwa prawnego. 

Akta kontroli: str. 146-159,151 

  e) Realizacja szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych 

 Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych Pani Kierownik Powiatowego 

Centrum Pomocy w Sulęcinie przedstawiła kontrolującym listę przeszkolonych kandydatów 

do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, którzy otrzymali od organizatora wstępną akceptację. 

Z analizy wynika, że jedna rodzina zastępcza została w terminie 18.12.2017r.-8.02.2018r. 

przeszkolona na zlecenie przez Organizatora Pieczy Zastępczej w Świebodzinie w zakresie 

szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (na 

podstawie programu Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa”) i otrzymała 

świadectwo o ukończeniu szkolenia w wymiarze 50 godzin. Z uzyskanych informacji wynika 

również, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie również są organizowane szkolenia 

dla rodzin zastępczych, ale tyko wtedy gdy zostanie zawiązana grupa w ilości od 8 do 10 

osób. Kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń dla rodzin zastępczych posiada dwóch 

pracowników z Centrum przeszkolonych przez Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa 

Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Wołominie. 

 Z wyjaśnień Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 

wynika, że z chwilą kiedy wpłynie do Centrum wniosek kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, wówczas rozpoczyna się procedurę kwalifikacyjną. Kierownik Centrum 

poinformowała również, że osoby chętne, które spełnią wszystkie niezbędne warunki 

do  pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, otrzymają propozycję podpisania 

stosownej umowy w tym zakresie po wcześniejszym wyrażeniu zgody na podpisanie takiej 

umowy przez Zarząd Powiatu w Sulęcinie.  

  Z dalszych wyjaśnień wynika, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 

podejmowało następujące działania na rzecz pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej m.in.:  



 w czasie imprez organizowanych na terenie powiatu sulęcińskiego (grzybobranie, WAKE 

UP and LIVE – Dzień Dziecka, dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Międzynarodowy 

Kołczyński Bieg Olimpijski itp.). Poza tym umieszczana była informacja w prasie, 

środowisku lokalnym, ulotki, informacja w PCPR. 

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli: str. 110-114 

f) Oceny rodzin zastępczych  

Zgodnie z art. 134 cytowanej ustawy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

dokonuje oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem 

predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Ocena 

powinna być sporządzana nie rzadziej niż co 3 lata, przy czym pierwsza ocena powinna 

nastąpić nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka. Kolejna 

ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następna nie 

rzadziej niż co 3 lata.  

Analizie została poddana dokumentacja 4 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 3 

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia tj. rodzina (A,B,C) oraz 1 

rodziny zastępczej zawodowej tj. rodzina (D).  Badana dokumentacja wskazuje, że wszystkie 

rodziny posiadają aktualną ocenę. Z dokumentacji badanych rodzin zastępczych A,B,C,D 

wynika, że do wypełnionego formularza oceny rodziny zastępczej jest załączona lista 

obecności osób, przy udziale których w/w ocena została dokonana, tj. koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej, kierownik centrum, pracownik socjalny. W dokumentacji 

wszystkich analizowanych rodzin  brak jest w formularzach zapisanej daty ostatniej oceny 

rodziny. Z dalszej analizy dokumentacji wynika, że Ocena sporządzana jest na formularzu 

Ocena rodziny zastępczej. Formularz został sporządzony zgodnie z obowiązującą ustawą 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - uwzględniono m.in. obszary: 

- predyspozycje do pełnienia powierzonej funkcji rodziny zastępczej, 

- jakość wykonywanej pracy. 

Część I formularza zawiera informacje o traktowaniu dziecka w sposób sprzyjający 

poczuciu godności i wartości osobowej, w części II - o zapewnieniu dostępu do 

przysługujących świadczeń zdrowotnych, część III - o zapewnieniu kształcenia, 

wyrównywaniu braków rozwojowych i szkoleniowych, część IV - o zapewnieniu rozwoju 

uzdolnień i zainteresowań, część V - o zaspokajaniu potrzeb dziecka, części VI – 

o zapewnianiu ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, 

część VII - wskazuje na umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba 



że Sąd postanowi inaczej, natomiast ostatnia część VIII komunikuje czy rodzina zastępcza 

współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

pracownikiem socjalnym i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 

Wszystkie części formularza dotyczącego oceny rodziny zastępczej podsumowane są 

oceną. Z analizy dokumentacji wynika że wszystkie rodziny (A,B,C,D i E) posiadają ocenę 

pozytywną. Ocena zawiera datę i również ocenę przeprowadzenia Posiedzenia Zespołu 

ds.  Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wszystkie badane oceny rodzin zastępczych są pozytywne 

i sporządzone są z terminem zgodnym z przepisem ustawy.  

Pod tak sporządzonym dokumencie brak jest informacji – adnotacji i podpisu 

ocenianej rodziny zastępczej, że zapoznała się z treścią i została poinformowana 

o  możliwości złożenia zastrzeżeń do Starosty. Oceny przeanalizowanych w protokole rodzin 

zastępczych adekwatne są do sytuacji rodzinnej, materialno-mieszkaniowej, zdrowotnej, 

szkolnej wychowanków, ich opiekunów oraz rodziny biologicznej dzieci. 

 

Akta kontroli: str. 260-329,574-737 

 

W realizacji zadania stwierdzono uchybienia polegające na: 

- braku w dokumencie dokonanej oceny rodziny zastępczej podpisu ocenianej rodziny 

zastępczej, świadczącym o zapoznaniu się z treścią oraz pouczenia o możliwości złożenia 

od  oceny zastrzeżeń do Starosty. 

 

g) Ocena sytuacji dziecka oraz przekazanie ocen do właściwego Sądu. 
 

Zgodnie z art. 129 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka. Zgodnie  art. 131 w/w 

ustawy ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak  

w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku 

dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności 

dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu. 

Natomiast przepis w/w ustawy art. 47 ust. 5 nakłada na organizatora obowiązek składania 

do właściwego Sądu informację dotycząca zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

oraz informacja dotycząca całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie 

„co najmniej raz na 6 miesięcy”. 



Podczas kontroli ustalono, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 

realizowało zadanie, dotyczące dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywającej 

w rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie objętym kontrolą w rodzinie zastępczej  

A oceny dziecka (A1) dokonano prawidłowo zgodnie z literą prawa, natomiast w przypadku 

dziecka (A2) stwierdzono uchybienie terminowości (ostatnia ocena odbyła się 31.05.2016r, 

natomiast kolejna dopiero 30.12.2016r. - ocena powinna być przeprowadzona w listopadzie 

zgodnie z terminem, jaki nakłada ustawa o pieczy zastępczej). Ustalono że, kolejne oceny 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej dokonano w  rodzinach (B,C i D) prawidłowo. 

Analizują sytuacje wychowanka (E) ustalono że, oceny sytuacji dziecka przebywającego w 

rodzinnej pieczy zastępczej odbywały się systematycznie tj; co 6 miesięcy, chłopiec miał 

sporządzony plan pomocy dziecku oparty na diagnozie z dnia 19.06.2017r. oraz wszystkie 

konieczne modyfikacje tego planu w zależności od potrzeby. 

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że ocena zasadności pobytu dziecka  

w rodzinie zastępczej była dokonywana przez zespół do spraw okresowej sytuacji dziecka. 

Każdy analizowany podczas kontroli formularz oceny sytuacji dziecka był sporządzony 

adekwatnie do sytuacji dziecka i zawierał ocenę dotyczącą zasadności pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. Formularz zawierał informacje dotyczące aktualnej sytuacji rodzinnej 

dziecka, ocenę stanu zdrowia dziecka i aktualnych potrzeb, zainteresowania dziecka, kontakt 

z rodzicami naturalnymi, mocne i słabe strony dziecka, funkcjonowanie dziecka w rodzinie 

zastępczej, aktualną sytuacje rodzinną dziecka, podsumowanie działań koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej (analiza tego co zostało zrealizowane, a co należy jeszcze 

zrealizować). Pod tak sporządzonym formularzem jest podpis i pieczęć organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, funkcja i podpis osób, które konsultowały powyższą ocenę, podpis 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, podpis psychologa oraz pedagoga.  

Po dokonaniu oceny zasadności pobytu dziecka w pieczy sporządzana była opinia do 

sądu. W opinii tej znajdują się informacje na temat sytuacji materialno – mieszkaniowej 

dziecka, sytuacji rodzinnej, szkolnej, zdrowotnej, a także ocena zasadności dalszego pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej i plan pomocy dziecku pozostającemu w rodzinie zastępczej.  

Opinia jest podpisywana przez osobę ją sporządzającą, tj. koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Opinie w 

niedługim czasie (do 2-3 tygodni) po dokonaniu oceny były przekazywane do sądu 

właściwego. Nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie przekazywania opinii do sądu 

właściwego.  

W realizacji zadania stwierdzono uchybienia polegające na: 



- nie przestrzeganiu terminu dokonywania ocen sytuacji dziecka zgodnie z przepisem.   

Akta kontroli: str. 738-1026, 574-737,260-329. 

i) Plany pomocy dziecku 

  Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy przygotowanie, 

we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka 

oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony 

asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy 

dziecku. Badana dokumentacja 8 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej wskazuje, że 

wszystkie plany pomocy zawierają: informację o dziecku i rodzinie, informację o 

koordynatorze pieczy zastępczej, plan zawiera informację o celu głównym oraz celach 

szczegółowych, działaniach krótkoterminowych oraz długoterminowych, propozycję stałego 

rozwiązania dla dziecka(przewidywane stałe rozwiązanie). Pod planem widnieją pieczątki 

wraz z podpisami osób uczestniczących w sporządzaniu planu, tj: koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, asystenta rodziny z OPS oraz rodziny zastępczej.  

   W toku analizy dokumentacji 8 dzieci stwierdzono, że wszystkie plany pomocy 

wskazują cele szczegółowe w pracy z dzieckiem adekwatnie do stwierdzonych potrzeb. 

Analizując dokumentację stwierdzono, że plany pomocy opracowane są na podstawie 

wniosków z  diagnozy psychofizycznej dziecka, stworzonej po konsultacji psychologiczno-

pedagogicznej przez psychologa i pedagoga. Dzieci z rodzin (A,B,C i D), których 

dokumentację badano, sporządzone miały diagnozy psychofizyczne, co stanowi bardzo ważny 

element podczas tworzenia planu pomocy dziecku. Modyfikacja planu pomocy odbywała się 

co 6 miesięcy. 

  Analizie została również poddana dokumentacja wychowanka (E), z której 

wynika, że dla wychowanka * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764) został sporządzony plan pomocy dziecku 

na podstawie sporządzonej diagnozy psychofizycznej dziecka z dnia 19.06.2017r., która 

opracowana została na podstawie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy 

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764). 

W toku analizy stwierdzono, że plany skonstruowane są zgodnie z przepisami prawa.  

        Akta kontroli: strony 738-1026, 574-737 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybienia 



 

j) Zapewnienie konsultacji psychologiczno – pedagogicznych. 

Jak ustalono w toku kontroli, usługi psychologiczne dla rodzin zastępczych i ich 

podopiecznych są realizowane (2016r, 2017r, 2018 do dnia kontroli) na podstawie umowy 

o świadczenie usług pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie a Panią  

* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764). 

 psychologiem zatrudnionym na umowę zlecenie do dnia 31.12.2018r. Obecna umowa 

zawarta została na  świadczenie usług psychologicznych na rzecz Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w zakresie: 

 wydawania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 42 ust. 1 

pkt 5 lit. b cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 udzielania pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy 

dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 

 dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; 

 badań psychologicznych i kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne 

domy dziecka; 

 prowadzenia konsultacji psychologicznych, poradnictwa i terapii z osobami 

sprawującymi pieczę zastępczą i ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi 

w  rodzinach zastępczych; 

 zapewnienia rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 

rodzinne domy dziecka poradnictwa psychologicznego, które ma na celu zachowanie 

i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego; 

 opiniowania rodzin zastępczych oraz wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji 

i  motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka; 

 sporządzania diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

 opiniowania w sprawach dziecka na potrzeby procedury adopcyjnej; 

 udzielania specjalistycznego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w zakresie 

pieczy zastępczej; 



 systematycznego prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykonywania zadań zgodnie 

z przepisami i zasadami obowiązującymi w jednostce; 

 udziału w posiedzeniach zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej. 

Pani Kierownik wyjaśnia że poszukuje pedagoga (zapytania ofertowe aktualizowane 

są na bieżąco) – brak jest jednak chętnych. Dalej wyjaśnia że obecna p. psycholog 

zatrudniona w PCPR jest w trakcie nabywania uprawnień pedagogicznych a otrzyma je już na 

koniec maja br. W momencie przedstawienia kierownikowi jednostki stosownych kwalifikacji 

w/w psycholog zostaną powierzone obowiązki pedagoga. 

Z dokumentacji wynika że obecnie zatrudniona pani psycholog prowadzi spotkania 

z rodzinami i podopiecznymi w siedzibie Centrum, a także w razie konieczności 

w środowisku zamieszkania. 

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudnieni w Centrum zapewniają wsparcie pedagogiczne dla podopiecznych.  

Kontrola wykazała, że spotkania prowadzone przez psychologa z rodzinami 

zastępczymi i podopiecznymi są odnotowywane w rejestrze konsultacji psychologiczno-

pedagogicznych. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych przeanalizowano rejestry 

osób przyjętych przez psychologa za okres objęty kontrolą. Rejestr sporządzony jest w formie 

tabeli składającej się z rubryk: lp., data, imię i nazwisko dziecko/rodzina, przeprowadzone 

działania czas trwania. Z w/w rejestru wynika, że w okresie objętym kontrolą z konsultacji 

skorzystali wychowankowie wszystkich skontrolowanych rodzin zastępczych zawodowych. 

Badane rodziny zastępcze uczestniczyły w konsultacjach z psychologiem w następującym 

wymiarze ilościowym: 2016r.- rodzina zastępcza A – 2 krotnie; rodzina zastępcza B- nie było 

konsultacji odnośnie dzieci objętych dokumentacja kontrolną; rodzina zastępcza C – 3 

krotnie; rodzina zastępcza D – 4 krotnie; dziecko (E) - 3 krotnie, natomiast w 2017 i do  dnia 

kontroli- rodzina zastępcza A – 4 krotnie; rodzina zastępcza B - 4; rodzina zastępcza C – 4 

krotnie; rodzina zastępcza D – 4 krotnie oraz dziecko (E) - 3 krotnie.  

Jak wynika z dokumentacji uznano że, wychowanek (E) otrzymał szereg działań 

wspierających ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, mających 

na celu poprawy sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej chłopca, poprawy jego stanu * Wyłączenia 

dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2016r., poz.1764). Zapewniona została dla dziecka pomoc psychologiczna i terapeutyczna oraz 

wsparcie ze strony pozostałych osób sprawujących nad nim opiekę. 



 W dokumentacji badanych rodzin (w teczkach rodzin) brak było notatek psychologa 

na temat udzielonej pomocy dla podopiecznych i ewentualnych dalszych wydanych zalecenia. 

Ponadto, rejestr psychologa, przedstawiony kontrolującym nie posiada podpisów osób 

uczestniczących w konsultacjach psychologicznych (poza podpisem pani psycholog). 

W związku z tym, że w dokumentacji badanych przez kontrolujących rodzin brak było 

ww. dokumentacji, nie jest możliwe stwierdzenie czy liczba i zakres udzielonych konsultacji 

psychologicznych była adekwatna do stwierdzonych potrzeb rodzin.   

Akta kontroli: strony 146-15,61-67,32-60,574-737  

 

W realizacji zadania stwierdzono uchybienia polegające na:  

 

- nieprecyzyjnym dokumentowaniu udzielonych porad i konsultacji psychologicznych. 

 

6.  Udzielanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 83-84 cytowanej ustawy rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka starosta może przyznać dodatkowe świadczenia pieniężne. W toku 

kontroli Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przedłożyła 

kontrolującym dokumentację za 2016r, 2017r. do dnia kontroli.  

Analizie zostały poddane listy udzielonych dodatkowych świadczeń pieniężnych przez 

Powiatowe Centrum dla zawodowych rodzin zastępczych. Były to świadczenia na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego do rodziny zastępczej dziecka tj: 

2016r. – rodziny zastępcze zawodowe otrzymały na 14 dzieci po 800 zł;  

2017r. - rodziny zastępcze zawodowe otrzymały na 5 dzieci po 800 zł; 

2018r. (do dnia kontroli) - rodziny zastępcze zawodowe otrzymały na 2 dzieci po 800 zł. 

Kierownik Centrum zapewniła, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie 

pod względem potrzeb danej rodziny zastępczej oraz dzieci w niej umieszczonych oraz 

uwarunkowań i możliwości dot. danej rodziny zastępczej. Dotychczas wszystkie wnioski 

rodzin zastępczych o przyznanie świadczeń fakultatywnych zostały rozpatrzone pozytywnie 

i rodziny otrzymały wnioskowaną pomoc. Przyznane świadczenia jak wynika z dokumentacji 

są w takich samych kwotach i nie są zróżnicowane.  

Z  przedstawionej listy przyznanych świadczeń wynika, że Centrum udziela 

dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i ich 

podopiecznych.  

   Akta kontroli: strony 330-353 



W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybienia. 

 

WNIOSKI:    

Nie stwierdzono uchybień w zakresie: 

 limitu zawiązywania rodzin zastępczych zawodowych; 

 organizacji zespołu pieczy zastępczej; 

 kwalifikacji koordynatorów zespołu rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa; 

 liczby rodzin pozostających pod opieką koordynatora; 

 sporządzania ocen rodzin zastępczych; 

 dochodzenia świadczeń alimentacyjnych; 

 szkoleń dla  rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie kwalifikacji; 

 funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin zastępczych;  

 korzystania rodzin zastępczych z czasowej opieki nad dzieckiem; 

 realizacji szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych; 

 przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych. 

 

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia pod względem:  

1. Braku w dokumencie dokonanej oceny rodziny zastępczej podpisu ocenianej rodziny 

zastępczej świadczącym o zapoznaniu się z treścią oraz pouczenia o możliwości 

złożenia od oceny zastrzeżeń do starosty. 

2. Nie zapewnienia rodzinom zastępczym poradnictwa prawnego. 

3. Nie przestrzegania terminowości dokonywania ocen sytuacji dziecka. 

4. Nieprecyzyjnego dokumentowania udzielonych porad i konsultacji psychologicznych.  

 
 

Zalecenia pokontrolne:  

 

 Mając na uwadze stwierdzone uchybienia, na podstawie art.197d ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 13.2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 

kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli 

zalecam: 

1. Wprowadzić w dokumencie dokonanej oceny rodziny zastępczej podpis ocenianej 

rodziny zastępczej świadczący o zapoznaniu się z treścią oraz pouczenie o możliwości 



złożenia od oceny zastrzeżeń do starosty, zgodnie z art. 134 cytowanej ustawy 

o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2. Zapewnić  rodzinom zastępczym i podopiecznym PCPR poradnictwo prawne, zgodnie  

z art. 76 ust 4 pkt. 10 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

3. Przestrzegać terminów dokonywania ocen sytuacji dziecka zgodnie z art. 47 ust. 5 

cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Precyzyjnie prowadzić dokumentację udzielonych porad i konsultacji 

psychologicznych, o których mowa w art. 76 ust.4 pkt 9 cytowanej ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
 

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.  

 

Dokonano wpisu do książki kontroli.  

 

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy, jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.  

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń 

pokontrolnych do poinformowania wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.  

 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: 

 egzemplarz nr 1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej  

 egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

Kontrolujący: 

 

 

 

 

 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI w Wydziale Polityki 
Społecznej 

 

Elżbieta Szwonka  

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Wydziale Polityki Społecznej 

Sylwia Czujko-Bury  

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Wydziale Polityki Społecznej 

Tomasz Kozłowski 

  

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                Grażyna Jelska  

                    Dyrektor 

      Wydziału Polityki Społecznej 

 



 

 

 

 


