
                             

 

PS-VIII.431.11.2018.SBur                                                 Gorzów Wlkp., 17 sierpnia 2018 r. 

 

Pani  

Katarzyna Ciepła – Nowak  

Kierownik  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wschowie  
 

       

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998), 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:                                

 Elżbieta Szwonka – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 126-1/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. – przewodnicząca 

Zespołu kontrolnego; 

 Sylwia Czujko-Bury - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 126-2/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. – członek  Zespołu 

kontrolnego; 
 

przeprowadził w jednostce 22 czerwca 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. Katarzyny Ciepłej – Nowak– Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Dokonano wpisu do książki kontroli.  

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej 

zastępczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.  

W szczególności ocenie poddano następujące zagadnienia:  

1. Organizację rodzinnej pieczy zastępczej;  

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



2. Sposób realizacji wybranych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Akta kontroli: strony 1-13 
  

  Na terenie powiatu wschowskiego na dzień kontroli funkcjonowały 43 rodziny 

zastępcze, w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, 17 rodzin zastępczych 

niezawodowych, 25 rodzin zastępczych spokrewnionych. Na terenie powiatu wschowskiego 

nie ma rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia, nie funkcjonują także 

rodzinne domy dziecka. W powiecie znajdują się trzy placówki instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, posiadające łącznie 42 miejsca.   

 W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych 

pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej, przyjęto ustne wyjaśnienia od kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przeanalizowano losowo wybraną 

dokumentację dwóch rodzin zastępczych oraz losowo wybraną dokumentację czworga dzieci 

(po dwoje wychowanków z każdej z ww. rodzin zastępczych). Na potrzeby wystąpienia 

pokontrolnego rodziny zostały oznaczone jako: rodzina A, rodzina B oraz podopieczni 

umieszczeni w badanych rodzinach zastępczych tj. A1, A2; B1, B2.  

 

Ocena skontrolowanej działalności 

 

1.  Organizacja zespołu pieczy zastępczej  

 Zgodnie z zapisami w art. 76 1 i 2 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna 

powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. W przypadku, gdy 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, 

w centrum tym tworzy się zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. Starosta Wschowski 

Zarządzeniem Nr 47/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wschowie na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W strukturze 

organizacyjnej Centrum (regulamin § 9 pkt 2) wyodrębniony został Zespół ds. pieczy 

zastępczej. Skład i zadania zespołu zostały zawarte w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przyjętego Uchwałą Nr 71/2012 Zarządu Powiatu  

Wschowskiego z dnia 27 marca 2012r.  W § 3 Regulaminu zapisano, że Centrum realizuje 

zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej, w § 4 wymieniono katalog zadań organizatora 

wynikających z art. 76 ust. 4 ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

                       Akta kontroli: strony 453-472 

2.  Kwalifikacje pracowników zespołu pieczy zastępczej  



Jak ustalono podczas kontroli Zespół ds. pieczy zastępczej stanowi 7 osób, w tym:   

4 koordynatorów, 1 psycholog (1/2 etatu); 1 pracownik  socjalny; 1 pedagog. Na dzień 

kontroli pracę świadczyło 2 koordynatorów, a 2 przebywało na długotrwałym zwolnieniu 

lekarskim).   

W toku kontroli zbadano akta osobowe członków Zespołu, zatrudnionych na dzień 

kontroli. Z analizy wynika, że wszyscy posiadali wymagane kwalifikacje, określone  

w przepisach. Powiatowe Centrum zatrudnia od 2014 roku na umowę zlecenie pedagoga,  

z którym 30 maja 2018r. podpisano kolejną umowę. Pedagog legitymuje się wykształceniem 

wyższym magisterskim na kierunku pedagogika (WSP Zielona Góra 1998) oraz studiami 

podyplomowymi z zakresu terapii pedagogicznej (WSP Zielona Góra 2001). Psycholog 

zatrudniony w Centrum na umowę-zlecenie do dnia 31.12.2018r. posiada ukończone studia  

na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego (UAM 

2008), studia wyższe na kierunku pedagogika (WSP Zielona Góra 1996), studia 

podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej (UAM 2000), certyfikat terapeuty NLP – 

Instytut Milton Erickson – Berlin 2003; Certyfikat terapeuty w zakresie terapii behawioralno 

– poznawczej dzieci i młodzieży – Centrum Terapii Behawioralnej - Warszawa oraz 

wieloletnie (udokumentowane zaświadczeniami) doświadczenie w zakresie poradnictwa 

rodzinnego, prowadzenia szkoleń; terapii. W okresie objętym kontrolą uczestniczyła 

w szkoleniu „Jeden pacjent – wiele spojrzeń diagnostycznych” (22.04.2017). 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.  

Jak wynika z analizy dokumentacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

we Wschowie jest zatrudnionych 4 koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej, z czego na 

dzień kontroli pracowały 2 osoby, a 2 pozostałe nie świadczyły pracy, z tego 1 osoba 

przebywała na zasiłku rehabilitacyjnym, 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 

Koordynator 1 * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

pracuje w PCPR Wschowa od czerwca 2012 roku  jest magistrem pedagogiki UZ (2007); w 

okresie objętym kontrolą uczestniczyła w szkoleniu „Praktyczne rozwiązania w pracy z 

rodzina dotkniętą przemocą i problemem alkoholowym – dialog motywujący do pracy z 

rodziną” oraz „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kompetentny rzecznik i rodziny 



zastępczej”. Pod opieką ma 14 rodzin (w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa; 4 rodziny 

niezawodowe, 9 rodzin spokrewnionych) i dodatkowo 7 rodzin w ramach zastępstwa; 

Koordynator 2  * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

zatrudniony od 07.05.2018 – umowa na czas określony do 31 lipca 2018 roku jest 

absolwentem resocjalizacji z poradnictwem specjalistycznym UZ (2010). W okresie objętym 

kontrolą uczestniczył w szkoleniu „Władza rodzicielska, piecza zastępcza – informacje istotne 

dla pracowników pomocy społecznej” . Pod swoją opieką ma 12 rodzin (w tym: 4 rodziny 

niezawodowe, 8 rodzin spokrewnionych);  

Koordynator 3 * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

– mgr pedagogiki pracy socjalnej – WSH Leszno. Umowa na czas określony do 31.12.2018r. 

Uczestniczyła w szkoleniach: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kompetentny 

rzecznik rodziny zastępczej”; „Trauma, przemoc wobec dzieci”; „Technologia cyfrowa a 

rozwój intelektualny i edukacyjny dziecka”. W dniu kontroli przebywała na świadczeniu 

rehabilitacyjnym. Miała pod swoją opieką 13 rodzin (6 niezawodowych i 7 spokrewnionych). 

Rodziny te zostały rozdzielone pomiędzy koordynatora 1 (7 rodzin) i pracownika socjalnego 

(6 rodzin). Aktualnie, jak deklaruje Pani Kierownik, Centrum poszukuje pilnie osoby na 

zastępstwo za koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

Koordynator 4 – mgr zarządzania; licencjat: socjologia społeczności lokalnych  

i samorządu terytorialnego (WSB Poznań), Umowa na czas określony od 14.06.2017  

do 31.03.2018 – przedłużona do czasu porodu. W dniu kontroli przebywała na zwolnieniu 

lekarskim, nie uczestniczyła w szkoleniach. Pod opieką miała 14 rodzin (do czasu zwolnienia 

lekarskiego).   

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (art. 78 ust. 1) stanowi, że koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która  posiada wykształcenie wyższe na 

kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki 

o rodzinie oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co 

najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom 

dziecka; ponadto nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 

nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku 

gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana 



prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku koordynatora spełniały ustawowe wymagania 

dotyczące posiadanych kwalifikacji. 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

W toku kontroli stwierdzono, że w 2017 roku wszystkie rodziny zastępcze objęte były 

opieką organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a liczba rodzin pod opieką koordynatora nie 

przekraczała  limitu 15 rodzin. Sytuacja pogorszyła się od stycznia 2018 roku w związku z 

chorobą pracownika. Na dzień kontroli wszystkie rodziny (43) objęte były opieką 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego: 33 rodziny znajdowały się pod opieką 

koordynatorów, a 10 rodzin było pod opieką pracownika socjalnego.   

Ustalony w art. 77 ust. 4 limit rodzin będących pod opieką koordynatora został 

przekroczony w jednym przypadku o 6 rodzin, co stanowi uchybienie.  

Akta kontroli: strony 53; 68-80 

W kontrolowanym zakresie stwierdzono uchybienie polegające na przekroczeniu 

limitu rodzin będących pod opieką jednego koordynatora. 

 

 

3. Realizacja corocznego limitu zawiązywania rodzin zastępczych zawodowych 

Kontrolujący badając coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych brali pod uwagę 

okres od stycznia 2017r. do dnia kontroli tj. 20 czerwca 2018r., dlatego też analizy dokonano 

na podstawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 

przyjętego Uchwałą Nr XXVII/160/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 maja 2018 

r. oraz  poprzedniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017. 

Limit rodzin zastępczych zawodowych w roku 2018 zakładał utworzenie 2 zawodowych 

rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. W 2019 i 2020 roku 

założono utworzenie dodatkowo po jednej nowej zawodowej rodzinie zastępczej w tym 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.  

Jak wskazuje analiza stanu pieczy zastępczej przedstawiona w części wstępnej 

aktualnego Programu, w powiecie wschowskim na porównywalnym poziomie utrzymywała 

się w latach 2015-2016 liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i wynosiła od 93-98 

dzieci. W roku 2017 nastąpił znaczny spadek liczby dzieci i wynosił 76. Na dzień kontroli 

w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 67 dzieci, z tego: w rodzinie zastępczej zawodowej 

specjalistycznej – 2 dzieci; w rodzinach niezawodowych - 23; w spokrewnionych - 42. 

Tendencję spadkową odnotowano także w liczbie rodzin zastępczych. W porównaniu do 2015 



r. (pierwszy rok programu) w 2017 r. ubyło 10 rodzin spokrewnionych i 3 niezawodowe. 

Na dzień kontroli liczba rodzin spokrewnionych spadła do 25 rodzin, niezawodowych do17. 

W trzech placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało: Domu Dziecka 

we Wschowie – 14 dzieci; w Domu Dziecka w Sławie, ul Słoneczna 5 – 12 dzieci; w Domu 

Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36 – 13 dzieci.  

Sytuacja ta, jak wynika z analizy dokonanej na potrzeby programu na lata 2018-2020, 

jest uwarunkowana wychodzeniem z systemu rodzin spokrewnionych wskutek dorastania  

i usamodzielniania się wychowanków oraz brakiem nowych rodzin zastępczych i niewielką 

liczbą osób chętnych do podjęcia się tego zadania.    

Ze sprawozdania rzeczowo finansowego wynika, że w 2017 r. powstały 3 rodziny 

niezawodowe (1w I pół. +2 w II pół.), nie powstała żadna rodzina zawodowa, mimo 

że zgodnie z przyjętym limitem powinna zostać utworzona 1 rodzina. W ocenie zespołu 

kontrolnego należy przyjąć, że jednostka ustanawiając limit zapewnia równocześnie środki na 

powstanie nowych rodzin zastępczych w danym roku w ilości wynikającej z limitu.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli: strony 16-52. 

4. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze 

Z analizy dokumentacji wynika, że wobec zmniejszającej się liczby rodzin zastępczych PCPR 

zaktywizował działania na rzecz pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. Rodzicielstwo zastępcze propagowane jest podczas imprez na terenie powiatu, 

spotkań z mieszkańcami, także za pośrednictwem mediów (lokalna prasa, radio) ulotki,  

informacje w PCPR i na stronach internetowych Centrum. Z kwartalnych informacji 

przekazywanych do LUW wynika, że PCPR w okresie objętym kontrolą nie miał 

niezrealizowanych postanowień  sądowych na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli: strony: 114. 

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 2017r. zostało skierowanych do Sądu 

łącznie 11 pozwów alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

natomiast w 2018r. 18 pozwów. Wg stanu na dzień kontroli rozstrzygnięciem zakończyło się 

14 pozwów; w 14 przypadkach orzeczono alimenty w kwocie od 50 do 342 zł; w 3 



przypadkach pozwy oddalono z powodu niezdolności matki do pracy. Nadal w Sądzie na 

rozpoznanie oczekuje 12 wniosków.  

Na dzień kontroli w pieczy zastępczej przebywało łącznie 106 dzieci - 67 dzieci  

w rodzinnej, 39 w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z zestawienia przedłożonego w trakcie 

kontroli wynika, że w świetle zapisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, obowiązek dochodzenia świadczeń alimentacyjnych przez 

kierownika PCPR istniał wobec 68 dzieci. Wobec dzieci 38 dzieci Powiat wschowski nie ma 

obowiązku dochodzenia alimentów, w tym: 6 pełnoletnich; 20 dzieci pochodzi z innych 

powiatów; 8 dzieci jest w pieczy zastępczej krócej niż rok; 4 dzieci, których rodzice nie żyją.  

Wg stanu w dniu kontroli alimentacją objętych jest 52 dzieci, w tym są alimenty ustalone 

poza PCPR lub wpłacane dobrowolnie. W kilku przypadkach sąd do odrębnego ustalenia 

wyłączył alimenty od jednego rodzica. Jest też 13 przykładów wskazujących na to, że ojcowie 

mają uzgodnione dobrowolne wysokości alimentów, w niektórych przypadkach np. w sytuacji 

trójki rodzeństwa A. sąd ustalił alimenty od matki w wysokości 50zł na każde dziecko, 

natomiast sprawa ustalenia alimentów od ojca pozostaje w toku. Analiza dokumentacji w tym 

zakresie wskazuje, że zadanie wynikające z art. 38 ww. ustawy jest realizowane.  

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.   

Akta kontroli: strony 64-65;103-108 

  6.  Realizacja szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych  

 Jak wynika z wyjaśnień Kierownik, Powiatowego Centrum Pomocy we Wschowie 

Centrum nie ma możliwości szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze we własnym 

zakresie - żaden z pracowników nie posiada uprawnień trenerskich, dlatego PCPR 

we Wschowie korzysta z oferty szkoleniowej PCPR w Lesznie. W przypadku zgłoszenia się 

kandydatów, są oni wstępnie weryfikowani przez PCPR we Wschowie i kwalifikowani 

na szkolenie. Wówczas z podmiotem szkolącym zawierana jest umowa, zgodnie z którą 

kandydaci odbywają szkolenie. W 2017 roku na mocy porozumienia z powiatem Głogowskim 

przeszkolono w ten sposób 4 rodziny/osoby kandydatów na rodziny niezawodowe. 

W porozumieniu określono terminy i program szkolenia („Rodzina”). Z informacji 

uzyskanych w trakcie kontroli wynika również, że szkolenie kandydatów na rodziny 

zastępcze niezawodowe odbywa się po wydaniu postanowienia przez Sąd i umieszczeniu 

dzieci w rodzinie. Z informacji p. Kierownik wynika, że takie przypadki zdarzają się coraz 

rzadziej. Sąd do tej pory nie zasięgał opinii PCPR w kwestii umieszczenia dziecka w rodzinie 

spokrewnionej lub niezawodowej.  

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.   



Akta kontroli: strony 57-61 

7.  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.  

Ze „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Rodzinie we Wschowie  

za rok 2017” wynika, że w 2017 roku sporządzono 36 ocen rodzin zastępczych. Analizie 

została poddana dokumentacja 2 rodzin zastępczych, w tym 1 rodziny zastępczej zawodowej 

(A) oraz 1 rodziny zastępczej niezawodowej - rodzina (B). Organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej dokonuje oceny przy pomocy arkusza, który zawiera: dane osobowe rodziny 

zastępczej, dane dzieci biologicznych rodziców zastępczych, dane dzieci umieszczonych 

w rodzinie zastępczej, ocenę sytuacji ekonomicznej, ocenę sytuacji mieszkaniowej, ocenę 

przygotowania metodycznego do sprawowania funkcji rodziny zastępczej, kartę 

oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej w obszarach: traktowanie dziecka 

w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewnienie dostępu 

do świadczeń zdrowotnych, zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 

i szkolnych, zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań, zaspokajanie potrzeb, 

bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych, zapewnienie przed arbitralną 

lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwienie kontaktów z rodzicami 

i innymi osobami bliskimi, inne. W arkuszu jest także uwzględniona data następnej oceny 

oraz widnieją podpisy osób biorących udział w okresowej ocenie rodziny zastępczej. W toku 

analizy stwierdzono, że rodzina A ostatnią ocenę sporządzoną miała w dniu 18.07.2017r., 

następna przypada na czerwiec 2020r. Rodzina B ostatnią ocenę sporządzoną miała w dniu 

1.08.2017r., a następna przypada na sierpień 2020r. 

Badana dokumentacja wskazuje, że wszystkie rodziny posiadają aktualną ocenę.  

Z dokumentacji badanych rodzin zastępczych A,B 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, rodzina 

zastępcza. Wszystkie części formularza dotyczącego oceny rodziny zastępczej podsumowane 

są oceną. Z analizy dokumentacji wynika że wszystkie rodziny (A i B) posiadają ocenę 



pozytywną i sporządzone są z terminem zgodnym z przepisem ustawy. Pod tak sporządzonym 

dokumentem podana jest podstawa prawna oraz  informacja o  możliwości złożenia 

zastrzeżeń do Starosty. Oceny przeanalizowanych w trakcie kontroli rodzin zastępczych są 

adekwatne do sytuacji rodzinnej, materialno-mieszkaniowej, zdrowotnej, szkolnej 

wychowanków oraz  ich opiekunów oraz rodziny biologicznej dzieci. 

 

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.  

Akta kontroli: str. 193-198;259-264. 

8. 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 we Wschowie organizowało dla rodzin zastępczych szkolenia podnoszące 

kwalifikacje w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, 

współfinansowanym ze środków EFS. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w okresie od 

27 listopada 2017 do 17 marca 2018 realizowany był cykl zajęć warsztatowych dla rodzin 

zastępczych (rodzice i dzieci), w którym uczestniczyło 16 osób dorosłych i 18 dzieci  

i młodzieży. Od 20 listopada 2017 do 17 marca 2018r. w ramach programu „Rodzic  

i dziecko” spotykała się inna grupa uczestników – rodzice zastępczy (9 osób) i dzieci 

przebywające w pieczy (17) – uczestniczyła 1 z badanych rodzin. Aktualnie trwają zajęcia 

szkoleniowo-warsztatowe dla trzeciej grupy rodzin zastępczych i dzieci przebywających  

w rodzinach.  Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych, w planie przewidziane 

są także zajęcia wyjazdowe. W tej edycji uczestniczą rodziny zastępcze i dzieci i młodzież  

z tych rodzin. W czerwcu 2018r. odbyły się szkolenia dla rodzin „Czym jest wychowanie” 

(11.06.2018) i „Jak pomóc dziecku rozwiązywać jego problemy” (18.06.2018). Realizatorem 

szkoleń jest Centrum Psychologiczno – Rozwojowe „Perspektywa” ze Wschowy. 

Z załączonych do list obecności wynika, że w drugiej edycji cyklu szkoleniowego 

uczestniczyło 15 osób z rodzin zastępczych, w tym 2 z zawodowych rodzin;  

7 z niezawodowych i 7 ze spokrewnionych. Na listach obecności (druga edycja) podpisy 

badanej rodziny. Jak wynika z dokumentacji obie badane rodziny uczestniczyły 

w szkoleniach, rodzina A w drugiej grupie, a rodzina B  w trzeciej grupie szkoleniowej.  



 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 81-90; 116-168 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień.  
 

9. 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wschowie nie prowadzi grup wsparcia dla rodzin zastępczych. Nie ma także informacji  

o funkcjonowaniu nieformalnej grupy wsparcia. Jak wynika z informacji p. Kierownik, 

częstotliwość spotkań szkoleniowo warsztatowych w ramach programu wypełnia lukę, jaką 

jest brak grupy wsparcia. Nie zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy w ramach grup 

wsparcia jest nierealizowaniem jednego z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

wynikających z ustawy (art. 76 ust. 4 pkt 6) i stanowi istotne uchybienie. 

Akta kontroli: str. 114-115. 

W realizacji zadania stwierdzono istotne uchybienie polegające na niezapewnieniu pomocy 

rodzinom zastępczym w  formie grup wsparcia.   

 
 

10. 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. 

 Na terenie powiatu wschowskiego w okresie objętym kontrolą od stycznia 2017r. 

do dnia kontroli funkcjonowała tylko 1 rodzina uprawniona do czasowego niesprawowania 

opieki. W rodzinie tej przebywa dwoje niepełnosprawnych dzieci. Wyjazdy na wypoczynek 

czy turnusy rehabilitacyjne rodzice zastępczy odbywają z dziećmi. W 2017 roku rodzina 

złożyła wniosek o czasowe niesprawowanie opieki. W czasie krótkiej przerwy 

w sprawowaniu opieki dzieci miały przebywać pod opieką dorosłej córki rodziców 

zastępczych. Rodzina wycofała wniosek.  Badany przypadek wskazuje, że rodzina zastępcza 

w razie potrzeby może mieć zapewnioną się możliwość czasowego niesprawowania opieki.   

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.   

          Akta kontroli: strony 112-113 

11.  Zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy prawnej  

Zgodnie z art. 76 ust. 10 ww. ustawy zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego stanowi obowiązek 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy przedstawionej dokumentacji pod 

względem zapewnienia pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.  

W toku kontroli ustalono, że Starostwo Powiatowe świadczy usługi prawne  

w powiecie Wschowskim poprzez punkty nieodpłatnej porady prawnej, z których rodziny 

zastępcze mogą skorzystać w szczególności z obszaru prawa rodzinnego oraz poradnictwa dla 

mieszkańców Wschowy i okolic we Wschowie przy ul. Kopernika 7, czynny od poniedziałku 

do czwartku od godz. 1300 do 1730 i w piątki od 1300 do 1700 natomiast dla mieszkańców 

Sławy i okolic w Sławie ul. Ogrodowa 1 w poniedziałki, środy i czwartki od 1200 do 1600 

we wtorki i piątki od 1400  do 1800. 

Stwierdzono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie nie zatrudnia 

prawnika, ale zapewniania poradnictwo prawne, informując o możliwości korzystania  

z pomocy prawnej zapewnianej przez Starostwo.  

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybienia.  

      Akta kontroli: str. 411-452 

12. 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 informacji dotyczącej zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

oraz informacji dotyczącej całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie 

„co najmniej raz na 6 miesięcy”. 

Podczas kontroli ustalono, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 

realizowało zadanie, dotyczące dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywającej 

w rodzinnej pieczy zastępczej. Jak wynika ze „Sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Rodzinie we Wschowie za rok 2017”, w 2017 roku Zespół ds. pieczy zastępczej  

i Interwencji kryzysowej dokonał 121 ocen dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej. W okresie objętym kontrolą w rodzinie zastępczej A i B oceny sporządzone dla  

dzieci A1, A2 oraz B1 i B2 dokonano prawidłowo zgodnie z literą prawa, ostatnie oceny 

dzieci A1, A2 dokonane były w terminach: 24.04.2017; 20.10.2017r., 06.04.2018r., natomiast 

dzieci B1,B2 w terminach: 05.06.2017; 08.12.2017r., 06.04.2018r. W trakcie kontroli 

poddano analizie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Analiza wykazała 

że, każde z kontrolowanych dzieci (A1,A2, B1,B2) ma sporządzoną „Kartę oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Posiedzenie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej  

i Interwencji Kryzysowej w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej”. Karta zawiera zagadnienia ocenę w obszarach: sytuacji rodzinnej dziecka, 

sytuacji zdrowotnej dziecka, sytuacji szkolnej dziecka, relacji dziecka z rodziną zastępczą 

i ich rodziną, uwagi zespołu. Pod każdą kartą widniały podpisy osób biorących udział  

w ocenach tj; koordynator PCPR, pedagog i psycholog PCPR oraz pracownik socjalny. Np.  

w rodzinie B w okresie objętym kontrolą oceny dla dziecka B1 sporządzone były: 

14.06.2017; 8.12.2017r., 15.06.2018r., a dla dziecka B2 06.04.2018; 15.06.2018 (dziecko 

umieszczone w rodzinie 13.11.2017 r.).  

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że ocena zasadności pobytu dziecka  

w rodzinie zastępczej była dokonywana przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji 



dziecka. Każdy analizowany podczas kontroli formularz oceny był sporządzony adekwatnie 

do sytuacji dziecka i zawierał właściwą ocenę dotyczącą zasadności pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. 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 

dotyczące zasadności pobytu w pieczy w niedługim czasie najdalej w terminie 14 dni od 

dokonania oceny były przekazywane do sądu właściwego. Nie stwierdzono nieprawidłowości 

odnośnie przekazywania opinii do sądu właściwego.  

Na przykładzie protokołu z posiedzenia w dniu 08.12.2017 (27 dzieci z 21 rodzin)   

zespół kontrolujący stwierdza, że sposób organizacji posiedzeń Zespołów ds. oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, powinien zostać przeanalizowany  

i ulec modyfikacji. Poddawanie ocenie tak dużej grupy dzieci w ciągu jednego dnia może 

skutkować brakiem należytej staranności i rzetelności dokonywanych ocen.  

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień w zakresie terminów odbywania posiedzeń 

oraz  sporządzania i przekazywania opinii do sądu, natomiast za wzbudzającą wątpliwość 

uznana została liczba dzieci, których sytuacja oceniana była w  ciągu jednego dnia.   

Akta kontroli: str. 214-216;240-242;395-338. 

13. 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 4 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej wskazuje, że 

wszystkie plany pomocy zawierają obszary: 

- wspomagania zaspokajania potrzeb opiekuńczych,  

- wspomagania zaspokojenia potrzeb rozwojowych i kompensowanie opóźnień,  

- wzmacniania więzi z rodziną naturalną dziecka,  

- wzmacniania umiejętności pracy zespołowej,  

- informację o koordynatorze rodzinnej pieczy zastępczej.  



 Przy każdym punkcie widnieje zapis odnośnie potrzeb rodziny, zaplanowanych działań, 

terminu i osób odpowiedzialnych za realizacje działań, stopień i termin realizacji. Pod planem 

widnieją pieczątki wraz z podpisami osób uczestniczących w sporządzaniu planu,  

tj.: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej rodziny zastępczej. W toku analizy 

dokumentacji 4 dzieci stwierdzono, że wszystkie plany pomocy wskazują cele jakie zostały 

założone w pracy z dzieckiem i są one adekwatne do stwierdzonych potrzeb. Analizując 

dokumentację stwierdzono, że plany pomocy opracowane są na podstawie diagnozy 

psychofizycznej dziecka stworzonej przez psychologa i pedagoga. Dzieci z rodzin (A,B) 

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. W toku analizy stwierdzono, że plany skonstruowane są zgodnie 

z przepisami prawa.  

        Akta kontroli: strony 207-2013; 309-324. 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybienia 
 

14. Zapewnienie konsultacji psychologiczno – pedagogicznych. 

Jak ustalono w toku kontroli, w PCPR we Wschowie funkcjonuje Punkt Specjalistycznego 

Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, który świadczy specjalistyczne poradnictwo, w tym 

psychologiczne i pedagogiczne. Usługi psychologiczne dla rodzin zastępczych i ich 

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

o świadczenie usług pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  

a Panią  * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

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

zawarta została na  świadczenie usług psychologicznych w wymiarze ½ etatu na rzecz 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie i obejmuje:  

 wydawanie 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; 

 udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających 

z pieczy zastępczej; 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; 

 badań psychologicznych i kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne 

domy dziecka; 



 prowadzenie konsultacji psychologicznych, poradnictwa i terapii z osobami 

sprawującymi pieczę zastępczą i ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi 

w  rodzinach zastępczych; 

 zapewnienie rodzinom zastępczym poradnictwa psychologicznego, które ma na celu 

zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego; 

 opiniowanie rodzin zastępczych oraz wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji 

i  motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka; 

 sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

 opiniowania w sprawach dziecka na potrzeby procedury adopcyjnej; 

 udzielanie 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. 

Ze „Sprawozdania z działalności PCPR we Wschowie za  2017 rok”  wynika, że psycholog 

udzieliła 128 porad obszarze pieczy zastępczej.  PCPR zatrudnia także pedagoga na podstawie 

umowy zlecenia zawartej 30 maja 2018 roku pomiędzy Kierownikiem PCPR we Wschowie a 

panią * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

o świadczenie pomocy pedagogicznej na rzecz powiatu w zakresie:  

 udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej; 

 udzielania pomocy pedagogicznej rodzinom zastępczym w realizacji zadań 

wynikających z pieczy zastępczej; 

 sporządzania diagnozy psychofizycznej;  

 udziału w opracowywaniu planu pomocy dziecku; 

 współpracy  w sporządzaniu okresowych ocen rodzin i sytuacji dzieci;  

 uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu;  

 prowadzenia badań pedagogicznych i uczestnictwa w procesie kwalifikacji 

kandydatów do  pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej; 



 wspierania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej   

Ze Sprawozdania z działalności PCPR za 2017 rok wynika, że pedagog udzieliła 113 porad 

 a psycholog 128.  

Poradnictwo jest także świadczone przez pracowników Centrum w ramach 

obowiązków służbowych. Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej zapewniają wsparcie pedagogiczne dla podopiecznych, zarówno w siedzibie 

Centrum jak i podczas wizyt w rodzinie.   

Ze Sprawozdania z działalności PCPR za 2017 rok wynika, że najczęściej zgłaszane 

są trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu rodziny; radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami. Zgłaszające 

się rodziny otrzymały między innymi wsparcie psychologiczne, terapeutyczne wspomagające 

rozwiązywanie problemów pojawiających się w rodzinach zastępczych; psychoedukacji, 

wsparcia emocjonalnego.    

Kontrola wykazała, że spotkania prowadzone przez psychologa z rodzinami 

zastępczymi i podopiecznymi są odnotowywane w rejestrach konsultacji psychologicznych  

i 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, powód spotkania 

oraz oddziaływania. Analizie poddany został również rejestr poradnictwa psychologicznego 

składającej się z rubryk: data, imię i nazwisko oraz rozmowa podsumowująca. Z analizy 

w/w rejestrów wynika, że w okresie objętym kontrolą z konsultacji nie skorzystali 

wychowankowie skontrolowanych rodzin zastępczych (A i B). 

Ponadto, rejestr psychologa oraz pedagoga przedstawiony kontrolującym nie posiada 

podpisów osób uczestniczących w konsultacjach psychologicznych i pedagogicznych (poza 

podpisem pani psycholog i pedagog). 

W realizacji zadania stwierdzono uchybienie polegające na:  

- braku podpisów osób korzystających z udzielonych porad i konsultacji psychologicznych. 

        Akta kontroli: strony 91-102  

15.  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, które 

przyznawane są na wniosek. W toku kontroli analizie zostały poddane listy udzielonych 

dodatkowych świadczeń pieniężnych przez Powiatowe Centrum dla rodzin zastępczych 

za lata 2017-2018. Były to świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych  



z potrzebami przyjętego do rodziny zastępczej dziecka - w 2017r. wypłacono 6 świadczeń na 

łączną kwotę 6.849 zł tj:1 dla rodziny zastępczej spokrewnionej – * Wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., 

poz.1330)  i 4 dla rodzin niezawodowych w wysokości: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie 

art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

oraz 1 świadczenia dla rodziny  zastępczej zawodowej * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

W 2018 r. do dnia kontroli z tego tytułu wypłacono 1 świadczenie w kwocie * 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330) (rodzina niezawodowa). Powiat dofinansował także wypoczynek 

dziecka poza miejscem zamieszkania - w 2017 wypłacono 8 świadczeń na łączną kwotę 2.400 

zł. W 2018 jedna rodzina złożyła wniosek na dofinansowanie wypoczynku dwójki dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej. Z ustaleń wynika, że kwota tego świadczenia jest nie 

mniejsza niż * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330). 

Świadczenia te przyznawane są na wniosek. Jak zapewniła Kierownik Centrum każdy 

wniosek rozpatrywany jest indywidualnie pod względem potrzeb danej rodziny zastępczej i 

dzieci w niej umieszczonych oraz uwarunkowań i możliwości danej rodziny zastępczej. 

Dotychczas wszystkie wnioski rodzin zastępczych o przyznanie świadczeń fakultatywnych 

zostały rozpatrzone pozytywnie i rodziny otrzymały wnioskowaną pomoc. Przyznane 

świadczenia z tytułu dofinansowania do wypoczynku, jak wynika z dokumentacji, wypłacane 

były w takich samych kwotach, natomiast zróżnicowane i zindywidualizowane były 

świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka.  

   Akta kontroli: strona 66. 

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; 

 sporządzania ocen rodzin zastępczych; 

 dochodzenia świadczeń alimentacyjnych; 



 szkoleń dla  rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie kwalifikacji; 

 zapewniania specjalistycznego poradnictwa, w tym prawnego; 

 korzystania rodzin zastępczych z czasowej niesprawowania 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. Nieprecyzyjnego dokumentowania udzielonych porad i konsultacji psychologicznych.  

2. Przekroczenia limitu rodzin będących pod opieką koordynatora 

W badanym zakresie stwierdzono istotne uchybienie pod względem:  

      1. Nierealizowania zadania polegającego na zapewnieniu rodzinom zastępczym pomocy 

w ramach grup wsparcia.   

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.  

 

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. Zapewniać rodzinom zastępczym pomoc w ramach grup wsparcia, zgodnie z art. 76 

ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2. 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. 

3. Przestrzegać limitu rodzin będących pod opieką jednego koordynatora, zgodnie z art. 

77 ust. 4 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

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: 
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