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PS-VIII.431.7.2018.AFlo                                                     Gorzów Wlkp., 17 lipca 2018 r. 

 

Pani  

Elżbieta Górna 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Międzyrzeczu 
 

       

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. oraz 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 2011 r., 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 2015 r., poz.1477) - zespół kontrolny w składzie:                                

 Anna Florczak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 106-1/2018 z 15 maja 2018 r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego; 

 Magdalena Dziadas - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 106-2/2018 z 15 maja 2018 r. –  członek  Zespołu 

kontrolnego; 

 

przeprowadził w jednostce 22 maja 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. Elżbiety Górnej, Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu, oraz p. Marcina  Romanowskiego – Kierownika 

Działu Pieczy Zastępczej - udzielono stosownych wyjaśnień. 

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej 

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

W szczególności ocenie poddano następujące zagadnienia:  

1. Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej;  

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
        

       

 



2 

 

2. Sposób zapewnienia rodzinnej pieczy zastępczej. 
  

  Na terenie powiatu międzyrzeckiego na dzień kontroli funkcjonowały 42 rodziny 

zastępcze, w tym:  1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 

13 rodzin zastępczych niezawodowych, 26 rodzin zastępczych spokrewnionych oraz  

2 rodzinne domy dziecka. Ponadto na terenie powiatu międzyrzeckiego funkcjonuje 

placówka opiekuńczo-wychowawcza - Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie 

dla 30 wychowanków, prowadzony przez Powiat. Na dzień kontroli w rodzinie zastępczej 

zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego przebywa 9 dzieci, w rodzinach zastępczych 

niezawodowych przebywa łącznie 16 dzieci, w rodzinach spokrewnionych jest łącznie  

32 podopiecznych, w przypadku dwóch Rodzinnych Domów Dziecka - przebywa łącznie  

10 podopiecznych. W placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu 

międzyrzeckiego umieszczonych jest 27 wychowanków. 

 W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych 

pracowników zespołu pieczy zastępczej, przyjęto ustne wyjaśnienia od pracowników Zespołu 

Pieczy Zastępczej oraz losowo wybranej dokumentacji czterech rodzin zastępczych oraz 

losowo wybranej dokumentacji ośmiorga dzieci (z tego 6 dzieci losowo wybranych  

z badanych rodzin zastępczych oraz 2 dzieci wybranych losowo z listy dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych nie analizowanych podczas kontroli). Na potrzeby wystąpienia 

pokontrolnego rodziny zostały oznaczone jako: rodzina A, rodzina B, rodzina C, rodzina D 

oraz podopieczni umieszczeni w badanych rodzinach zastępczych tj. A, B, C, D, E, F, G, H. 
 

 

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 

Międzyrzecki Zarządzeniem nr 53/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku na organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Międzyrzeczu. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 76 ust. 2 cytowanej ustawy 

o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został utworzony Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej. Skład i zadania zespołu zostały zawarte w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 79/2014 z  dnia 16 października 2014 r. 

W  strukturze organizacyjnej Centrum (regulamin § 6 ust. 1) wyodrębniony został Zespół 

ds. pieczy zastępczej. W § 7 ust 1 pkt 2 jest zapis, że Zespołem kieruje kierownik, który 

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

publicznej (Dz.U.2018,  poz. 1330). 
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organizuje pracę w zespole i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadań. 

W  §  7 ust. pkt 3 określono w 45 punktach katalog zadań zespołu i zadania organizatora 

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

W związku z tym należy przyjąć, że zespół wykonuje wszystkie określone w ustawie zadania.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

                       Akta kontroli: 349- 375 

 

2. Kwalifikacje pracowników zespołu pieczy zastępczej   

Jak wynika z analizy dokumentacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Międzyrzeczu na dzień przeprowadzania kontroli jest zatrudnionych 10 osób: 

a) koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej na 3 etatach (zatrudniono 5 osób): 

- koordynator nr 1 - pełniący również funkcje kierownika zespołu pieczy zastępczej 

za koordynatora nr 4, umowa na czas nieokreślony; 

- koordynator nr 2 – umowa na czas nieokreślony; 

- koordynator nr 3 - umowa na zastępstwo do 31.07.2018 r. za koordynatora nr 5; 

- koordynator nr 4 - przebywająca na dzień kontroli na macierzyńskim do 25.08.2018 r.; 

- koordynator nr 5 - przebywająca na dzień kontroli na macierzyńskim do dnia 31.12.2018 r. 

b) 3 psychologów:  

 psycholog nr 6 – w zakresie czynności sporządzanie diagnoz, prowadzenie konsultacji 

w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci, 

monitorowanie rodzin zastępczych (zatrudniona na umowę zlecenie);  

 psycholog nr 7 w zakresie czynności sporządzanie diagnoz dzieci i badanie rodzin 

zastępczych (zatrudniona na umowę zlecenie);  

 psycholog nr 8 w zakresie czynności sporządzanie diagnoz rodzin zastępczych 

(zatrudniona na umowę zlecenie),  

c) 2 pedagogów : 

- pedagog nr 9 – zatrudniony na umowę zlecenie, 

- pedagog, psychoterapeuta  nr 10 – zatrudniony na umowę zlecenie.  

Ponadto w okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Międzyrzeczu zatrudniało 6 specjalistów (na dzień kontroli już nie zatrudnionych): 

- psycholog nr 11 – zatrudniony na umowę zlecenie, 

- pedagog, terapeuta nr 12 - zatrudniony na umowę zlecenie, 

- pedagog nr 13 - zatrudniony na umowę zlecenie, 

- psychoterapeuta nr 14 - zatrudniony na umowę zlecenie, 

- pedagog, terapeuta nr 15 - zatrudniony na umowę zlecenie, 

- pedagog nr 16 - zatrudniony na umowę zlecenie.  
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W toku kontroli zbadano akta osobowe osób zatrudnionych na dzień kontroli. Z analizy 

wynika, że wszyscy posiadali wymagane kwalifikacje, określone w przepisach. Powyższe 

informacje zostały potwierdzone w drodze ustnych wyjaśnień przez Pana Kierownika Działu 

Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.  

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

                      Akta kontroli:70-151, 334- 338 
 

3.  Obejmowanie rodzin zastępczych opieką koordynatora oraz organizatora  

W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji wszystkich koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu, 

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

 koordynator nr 1: 15 rodzin zastępczych (w tym: 4 rodziny niezawodowe, 11 rodzin 

spokrewnionych); 

 koordynator nr 2: 14 rodzin zastępczych (w tym: 1 rodzina zawodowa pełniąca 

funkcje pogotowia rodzinnego,1 rodzinny dom dziecka; 5 rodziny niezawodowe,  

7 rodzin spokrewnionych); 

 koordynator nr 3: 13 rodzin zastępczych (w tym: 1 rodzinny dom dziecka; 4 rodziny 

niezawodowe, 8 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:335-348 

 

4. Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.  

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych Dyrektor przedstawiła listę 

przeszkolonych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z której wynika,  

że w roku 2016 - 4 osoby ukończyły szkolenie i zdobyły zaświadczenia kwalifikacyjne, 

natomiast w 2017 roku – 3 osoby ukończyły szkolenie i otrzymały zaświadczenia 

kwalifikacyjne. Z przedstawionej informacji wynika, że na rok 2018 – 3 osoby zgłosiły 

gotowość i w chwili obecnej oczekują na szkolenie na kandydatów do pełnienia rodziny 

zastępczej. Z dalszych informacji wynika, że w terminie od dnia 3 listopada 2016r. do 22 

lutego 2017 r. PCPR w Międzyrzeczu zorganizowało szkolenie I stopnia „Szansa w 

Rodzinie” – udział w tym szkoleniu wzięło 9 osób natomiast świadectwo ukończenia 

otrzymało 6 osób. Dyrektor Centrum poinformowała, że wszystkie osoby chętne, które 

spełnią niezbędne warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej otrzymają 

propozycję podpisania stosownej umowy w tym zakresie. Ponadto Dyrektor poinformowała, 
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że pomimo podejmowanych wielu różnych działań na terenie powiatu międzyrzeckiego, nie 

ma zbyt wielu osób chętnych do pełnienia roli rodzica zastępczego.  

Z dalszych wyjaśnień wynika, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Międzyrzeczu podejmowało następujące działania na rzecz pozyskania kandydatów 

do  pełnienia rodziny zastępczej m.in.: 

- pracownicy organizatora pieczy zastępczej brali udział w organizacji festynu z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, pracownicy podczas festynu roznosili ulotki dotyczące 

rodzicielstwa zastępczego, gadżety promujące PCPR w Międzyrzeczu oraz rodzicielstwo 

zastępcze, festyn był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców powiatu; podczas festynu 

zapraszane są media, gdzie następnie pokazują krótkie reportaże, artykuły mówiące 

o promocji rodzicielstwa zastępczego; 

- wiadomość o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze została przekazana do Parafii 

na terenie powiatu Międzyrzeckiego; 

- przygotowano promocję rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację stoiska w szkołach – 

poprzedzających zebrania rodziców; 

- w czasie imprez organizowanych na terenie powiatu międzyrzeckiego (pikniki, dożynki) 

pracownicy Centrum udzielali informacji ustnych na temat rodzinnej pieczy zastępczej, 

a także procedury ubiegania się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, przekazywano ulotki 

informacyjne zawierające dane kontaktowe i szczegółowe informacje na temat warunków 

jakie trzeba spełniać aby zostać rodzicem zastępczym, itp., plakaty udostępniano w różnych 

miejscach na terenie powiatu międzyrzeckiego. 

- pracownicy działu rodzinnej pieczy zastępczej udzielają osobom zainteresowanym na 

bieżąco telefonicznie i osobiście informacji dotyczących procedury ubiegania się o pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej; 

 

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień. 

                       Akta kontroli:308- 312 

 

5. Realizacja corocznego limitu zawiązywania rodzin zastępczych zawodowych.  

W toku kontroli przeanalizowano Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Międzyrzeckim na lata 2015-2017, który jest załącznikiem do Uchwały  

nr 16.2015 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 18 lutego 2015r – w sprawie przyjęcia do 

realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Międzyrzeckim na 

lata 2015-2017”. Z analizy tego dokumentu wynika, że w tabeli nr 5 został przedstawiony 

zakładany limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2015-2017 - na rok 2015 – 1 rodzina; 

rok 2016 – 1 rodzina; rok 2017 – 1 rodzina. Z dalszej analizy dokumentacji wynika, 

że w okresie objętym kontrolą na terenie powiatu Międzyrzeckiego w listopadzie 2016 roku 
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został utworzony Rodzinny Dom Dziecka, 1 rodzina zastępcza niezawodowa oraz  

1 rodzina zastępcza spokrewniona. W roku 2017 powstała 1 rodzina zastępcza niezawodowa, 

rozwiązano 4 rodziny zastępcze spokrewnione i 8 rodzin zastępczych niezawodowych. 

Powodem rozwiązania było usamodzielnienie się wychowanków i opuszczenie rodzin. W pkt 

IV dokumentu zapisano, że głównym celem programu jest wpieranie rozwoju pieczy 

zastępczej w Powiecie Międzyrzeckim, a metodami działań do realizacji tego celu są m.in.: 

promowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej i nabór kandydatów na rodziców 

zastępczych; rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej; 

utrzymanie poziomu świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

zwiększanie liczby miejsc w pieczy zastępczej; umożliwienie powrotu dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej do środowiska naturalnego; powiększenie jakości 

świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.  

W końcowej części opracowanego programu zapisano: „Monitorowanie Powiatowego 

Programu Pieczy zastępczej w Powiecie Międzyrzeckim na lata 2015 – 2017 odbywać się 

będzie na podstawie corocznej sprawozdawczości z realizowanych celów. Zestawienie 

potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej będzie przekładał Zarządowi Powiatu Dyrektor 

PCPR w Międzyrzeczu wraz ze złożonym projektem budżetu. Program ma charakter otwarty 

i będzie podlegał zmianom w zależności od pojawiających się potrzeb”. W toku kontroli 

ustalono, że skoro w ustalonym limicie w ramach rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-

2017 zaplanowano utworzenie w 2016 r. i w 2017 r. po jeden rodzinie zastępczej (gdy  

w 2016 r. powstał Rodzinny Dom Dziecka, 1 r. niezawodowa, 1 r. spokrewniona a w 2017 r. 

utworzono 1 r. niezawodową) i uznano realizację przyjętego limitu za częściowo 

zrealizowany, jednak nie potraktowano tego jako uchybienie, ponieważ jednostka zakładając 

limit zapewnia równocześnie środki na powstanie nowej rodziny zastępczej.  

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych Dyrektor Centrum oświadczyła, 

że Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Międzyrzeckim na lata 2018-

2020 jest w chwili obecnej w końcowej fazie projektu. Na początku czerwca br. zostanie 

skierowany do Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu w celu zatwierdzenia. Dyrektor 

poinformowała także, że Projekt Programu był już opracowany na początku stycznia 2018 r., 

zawierał limit rodzin zastępczych zawodowych na poziomie 2 rodzin, w tym 1 funkcjonująca 

rodzina i plan na drugą rodzinę zastępczą (bez kandydatów). W trakcie toczących się prac nad 

opracowaniem programu wpłynęły 2 wnioski rodzin funkcjonujących o przeszkolenie ich  

i zawarcie umowy na rodzinę zastępczą zawodową, tym samym limit w programie zostanie 

zwiększony do 3 rodzin. W celu podwyższenia pierwotnego limitu konieczne było 

przeprowadzenie analiz budżetowych i sytuacji dzieci, które przebywają w rodzinach lub 

zostaną w nich umieszczone, przesunął się więc termin zatwierdzenia Programu.  
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Mając na uwadze fakt, że od stycznia do 22 maja 2018 r. nie uchwalono Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Podczas przeprowadzania 

czynności kontrolnych Program nadal znajdował się w fazie projektu, co uznano za 

opieszałość w działaniu. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych kontrolujący 

polecili niezwłocznie zatwierdzić Program. W dniu 12 lipca 2018 r. Kierownik Zespołu 

Pieczy Zastępczej poinformował, że w dniu 27 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu 

Międzyrzeckiego Uchwałą nr 64.2018 w §1 przyjął do realizacji „Powiatowy program 

rozwoju pieczy zastępczej w powiecie międzyrzeckim na lata 2018 – 2020.  

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.   

                         Akta kontroli: 37-51 

 

6. 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 okresie objętym kontrolą  

w 81 przypadkach alimentacja została zasądzona, sprawy w toku prowadzone są  

w 39 przypadkach, w tym do Sądu skierowano 8 pozwów alimentacyjnych, z czego  

2 dotyczyły podwyższenia kwoty zasadzonych alimentów. W 4 przypadkach wnioski zostały 

oddalone. Dokumentacja zawiera również listę spraw oczekujących na złożenie wniosków do 

Sądu odnośnie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej.  

Mając na uwadze dzieci objęte kontrolą stwierdzono, że wobec rodziców 5 z nich 

(dziecko: A, B, E, F, H) obowiązek alimentacyjny został zasądzony. W przypadku 2 dzieci 

(dziecko: C i D) przygotowywana jest procedura złożenia wniosku o dochodzenie świadczeń 

alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W stosunku do  

1 dziecka (G) ww. procedura nie została wszczęta z uwagi na krótki pobyt w rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz powrót pod opiekę rodziców biologicznych.  

                       Akta kontroli:329-332 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.   
 

 

7. 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 wyniku analizy ustalono, 
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że  w okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu 

zorganizowało dwa szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodzin 

zastępczych, w tym: 

a) w roku 2016 - „Specyficzne trudności pieczy zastępczej”:  

- uczestniczyło 15 osób z 13 rodzin zastępczych, w tym: 

 z 2 spokrewnionych rodzin zastępczych – 2 osoby;  

 z 8 niezawodowych rodzin zastępczych – 9 osób (w tym rodzina B);  

 z  2 rodzinnych domów dziecka- 3 osoby ( w tym rodzina A);  

 z pogotowia rodzinnego 1 osoba, 

     b) w roku 2016 - „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, w tym: 

- uczestniczyło 11 osób z 7 rodzin zastępczych, w tym: 

 z  2 spokrewnionych rodzin zastępczych- 2 osoby;  

 z 4 niezawodowych rodzin zastępczych- 6 osób;  

 z rodzinnego domu dziecka – 1 osoba)  

 2 koordynatorów, 

  c)  w roku 2017- „Prawne aspekty usamodzielnienia. Ochrona danych osobowych”, w tym: 

- uczestniczyło 42 osoby z 18 rodzin zastępczych, w tym: 

 z 7 spokrewnionych rodzin zastępczych- 8 osób ( w tym rodzina D);  

 z 8 niezawodowych rodzin zastępczych- 8 osób;  

 z 2 rodzinnych domów dziecka- 2 osoby (w tym rodzina A);  

 z pogotowia rodzinnego – 1 osoba( w tym rodzina C)  

  23 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, 

 d) w roku 2017- „Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym. Depresja, zaburzenia 

odżywiania wśród młodzieży” (organizator –Caritas)  

- uczestniczyło 8 osób z 8 rodzin, w tym: 

 z 3 spokrewnionych rodzin zastępczych- 3 osoby,  

 z 4 niezawodowych rodzin zastępczych- 4 osoby,  

 z rodzinnego domu dziecka – 1 osoba. 

Analizując dokumentację rodzin objętych kontrolą stwierdzono, że wszystkie 4 rodziny 

w okresie objętym kontrolą brały udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 

Dodatkowo rodzina A w roku 2018 uczestniczyła w indywidualnych spotkaniach w ramach 

zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychologów zatrudnionych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie.  
 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień.   

Akta kontroli:312, 377-436, 686-755, 830-929 
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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 rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, 

prowadzące rodzinne domy dziecka, pogotowie rodzinne spotykają się podczas organizacji 

„Dnia Kobiet”, „Dnia Rodzicielstwa zastępczego” i innych organizowanych spotkań.  

W 2016 r. odbyło się spotkanie z okazji „Dnia kobiet” i festyn z okazji dnia rodzicielstwa 

zastępczego pn. „Grunt to rodzinka”. Kolejny rok –2017 to trzy spotkania: „Dzień kobiet”, 

festyn rodzinny –„Czas dla rodziny”, „Spotkanie z Mikołajem”. W obecnym roku 

zaplanowano Festyn Rodzinny w miesiącu czerwcu i Spotkanie z Mikołajem w grudniu.  

Z wyjaśnień kierownika Centrum wynika, że podczas tych spotkań rodziny zastępcze 

mają możliwość rozmowy ze sobą, dzielenia się swoimi problemami i sukcesami. 

We wcześniejszych latach były organizowane grupy wsparcia dla rodziców zastępczych 

na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzeczu, które wygasły. Podobnie 

było w Skwierzynie, były inicjowane grupy wsparcia, po kilku spotkaniach wygasły. 

Podejmowano próby utworzenia grup wsparcia, ale rodziny nie wykazywały zainteresowania. 

W bieżącym roku planowana jest ponowna inicjatywa zorganizowania nawet kilku grup.  

 

W realizacji tego zadania stwierdzono istotne uchybienie, polegające na braku 

zapewnienia pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach 

grup wsparcia, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

      Akta kontroli: str. 313, 377-436, 686-755, 830-929 

 
 

c) Korzystanie  rodzin  zastępczych z czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem  
 

 Zgodnie z art. 69 ust. 1 cytowanej ustawy, 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 międzyrzeckiego funkcjonuje jedna zawodowa rodzina zastępcza 
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pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego (rodzina C). Jak wynika z przekazanej przez Centrum 

dokumentacji w okresie objętym kontrolą z możliwości czasowego niesprawowania opieki  

nad dziećmi umieszczonymi  w rodzinie zastępczej ww. pogotowie rodzinne nie skorzystało, 

gdyż w okresie od 03.07.2017 r. do 31.07.2017 r. nie było umieszczonych dzieci w rodzinie, 

zatem w tym okresie rodzina korzystała z przerwy w sprawowaniu opieki nad dziećmi. 

Ponadto 2 rodziny niezawodowe w tym rodzina B w 2017 roku w okresie letnich wakacji 

pełnili funkcje rodziny pomocowej dla 4 dzieci przebywających w innych powiatach. 
 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień.   

                  Akta kontroli: str.314-328, 377-436, 686-755, 830-929 

 

d) Zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy prawnej  
 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązany jest zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 

10 cytowanej ustawy do zapewnienia pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu zatrudnia radcę prawnego 

w celu świadczenia usług prawnych. Radca prawny przyjmuje co piątek w godzinach od 9:00 

do 12:00. Jak wynika z ustaleń kontroli, rodziny niezawodowe i zawodowe z porad 

nie  korzystały, gdyż nie zgłaszały takiej potrzeby. Rodziny zastępcze oraz osoby 

usamodzielnione są informowane o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad. Dodatkowo 

radca prawny przeprowadził również spotkanie informacyjne o prawnych aspektach 

usamodzielnienia oraz ochronie danych osobowych, w którym udział wzięła kadra PCPR, 

przedstawiciel pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, Domu Dziecka 

w Skwierzynie oraz wychowankowie pieczy zastępczej z terenu całego powiatu. 

Jak wynika z dokumentacji podlegającej kontroli za okres 2016 do dnia 

przeprowadzenia kontroli tj. 22.05.2018 r., za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Międzyrzeczu udzielono 20 porad prawnych ośmiorgu spokrewnionym rodzinom 

zastępczym, w tym:  

- w roku 2016 z 9 porad skorzystało 5 rodzin zastępczych,  

- w 2017- z 11 porad skorzystało 5 rodzin zastępczych.  

Podczas czynności kontrolnych dokonano również analizy dokumentacji 

kontrolowanych 4 rodzin zastępczych pod względem zapewnienia pomocy prawnej osobom 

sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. Jak ustalono w toku kontroli dokumentacja sytuacji 

rodzin zastępczych, którą analizowano jedna spokrewniona rodzina zastępcza skorzystała  

z 4 porad prawnych w roku 2017 r. (rodzina D).  

 

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.   
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Akta kontroli: str. 306-307 

 

e) Zapewnienie konsultacji psychologiczno – pedagogicznych. 

Jak ustalono w toku kontroli usługi psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin 

zastępczych i ich podopiecznych są realizowane na podstawie umów zleceń o świadczenie 

usług pomiędzy psychologiem i pedagogiem lub terapeutą. W okresie objętym kontrolą 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniało 11 specjalistów, w tym: 4 psychologów 

(nr 6, nr 7, nr 8, nr 11), psychoterapeutę (nr 14), pedagoga- psychoterapeutę (nr 10),  

2 pedagogów- terapeutów (nr 12, nr 15), 3 pedagogów (nr 9, nr 16, nr 13). Z otrzymanej 

dokumentacji oraz wyjaśnień kierownika Centrum wynika, że specjaliści z wykonywanej 

pracy rozliczają się na podstawie sporządzania kart pracy, które stanowią podstawę do 

naliczania i wypłatę należnych środków finansowych za wykonaną usługę. Karty pracy 

zawierają informacje na temat okresu wykonania usługi, rodzaju usługi, zakresu 

wykonywania czynności oraz daty i ram czasowych realizacji zadania. Karty pracy 

podpisywane są przez specjalistę oraz kierownika PCPR w Międzyrzeczu. Dokumentacja dot. 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej nr 13 posiada również podpisy osób korzystających 

ze wskazanego wsparcia. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Centrum specjaliści składają 

również pisemne informacje o działaniach podjętych z daną osobą, czego dotyczą i nad czym 

pracują. W programach usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków zawierane są również  

informacje w zakresie dostępu do specjalistycznego poradnictwa.  

Z analizy dokumentacji 4 rodzin wynika, że wszystkie skorzystały ze wsparcia 

psychologiczno- pedagogicznego, jego zakres i częstotliwość przedstawia tabela nr 1.  

 

Tabela nr 1. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych 

Lp. Rodzina 

zastępcza 

Psycholog/pedagog/tera

peuta 

Rodzaj wsparcia Data usługi 

1. Rodzina A Psycholog nr 7 Warsztaty szkoleniowe 27.04.2018 

Poradnictwo specjalistyczne 13.03.2018 

Spotkania terapeutyczne 29.01.2018 

05.02.2018 

13.02.2018 

27.02.2018 

Psycholog nr 8 diagnoza 24.04.2017 

Psycholog nr 11 Konsultacje psychologiczne 09.11.2016 

Pedagog nr 16 Rozmowa nt. funkcjonowania 

wychowanków 

25.03.2017 

 

Pedagog, psychoterapeuta 

nr 10 

szkolenie 26.04.2018 

17.04.2018 

konsultacje 10.04.2017 

Wsparcie psychologiczne podczas 

umieszczania dzieci 

04.03.2017 

2. Rodzina C Psycholog nr 8 diagnoza 20.03.2017 

Pedagog nr 13 Konsultacja, porada 14.04.2016 
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29.12.2016 

3. Rodzina B 

 

Psycholog nr 8 Badanie psychologiczne 25.01.2016 

Pedagog nr 16 Rozmowa nt. funkcjonowania 

wychowanków 

03.03.2017 

4. Rodzina D Pedagog nr 13 Rozmowa, porada, wsparcie 

 

12.01.2016 

13.01.2016 

19.01.2016 

21.01.2016 

02.02.2016 

11.02.2016 

08.03.2016 

10.03.2016 

15.03.2016 

24.03.2016 

12.04.2016 

21.04.2016 

10.05.2016 

12.05.2016 

19.05.2016 

31.05.2016 

14.06.2016 

28.06.2016 

30.06.2016 

13.09.2016 

15.09.2016 

22.09.2016 

06.10.2016 

29.11.2016 

06.12.2016 

26.01.2017 

31.01.2017 

01.02.2017 

02.02.2017 

07.03.2017 

16.03.2017 

03.04.2017 

11.04.2017 

16.05.2017 

29.06.2017 
 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom zastępczym dostosowane 

zostało do zgłaszanych przez rodziny potrzeb. Rodzina A objęta została wzmożonym 

wsparciem w momencie nagromadzenia się sytuacji kryzysowych (poradnictwo, spotkania 

terapeutyczne, rozmowa, wsparcie psychologiczne, warsztaty, szkolenie - 12 spotkań). 

Podobnie rodzina D (rozmowa, porada, wsparcie – 35 spotkań). Porównując częstotliwość 

udzielanego wsparcia pomiędzy wszystkimi badanymi rodzinami należy stwierdzać, iż  

w dwóch rodzinach (rodzina C i rodzina B) wsparcie to było incydentalne - po jednej 

konsultacji. W opinii kontrolujących warto rozważyć usystematyzowanie udzielania wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego rodzinom poprzez regularne wejścia specjalistów 

w środowisko rodzinne, w szczególności do rodzin zawodowych, nawet jeśli rodzina nie 

zgłasza potrzeb. Działanie takie będzie miało na celu zwiększenia możliwości wczesnego 

reagowania na wystąpienie ewentualnych trudności.  
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Analiza wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych i objętych kontrolą przedstawia tabela nr 2. 
 

Tabela nr 2. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne wychowanków rodzin zastępczych 

Lp. dziecko Potrzeby 

dziecka/obszary 

wymagające wsparcia, 

terapii 

Psycholog/pedagog/t

erapeuta 

Rodzaj wsparcia Data usługi 

1. Dziecko A  - problemy z 

zachowaniem,  

- problemy z 

nieradzenie sobie z 

emocjami i agresją2 

- pomoc 

psychologiczno- 

pedagogiczna w 

SOSW w 

Międzyrzeczu,  

 

- zajęcia 

terapeutyczne, 

wsparcie 

w roku 

szkolnym 

- terapeuta w 

Międzyrzeckim 

Centrum Uzależnień 

- zajęcia 

terapeutyczne 

Brak 

konkretnych 

danych 

- psycholog S (spoza 

PCPR) 

- wsparcie 09.01.2018 r. 

- psychiatra - terapia - systematyczne 

kontrole 

2. Dziecko B - brak zapisów w 

dokumentacji 

konkretnych wskazań 

co do potrzeb dziecka 

oraz przyczyn objęcia 

go terapią 

 - pomoc 

psychologiczno- 

pedagogiczna  

- wsparcie w roku 

szkolnym 

2015/2016 

- terapeuta w 

Międzyrzeckim 

Centrum Uzależnień 

- terapia Brak 

konkretnych 

danych 

- psycholog S (spoza 

PCPR) 

- wsparcie 09.01.2018 r. 

3. Dziecko C - dziecko nie sprawia 

trudności opiekuńczo- 

wychowawczych 

Psycholog nr 7 - badanie 

psychologiczne 

12.03.2018 

4. Dziecko D - dziecko nie sprawia 

trudności opiekuńczo- 

wychowawczych  

Psycholog nr 7 - badanie 

psychologiczne 

26.03.2018 

5. Dziecko E - brak zapisów w 

dokumentacji 

konkretnych wskazań 

co do potrzeb dziecka 

oraz przyczyn objęcia 

go terapią 

Pedagog nr 16 - zajęcia 

terapeutyczne, 

mające na celu 

przepracowanie 

aktualnych 

problemów i 

trudności 

03.03.2017 

09.03.2017 

16.03.2017 

23.03.2017 

30.03.2017 

06.04.2017 

20.04.2017 

27.04.2017 

                                                           
 Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29  czerwca 2018 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U.2018,  poz. 1330). 
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6. Dziecko F koordynacji- wzrokowo 

ruchowej i analizy 

słuchowej 

Pedagog nr 13 - zajęcia 

terapeutyczne, 

mające na celu 

przepracowanie 

aktualnych 

problemów i 

trudności, 

 

- zajęcia 

kompensacyjno- 

korekcyjne  

05.01.2016 

09.01.2016 

12.01.2016 

26.01.2016 

02.02.2016 

09.02.2016 

16.02.2016 

08.03.2016 

10.03.2016 

15.03.2016 

12.04.2016 

10.05.2016 

12.05.2016 

19.05.2016 

31.05.2016 

14.06.2016 

13.09.2016 

11.10.2016 

29.11.2016 

06.12.2016 

26.01.2017 

01.02.2017 

02.02.2017 

03.04.2017 

16.05.2017 

29.06.2017 

7. Dziecko G  Psycholog nr 11 Diagnoza 

psychologiczna 

29.11.2017 

30.11.2017 
 

8. Dziecko H - zaburzenia emocji 

- uzależnienie mieszane 

Psycholog nr 8 Terapia 

psychologiczna 

02.03.2017 

16.03.2017 

Pedagog-terapeuta nr 

12 

Rozmowa 

motywująco- 

wspierająca 

06.04.2017 

13.04.2017 
 

 

Mając na uwadze informacje zgromadzone w kontrolowanej dokumentacji stwierdza się, 

że wszystkie dzieci objęte były wsparciem psychologa lub terapeuty w różnym natężeniu. 

Dzieci A i B korzystały z terapii poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jednakże brak 

jest informacji na temat ich wymiaru i częstotliwości. Natomiast dzieci E, F, H objęte były 

wsparciem psychologów zatrudnionych przez Centrum. Należy dodać, że w przypadku dziecka 

H zajęcia terapeutyczne prowadzone były przez 1,5 roku bardzo intensywnie, po czym zostały 

one przerwane. W dokumentacji podlegającej kontroli nie odnaleziono informacji na temat 

przyczyny lub zasadności zakończenia terapii, co może świadczyć o zaniechaniu dalszych 

działań specjalistycznych. Badania psychologiczne zostały przeprowadzone u trójki dzieci:  

                                                           
 

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

publicznej (Dz.U.2018,  poz. 1330). 
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C, D, G. U pierwszych dwóch stwierdzono, że nie wymagają prowadzenia terapii.  

W przypadku dziecka G terapii nie wdrożono z uwagi na krótki pobyt w pieczy zastępczej.    

 

W realizacji zadania stwierdzono uchybienie polegające na: 

- braku systematyczności oraz konsekwencji w udzielaniu wsparcia psychologiczno- 

pedagogicznego dzieciom oraz rodzinom zastępczym. 

Akta kontroli: str. 153-1005,  
 

f) Opiniowanie rodzin zastępczych  

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka może być 

powierzone osobom które, zgodnie z art. 42 ust.1 pkt 5) lit b ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, 

co  zostało potwierdzone: opinią o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który 

posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologa oraz 2- letnie 

doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 3 osoby pełniące 

funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzących 

rodzinny dom dziecka, są obowiązane między innymi do przedstawienia co 2 lata 

zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa.  

W trakcie analizy dokumentacji 4 rodzin stwierdzono, że w 3 przypadkach rodziny 

posiadały opinie psychologiczne (rodzina A, rodzina B, rodzina C), w dokumentacji 1 rodziny 

(rodzina D) nie było ww. opinii psychologa. Z dokumentacji tej wynika, że jest to rodzina 

spokrewniona z dzieckiem, zawiązana przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, zatem nie zachodzi konieczność spełniania tego wymogu. 

Opinie psychologiczne sporządzone zostały przez psychologów (psycholog nr 7 i nr 8), 

którzy posiadają 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. W dwóch przypadkach 

opinie są aktualne (dot. rodziny C-  z dnia 13.03.2017 r., rodziny A- z dnia 04.2017 r.), 

w przypadku rodziny B opinia psychologiczna z dnia 01.02.2016 r., więc swoją ważność 

utraciła w lutym 2018r., co wskazuje nie zachowanie terminowości w zakresie sporządzenia 

opinii psychologicznych.  

W ocenie psychologa wszystkie osoby tworzące rodzinną pieczę zastępczą posiadały 

predyspozycje i motywację do pełnienia powierzonej funkcji. Wszystkie rodziny w terminie 

przekazały zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego stwierdzające 

brak przeciwwskazań do pełnienia przez nich rodziny zastępczej.  
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W realizacji zadania stwierdzono uchybienie polegające na: 

-  nie zachowaniu terminowości sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zgodnie  

z art. 46 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Akta kontroli: str. 377-436, 686-755, 830-929 

 

g) 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.  

Badana dokumentacja rodzin losowo wybranych ze wszystkich typów rodzin 

wskazuje, że wszystkie rodziny posiadają aktualną ocenę. Ocena rodziny A została 

sporządzona w 24.11.2017r., zaś poprzednia 24.11.2016r. Ocena rodziny B w dniu 

07.04.2018r., zaś poprzednia w dniu 07.04.2017r. W przypadku oceny rodziny zastępczej  

C została dokonana w dniu 16.11.2012r., kolejna 20.11.2013r., zaś kolejna 21.11.2016r. 

Ocena rodziny zastępczej D została dokonana w dniu 07.04.2017r., zaś kolejna 06.04.2018r. 

Wszystkie oceny rodzin zastępczych zostały ocenione pozytywnie. Stwierdzono braki  

w formularzu dokonanej oceny rodziny zastępczej poprawnych zapisów dat uprzednio 

sporządzonej oceny rodziny zastępczej, np. w ocenie z dnia 24.11.2016r., 24.11.2017r., 

21.11.2016r., 24.11.2016r., 06.04.2018r., - przez co nie można wnioskować czy został 

zachowany termin oceny. Natomiast w formularzu oceny rodziny C z dnia 16.11.2012r. jest 

zapis: Okresowa ocena rodziny zastępczej Druga” oraz w formularzu oceny tej samej rodziny 

zastępczej dokonanej w dniu 20.11.2013r. jest także zapis: „Okresowa ocena rodziny 

zastępczej Druga”. Ocena rodziny zastępczej sporządzana jest w formularzu pn.: „Okresowa 

Ocena Rodziny Zastępczej”. formularz ten został sporządzony zgodnie z obowiązującą 

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W części I formularza zawarte są 

informacje o rodzinie zastępczej lub o rodzinie prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz 

„ocena pozytywna” i data sporządzonej oceny rodziny zastępczej, ocena sytuacji zdrowotnej 

rodziny zastępczej, sytuacji ekonomicznej rodziny zastępczej, sytuacji mieszkaniowej rodziny 

zastępczej. W punkcie 4 tego dokumentu jest sporządzana ocena przygotowania 

metodycznego do sprawowania funkcji rodziny zastępczej (m.in..: są zawarte informacje 

tematyce i udziale w szkoleniach). W dalszej części formularza są wyszczególnione 
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informacje w podpunktach dotyczące sfer takich jak: traktowanie dziecka w sposób 

sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; zapewnienie dostępu do przysługujących 

świadczeń zdrowotnych; zapewnienie kształcenia wyrównywania braków rozwojowych  

i szkolnych; zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań; zaspokajanie potrzeb 

emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych; zapewnienie ochrony 

przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwiania 

kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że Sąd postanowił inaczej oraz 

współpraca rodziny i wymiana informacji z koordynatorem, organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej i ośrodkiem adopcyjnym. Pod tak sporządzonym dokumentem podpisują się 

pracownicy zespołu wydającego ocenę m.in.: psycholog, pedagog, kierownik działu pieczy 

zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Pod podpisami osób z zespołu 

oceniającego brak jest w dokumencie dokonanej oceny rodziny zastępczej podpisu ocenianej 

rodziny zastępczej świadczącym o zapoznaniu się z treścią oraz pouczeniu o możliwości 

założenia od oceny zastrzeżeń do Starosty.  

W realizacji zadania stwierdzono uchybienie polegające na: 

- braku w formularzu dokonanej oceny rodziny zastępczej poprawnych zapisów dat 

uprzednio sporządzonej oceny rodziny zastępczej oraz braku podpisu ocenianej rodziny 

zastępczej świadczącym o zapoznaniu się z treścią oraz pouczeniu o możliwości złożenia od 

oceny zastrzeżeń do Starosty.  

Akta kontroli: str. 377-436, 686-755, 830-929 

 

h) Ocena sytuacji dziecka oraz przekazywanie 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 informacja dotycząca całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie 

„co najmniej raz na 6 miesięcy”. Przed dokonaniem oceny PCPR w Międzyrzeczu 

wystosował zaproszenia do uczestnictwa w przedmiotowych spotkaniach, zaproszenia były 

kierowane do rodziców biologicznych, rodziny zastępczej, przedstawiciela właściwego 
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Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownika socjalnego lub asystenta rodziny jeśli rodzice 

biologiczni byli objęci usługą asystentury), przedstawiciela ośrodka adopcyjnego, 

przedstawiciela Sądu – kuratora. Ponadto pracownicy występowali z wnioskiem do szkół 

o  nadesłanie opinii o uczniu. Proszono aby w opinii uwzględnić m.in.: zachowanie, relacje 

małoletniego z rówieśnikami i nauczycielami, kontakty z rodziną zastępczą oraz sposób 

wywiązywania się rodziny zastępczej z pełnionej funkcji. Otrzymane opinie ze szkół opinie 

były włączane do protokołu z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.  

W okresie objętym kontrolą po dokonaniu analizy dokumentacji 8 dzieci ustalono, 

że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu realizowało zadanie dotyczące 

dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W przypadku analizy dokumentacji dziecka A i B (rodzeństwo) wynika, że ocenę dziecka 

dokonano 24.05.2016r., 18.11.2016r., 12.05.2017r., 09.11.2017r., 12.05.2018r. Analiza 

dokumentacji dzieci C i D (rodzeństwo umieszczone w rodzinie zastępczej w dniu 

19.12.2017r.) oceny tych dzieci zostały dokonane w dniu 12.04.2018r. W przypadku analizy 

dokumentacji dziecka E ocena dziecka została dokonana 03.03.2016r., 23.08.2016r., 

17.02.2017r., 10.08.2017r., 08.02.2018r. Kolejna analiza dokumentacji dziecka F wskazała, 

że ocena została dokonana 04.02.2016r., 09.09.2016r., 06.02.2017r., 03.08.2018r., 

07.02.2018r. W przypadku analizy dokumentacji dziecka G ocena sytuacji dziecka nie została 

dokonana ze względu na krótki pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Z wyjaśnień Kierownika 

Zespołu Pieczy Zastępczej wynika, że dziecko G w dniu 03.11.2017r. zostało umieszczone  

w niezawodowej rodzinie zastępczej B, natomiast w dniu 21.12.2017r. Sąd w Międzyrzeczu 

wydał postanowienie na zabezpieczenie dziecka w Domu Dziecka w Skwierzynie. Ocena 

sytuacji dla tego dziecka była zaplanowana na początek stycznia 2018r. (w związku  

z umieszczeniem dziecka w Domu Dziecka zaplanowana ocena nie odbyła się). Ocena 

dziecka H została dokonana 20.05.2016r., 11.10.2016r., 30.03.2017r., 01.09.2017r.. 

Wszystkie oceny dzieci zostały dokonane zgodnie z terminem wskazanym w art. 131 ust. 1 

w/w ustawy. Karta oceny składa się z ośmiu części. Wstęp zawiera m.in.: dane osobowe 

dziecka i aktualne miejsca pobytu. W pierwszej części szczegółowo jest zapisany pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej i dane osób u których dziecko przebywało. Druga część składa 

się opisów sytuacji rodzinnej dziecka (władza rodzicielska, sytuacja zawodowa, sytuacja 

zdrowotna, sytuacja mieszkaniowa, kontakty dziecka  z rodziną, alimenty, rodzeństwo, opinia 

o możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej).  

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

publicznej (Dz.U.2018,  poz. 1330). 
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W trzeciej części są zawarte informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności, leczenie specjalistyczne itp.). W dalszej części karty w punkcie 

czwartym zapisany jest przebieg procesu kształcenia dziecka (nazwa, adres szkoły, inne 

informacje ważne dla procesu kształcenia dziecka). W punkcie piątym analizowanej karty 

oceny znajdują się opisane metody pracy z dzieckiem z kolei w punkcie szóstym opisywana 

jest ocena zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej. W części siódmej karty znajduje 

się tabela dotycząca modyfikacji Planu pomocy dziecku w której znajdują się zapisy odnośnie 

celu, działania, realizatora, terminu i monitoringu. Wypełniony arkusz jest podpisywany 

przez osoby uczestniczące w ocenie. Na ostatniej stronie dokumentu jest sporządzana cyt: 

„Opinia Organizatora Pieczy Zastępczej” zawierająca pisemną informację o aktualnej sytuacji 

dziecka i zasadności pobytu dziecka w pieczy – pod zapisanym tekstem  jest zatwierdzana 

czytelnym podpisem przez Kierownika Zespołu Pieczy Zastępczej. Na tej podstawie 

sporządzana jest dla Sądu opinia dotycząca zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

oraz informacja dotycząca całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej (art. 47 ust. 5 w/w ustawy). Powyższy przepis nakłada na organizatora obowiązek 

składania do sądu takiej informacji „ co najmniej raz na 6 miesięcy”. Na podstawie analizy 

dokumentacji 8 dzieci stwierdzono, że we wszystkich przypadkach został zachowany termin, 

a opinia do sądu została przekazywana niezwłocznie po dokonaniu oceny sytuacji dziecka  

tj. 1-5 dni.  

Analiza zebranej dokumentacji pozwala na stwierdzenie, że Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu terminowo dokonuje ocen sytuacji dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych oraz niezwłocznie po dokonaniu oceny przekazuje opinię do sądu.  

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli: str. 437-1005  

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. Z analizy losowo wybranej dokumentacji 8 wychowanków wynika, że 6 

dzieci posiada w dokumentacji plany pomocy dziecku. Dla 1 dziecka nie został opracowany 

plan pomocy dziecku z powodu krótkiego okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

W przypadku 1 dziecka w dokumentacji brak było dokumentu planu pomocy dziecku. 

Analiza jakościowa analizowanych planów pomocy pozwala stwierdzić, że dokumenty 

konstruowano w podobny sposób. Z 6 poddanych analizie planów pomocy dziecku  
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3 z nich posiadają zapisy w obszarach: wychowanie dziecka w poczuciu godności i wartości 

osobowej, zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, zapewnienie rozwoju uzdolnień  

i zainteresowań, zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych, 

zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, zapewnienie ochrony przed 

arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwianie kontaktów  

z rodzicami i innymi osobami bliskimi. Analizowane w toku kontroli plany pomocy dziecku 

konstruowane są wg jednego wzorca i są opracowane w sposób budzący wątpliwości.  

W przypadku analizy planu pomocy dziecka H z dnia 24.03.2017r. wynika, że dokument ten 

zawiera główny cel pracy tj.: „Przygotowanie do usamodzielnienia”, datę sporządzenia tego 

dokumentu, 4 cele szczegółowe m.in.: dalsze wsparcie psychologiczne, zdobycie zawodu 

umożliwiające samodzielne funkcjonowanie, usamodzielnienie. Przy każdym z celów 

zapisane jest zadanie i sposób realizacji oraz osoby wspierające do zadania. Przy dwóch z 

czterech celów jest zapisany termin wykonania cyt.: do końca roku szkolnego. Analizowany 

dokument nie zawiera informacji dotyczących pozostałych obszarów. W dalszej części 

dokumentu są podpisy osób sporządzających dokument i podpisy osób cyt: „Z udziałem". 

Brak jest przy każdym z nazwisk adnotacji wskazującej stanowisko pełnionej funkcji (np. 

jaką jednostkę reprezentuje dana osoba czy tez jest to rodzina zastępcza). Brak jest także 

podpisów osoby zatwierdzającej plan pomocy tj. dyrektora PCPR i Kierownika Zespołu 

Pieczy Zastępczej. W przypadku analizy planu pomocy dziecka A na stronie pierwszej 

zatytułowanej „Plan pomocy dziecku” nie ma zapisanego celu głównego dla dziecka, brak też 

jest daty sporządzenia dokumentu. W dalszej części dokumentu są wypisane w tabeli 

wszystkie obszary, działania i ich realizacja. W rubryce „Realizator” najczęściej powtarza się 

zapis „my”, w rubryce termin – brak jest zapisanych terminów realizacji zadania. W 

przypadku ostatniej rubryki w tabeli tj. „Monitoring” – w większości z nich są luki,  

a w części odręcznie wpisy, odnotwane w sposób nieczytelny. Brak jest także podpisów 

osoby zatwierdzającej plan pomocy, tj. dyrektora PCPR i Kierownika Zespołu Pieczy 

Zastępczej. Podobna sytuacja jest w przypadku analizy planu pomocy dziecka B, C i D.  

W przypadku analizy dokumentacji dziecka E w dokumentacji brak było dokumentu planu 

pomocy dziecku. W toku kontroli dokonano analizy planu pomocy dziecka F – dokument jest 

jednostronicowy, rubryki w tabeli są zapisane odręcznie – dokument ten jest nie możliwy do 

odczytania przez kontrolujących. Dla dziecka G nie został opracowany plan pomocy dziecka 

z powodu krótkiego okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

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

publicznej (Dz.U.2018,  poz. 1330). 
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Reasumując, stwierdzono, że przedłożona dokumentacja kontrolna dotycząca planu 

pomocy dziecku, jest konstruowana i prowadzona w sposób nierzetelny, nieczytelny co  

w rezultacie nie daje możliwości stwierdzenia czy jednostka realizowała to zadnie 

prawidłowo i adekwatnie do indywidualnych potrzeb dziecka. Należy podkreślić, 

że  informacje przedłożone kontrolującym mogą jedynie wskazywać na podejmowanie 

przez PCPR w Międzyrzeczu adekwatnych działań na rzecz dziecka, natomiast brak jest 

jednoznacznego potwierdzenia informacji o podejmowanych działaniach i skutkach tych 

działań oraz potwierdzonych przez osoby zatwierdzające w opracowanej dokumentacji planu 

pomocy dziecka.  

 

 W realizacji zadania stwierdzono istotne uchybienie polegające na niewłaściwym 

konstruowaniu planu pomocy dziecku. 

Akta kontroli: 437-1005 

 

8. Udzielanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 83-84 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może 

przyznać dodatkowe świadczenia pieniężne. Z wyjaśnień otrzymanych podczas 

przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że przyznanie świadczeń fakultatywnych, 

po  złożeniu wniosku przez rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka, jest 

weryfikowane przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracującego z daną 

rodziną. Następnie Koordynator potwierdza potrzebę przyznania dodatkowej pomocy 

finansowej opisując zasadność złożonego wniosku. Taki opis sporządza także na wniosku 

Kierownik zespołu pieczy zastępczej. Następnie Dyrektor PCPR zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania 

środków na realizację pieczy zastępczej biorąc pod uwagę stan budżetu PCPR oraz 

możliwości finansowe, wydaje pisemną informację w sprawie przyznania świadczenia, która 

jest podstawą do wydania decyzji administracyjnej. W toku czynności kontrolnych Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu przedłożyła kontrolującym 

dokumentację za okres: 2016r., 2017r. do dnia kontroli. Analizie zostały poddane listy 

udzielonych dodatkowych świadczeń pieniężnych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Międzyrzeczu dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia 

rodzinnego (badana rodzina C) oraz dla 2 Rodzinnych Domów Dziecka (w tym 1 RDD 

badany w toku kontroli - rodzina zastępcza A). Były to świadczenia na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z potrzebami przyjętego do rodziny zastępczej dziecka, środki finansowe 

na utrzymanie domu jednorodzinnego, występowania zdarzeń losowych, przeprowadzanie 

remontu, dofinansowania do wypoczynku.  
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Badana dokumentacja zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia 

rodzinnego - badana rodzina C:  

• w roku 2016 r. złożyła 13 wniosków tj.: 

- 11 wniosków dot. utrzymania domu jednorodzinnego i otrzymała w łącznej kwocie 9.932 zł,  

- 1 wniosek dot. dofinansowania do przeprowadzenia remontu i przyznano 10.000 zł,  

- 1 wniosek dot. świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia 

losowego zostało przyznane świadczenie i wypłacone w kwocie 400 zł.  

• w 2017 r. złożyła 7 wniosków tj.: 

- 2 wnioski dotyczyły środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego  

i przyznano łącznie na ten cel kwotę 1.332 zł,  

- 5 wniosków dotyczyło jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych  

z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej i przyznano na ten cel łącznie kwotę 3.500 zł.  

• w 2018 r. złożyła 8 wniosków tj.: 

- 4 wnioski dotyczyły dofinansowania do utrzymania domu jednorodzinnego i przyznano na 

ten cel łącznie kwotę 3.825 zł,  

- 4 wnioski dotyczyły świadczenia jednorazowego na pokrycie kosztów związanych  

z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej i przyznano na ten cel łącznie kwotę 2.800 zł.  

  Analiza dokumentacji badanego w toku kontroli Rodzinnego Domu Dziecka – A: 

• w 2016 r. złożono 2 wnioski tj.: 

- 2 wnioski na dofinansowanie do utrzymania domu jednorodzinnego i otrzymała na ten cel  

w łącznej kwocie 1.754 zł,  

• w 2017 r. zostało złożonych 25 wniosków tj.: 

- 13 wniosków dotyczyło dofinansowania do utrzymania domu jednorodzinnego - została 

przyznana i wypłacona na ten cel łącznie kwota 11.980 zł.,  

- 1 wniosek dotyczył zdarzenia losowego na pokrycie niezbędnych nieprzewidzianych 

kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem RDD – na ten 

cel została przyznana łącznie kwota 3.000 zł,  

- 2 wnioski dotyczyły dofinansowania do wystąpienia zdarzeń losowych – wypłacono kwotę 

2.000zł,  

- 9 wniosków dot. dofinansowania do wypoczynku dla dzieci – wypłacono w łącznej kwocie 

2,000 zł.  

• w 2018 r. zostały złożone 4 wnioski tj.: 

- 4 wnioski dotyczyły na dofinansowania do utrzymania domu jednorodzinnego – przyznano  

i wypłacono łącznie kwotę 3,655 zł.  

Analiza dokumentacji udzielonych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla drugiego 

Rodzinnego Domu Dziecka (rodzina spoza badanych 4 rodzin w trakcie kontroli) wykazała, że: 
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• w roku 2016 r. złożono 13 wniosków tj.: 

- 12 wniosków dotyczących dofinansowania do utrzymania domu jednorodzinnego zostało 

przyznane i wypłacone w łącznej kwocie 10.520 zł,  

- 1 wniosek dotyczył przyznania dofinansowania na jednorazowe świadczenie na pokrycie 

kosztów przyjmowanego dziecka w kwocie 1.000 zł.  

• w 2017 r. złożono 15 wniosków tj.: 

- 12 wniosków dotyczyło dofinansowania do utrzymania domu jednorodzinnego i wypłacono 

w łącznej kwocie 11.915 zł,  

- 1 wniosek dotyczył dofinansowania na przeprowadzenie remontu – przyznano i wypłacono 

w łącznej kwocie 10.000 zł,  

- 1 wniosek  dotyczył zdarzenia losowego, została przyznana i wypłacona kwota 3.000 zł,  

- 1 wniosek dotyczył dofinansowania świadczenia jednorazowego na pokrycie kosztów 

przyjmowanego dziecka – przyznano i wypłacona została kwota 1.500 zł.  

• w 2018 r. zostały złożone 4 wnioski: 

- 4 wnioski dotyczyły dofinansowania do utrzymania domu jednorodzinnego – przyznano  

i wypłacono w łącznej kwocie 3.936 zł.  

Kierownik Zespołu pieczy zastępczej zapewnił, 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 rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia 

rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.  

W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień. 

        Akta kontroli: 61-69, 377-436, 686-755, 830-929  

                      WNIOSKI:   

Nie stwierdzono uchybień w zakresie: 

1. Organizacji zespołu pieczy zastępczej. 

2. Kwalifikacji pracowników zespołu rodzinnej pieczy zastępczej. 

3. Liczby rodzin pozostających pod opieką koordynatora. 

4. Pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. 

5. Realizacji corocznego limitu zawiązywania rodzin zastępczych zawodowych. 

6. Dochodzenia świadczeń alimentacyjnych. 

7. Szkoleń dla  rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie kwalifikacji. 
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8. Korzystania rodzin zastępczych z czasowej opieki nad dzieckiem. 

9. Zapewnienia rodzinom zastępczym poradnictwa prawnego. 

10. Dokonywania terminowo ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

oraz przekazywania ocen do właściwego sądu. 

11.  Przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych 

zawodowych. 
 

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia pod względem:   

1. Braku systematyczności oraz konsekwencji w udzielaniu wsparcia psychologiczno- 

pedagogicznego dzieciom oraz rodzinom zastępczym. 

2. Braku zachowania terminowości sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji  

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka.  

3. Braku w formularzu dokonanej oceny rodziny zastępczej poprawnych zapisów dat 

uprzednio sporządzonej oceny rodziny zastępczej oraz braku podpisu ocenianej rodziny 

zastępczej świadczącym o zapoznaniu się z treścią oraz pouczeniu o możliwości złożenia 

od oceny zastrzeżeń do Starosty.  

 

W badanym zakresie stwierdzono istotne uchybienia pod względem:  

1. Nie zapewnienia grup wsparcia dla rodzin zastępczych. 

2. Niewłaściwego konstruowania planu pomocy dziecku. 

 

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. Systematyczne i konsekwentne udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego 

dzieciom oraz rodzinom między innymi poprzez regularne odwiedziny specjalistów  

w środowiskach rodzinnych, zgodnie z art. 76 ust 4 pkt 9 cytowanej ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

2. Przestrzeganie terminów sporządzania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

zgodnie z art. 46 ust. 3 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  
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3. Odnotowywanie daty uprzednio sporządzonej oceny rodziny zastępczej podczas 

sporządzania bieżącej oceny rodziny zastępczej oraz wprowadzenie podpisów 

ocenianej rodziny zastępczej, potwierdzające zapoznanie się z treścią oceny oraz 

z pouczeniem o możliwości założenia zastrzeżeń do Starosty, zgodnie z art. 134  

cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

4. Podejmowanie działań sprzyjających powstawaniu i funkcjonowaniu grup wsparcia 

dla rodzin zastępczych, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

5. Sporządzanie planów pomocy dla wszystkich wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej na jednolitym formularzu, uwzględniając prawa dziecka określone  

w art. 40 ust. 1 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi dyrektor 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 Dyrektorowi jednostki kontrolowanej  

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

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

Kontrolujący: 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

                Grażyna Jelska  

                    Dyrektor 

      Wydziału Polityki Społecznej 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI w Wydziale Polityki 
Społecznej 

 

Elżbieta Szwonka  

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Wydziale Polityki Społecznej 

Magdalena Dziadas 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Wydziale Polityki Społecznej 

Anna Florczak 


