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WPROWADZENIE 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, zwane dalej „PCPR”, jest jednostką 

budżetową Powiatu Polickiego. Podstawowa działalność PCPR opiera się na realizacji 

następujących zadań ustawowych: 

 

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 163 – z 

późn. Zm.): 

 

 

1. Zadania własne powiatu realizowane przez PCPR: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 

młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

6) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi; 

7) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

8) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

9) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

10) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu; 

11) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych; 

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a159u1p1lc&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a159u1p1ld&full=1
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12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również  

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

13) sporządzanie ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej Powiatu Polickiego; 

 

2. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej realizowane przez 

PCPR: 

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  

w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na 

ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia; 

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 

2011 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 332 ze zmianami): 

 

 

3. Zadania powiatu realizowane przez PCPR:  

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych; 

5) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka  

i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia 

funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

6) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie 

warunków do powstawania: 

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a159u1p1lc&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a159u1p1ld&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1385112:part=a20u1p1:nr=1&full=1
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a) grup wsparcia, 

b) specjalistycznego poradnictwa; 

7) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań 

lekarskich; 

8) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej 

9)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka; 

10) finansowanie: 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego 

powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, 

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka 

oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; 

11) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie; 

12) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach w opłatach za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

13) realizacja wszystkich zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 – 

tekst jednolity): 

 

 

4. Zadania powiatu realizowane przez PCPR:  

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie: 

a)  rehabilitacji społecznej, 

b)  rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c)  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji 

programów, o których mowa w pkt 1; 
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3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie 

właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa 

w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji; 

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich 

udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

6)   współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 

6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone 

w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu; 

7)   dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 

   8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz 

przekwalifikowanie; 

9a) przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a cyt. wyżej ustawy; 

9b) realizacja zadań, o których mowa w art. 26, art. 26d i art. 26e cyt. wyżej ustawy; 

9c) zlecanie zadań zgodnie z art. 36 cyt. wyżej ustawy; 

10) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia 

oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-

rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; 

11) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 

12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub 

rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; 

13) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc 

pracy osób niepełnosprawnych. 

   W pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7 i 8 - są realizowane przez powiatowe centra pomocy 

rodzinie. 

W pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, a także w pkt 9-9b oraz 10-13 - są realizowane przez powiatowe urzędy 

pracy 

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2010 r., nr 

125, poz. 842 – teks jednolity): 

 

 

http://abconline-02.abc.com.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.654500&full=1
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5. Zadania powiatu realizowane przez PCPR: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu 

udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej. 

 

6. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej realizowane przez 

PCPR: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 
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I. DZIAŁANIA PCPR W ZAKRESIE REALIZACJI POTWIERDZONYCH 

ZADAŃ 

 

1. Dział Pieczy Zastępczej 

Do zadań realizowanych w 2018r. przez Dział Opieki Zastępczej należało: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3) kompletowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w pieczy 

zastępczej; 

4) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań 

lekarskich; 

5) kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej do właściwej placówki opiekuńczo-

wychowawczej lub rodzin zastępczych; 

6) przyznawanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych; 

7) prowadzenie spraw w zakresie udzielania świadczeń i dofinansowań dla rodzin zastępczych; 

8) prowadzenie spraw w zakresie ustalania wysokości lub zwalniania z odpłatności rodziców 

biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach 

zastępczych; 

9) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz 

kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki typu rodzinnego                                         

i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

10) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, przez wspieranie procesu usamodzielniania; 

11) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin 

pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

12) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie 

warunków do powstania: 

a) grup wsparcia, 

b) specjalistycznego poradnictwa; 

13) zawieranie porozumień między powiatami w sprawie umieszczenia dzieci                              

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz określania 

wysokości wydatków na ich utrzymanie; 
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14)  finansowanie: 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                                           

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-        

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych 

ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie 

innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnionym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne; 

15) nadzór nad prawidłowym przebiegiem zadań zleconych organizacjom pozarządowym                

         na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 

16) sporządzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny                       

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

17) sporządzanie, co najmniej raz w roku, sprawozdań dla sądu, zawierających dane                      

o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących 

funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzących rodzinny dom dziecka; 

18) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach z tytułu 

nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; 

19) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz przygotowywanie decyzji 

administracyjnych w wymaganym zakresie spraw; 

20) realizacja programów finansowanych ze środków zewnętrznych; 

21) realizacja zadań Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

 

1.1. Rodzinna piecza zastępcza 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie Powiatu Polickiego funkcjonowały 132 rodziny 

zastępcze, w których przebywało 176 dzieci i osób pełnoletnich oraz 1 Rodzinny Dom Dziecka, 

w którym umieszczonych jest 10 dzieci. Od 1 lipca 2018 r. na terenie Powiatu Polickiego 

funkcjonuje rodzina zastępcza specjalistyczna, która została przekształcona z pogotowia 

rodzinnego. Na dzień 31.12.2018 r. w rodzinie zawodowej specjalistycznej przebywa 3 dzieci. 

Poza Powiatem Polickim w rodzinach zastępczych przebywało w całym roku kalendarzowym 23 

dzieci i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w 21 rodzinach zastępczych (Tabela 1). 
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Tabela 1: Liczba rodzin i umieszczonych w nich dzieci na terenie Powiatu Polickiego – stan na dzień 31.12.2018 r. 

rodziny zastępcze:  

liczba: 

rodzin dzieci  

spokrewnione 86 101 

niezawodowe 39 50 

zawodowe w tym: 7 25 

zawodowe specjalistyczne 1 3 

zawodowe o charakterze pogotowia 

rodzinnego 
1 6 

Rodzinny Dom Dziecka 1 10 

razem: 133 186 

 

 

Należy zauważyć, że zdecydowaną większość rodzin zastępczych stanowią rodziny zastępcze 

spokrewnione, w których przebywa zazwyczaj tylko jedno dziecko. Są to w przeważającej 

większości dziadkowie dziecka. W sytuacjach losowych, w przypadkach bezradności rodziców, 

czy ich uzależnień, to właśnie dziadkowie najczęściej przejmują opiekę nad dzieckiem.  W kilku 

przypadkach opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzeństwo dziecka. 

 

Dominującym powodem umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej była bezradność 

rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (umieszczono z tego powodu 78 dzieci), 

a kolejną przyczyną ograniczenia rodzicom władzy rodzicielskiej przez umieszczenie w pieczy 

zastępczej było uzależnienie od alkoholu (rodzicom odebrano z tego powodu 50 dzieci). 

W rodzinnej pieczy zastępczej znajduje się 17 dzieci, które są sierotami, bądź półsierotami. 

Problemy społeczne, takie jak ubóstwo, bezrobocie, czy nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, 

nie przyczyniły się do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (Tabela 2).  
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Tabela 2: Powody umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej  – stan na dzień 31.12.2018 r. 

Dzieci umieszczane w 

pieczy zastępczej, z 

tego na skutek: 

rodziny 

spokrewnione 

rodziny 

niezawodowe 

rodziny zawodowe 

rodzinny 

dom 

dziecka 
ogółem 

w tym pełniące 

funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

w tym pełniących 

funkcję 

specjalistyczną 

sieroctwo 1 3 0 0 0 0 

półsieroctwo 11 2 0 0 0 0 

uzależnienie rodziców, 

w tym: 

29 19 4 3 1 9 

od alkoholu 27 19 4 3 1 9 

przemoc w rodzinie 3 0 6 0 0 0 

bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

48 19 11 3 2 1 

niepełnosprawność 

rodziców 
1 0 0 0 0 0 

choroba rodziców 2 0 3 0 0 0 

ubóstwo 0 0 0 0 0 0 

bezrobocie 0 0 0 0 0 0 

nieodpowiednie warunki 

mieszkaniowe 
0 0 0 0 0 0 

pobyt rodziców za 

granicą 
2 2 0 0 0 0 

inne 3 5 1 0 0 0 

małoletnie matki 1 0 0 0 0 0 

 

 

Analizując okres przebywania dzieci w pieczy zastępczej możemy zauważyć, że ponad połowa 

umieszczonych dzieci, bo aż 111 ze 186 dzieci, przebywa w rodzinach zastępczych przez okres 

dłuższy niż 3 lata (Tabela 3). 
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Tabela 3: Okres przebywania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – stan na dzień 31.12.2018 r. 

  

okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej 

 

rodziny 

zastępcze 
do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 1-2 lat 2-3 lat powyżej 3 lat 

rodziny 

spokrewnione 
7 4 4 20 15 51 

rodziny 

niezawodowe 
0 0 0 4 7 39 

rodziny 

zawodowe 
1 0 1 0 0 14 

pogotowie 

rodzinne 
0 0 4 0 1 1 

rodzina 

specjalistyczna 
0 0 0 1 0 2 

Rodzinny Dom 

Dziecka 
0 0 0 1 5 4 

 

Razem: 

8 4 9 26 28 111 

 

 

Struktura wieku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej kształtuje się tak, jak 

zobrazowano to w tabeli znajdującej się poniżej (Tabela 4). Największą grupę wychowanków 

stanowią dzieci w przedziale wiekowym 7-17 lat, gdyż jest ich aż 123, czyli ponad 66% wszystkich 

dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponad 15% wychowanków to osoby 

pełnoletnie, które korzystając z przysługujących im praw, przebywają nadal w rodzinach 

zastępczych i uczą się. Dzieci najmłodszych, poniżej 7 roku życia, jest w rodzinnej pieczy 

zastępczej około 18%. 
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Tabela 4: Wiek dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej  – stan na dzień 31.12.2018 r. 

  

wiek wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

 

rodziny 

zastępcze 
poniżej 1 roku 1-3 lat 4-6 lat 7-13 lat 14-17 lat powyżej 18 lat 

rodziny 

spokrewnione 
1 12 4 44 23 17 

rodziny 

niezawodowe 
0 1 4 15 20 10 

rodziny 

zawodowe w 

tym 

2 0 2 7 3 2 

pogotowie 

rodzinne 
1 2 1 1 1 0 

rodzina 

specjalistyczna 
0 1 1 1 0 0 

Rodzinny Dom 

Dziecka 
0 0 2 3 5 0 

Razem: 4 16 14 71 52 29 

 
 

W trakcie całego 2018 roku 18 dzieci opuściło rodzinę zastępczą, w której wcześniej przebywało. 

Do rodziny naturalnej powróciło 4 dzieci, 8 dzieci zostało umieszczonych w innej rodzinie 

zastępczej, w placówce opiekuńczo – wychowawczej zostało umieszczonych 2 dzieci, 4 dzieci 

zostało przysposobionych (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Odpływ dzieci w rodzinach zastępczych  w 2018 r. 

liczba dzieci 

przebywających  

w rodzinach 

zastępczych: 

sytuacja małoletnich: 

powróciły do 

rodziny naturalnej 

umieszczone w innej 

rodzinie zastępczej 
adopcja 

umieszczone w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

spokrewnionych 0 3 0 1 

niezawodowych 2 3 1 1 

zawodowych  2 2 3 0 

rodzinnych domach 

dziecka 
0 0 0 0 
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1.1.1. Umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej 

W roku 2018 utworzonych zostało na terenie Powiatu Polickiego 15 nowych rodzin zastępczych 

spokrewnionych i niezawodowych, w których umieszczono 22 dzieci, w tym 6 dzieci z innych 

powiatów. Poza Powiatem Polickim umieszczone zostało w rodzinie spokrewnionej 1 dziecko. 

Na podstawie Postanowienia Sądu 13 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych  

bezpośrednio z rodziny naturalnej, natomiast 9 dzieci zostało przeniesionych z innych form 

rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku 1 dziecka umieszczenie miało miejsce ze szpitala, 

w którym dziecko pozostawiono bezpośrednio po urodzeniu.  

W rodzinach zawodowych ogółem w ciągu 2018 roku zostało umieszczonych 9 dzieci 

pochodzących z Powiatu Polickiego, z tego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego 5 dzieci. Każde z dzieci było umieszczone na mocy wydanego przez Sąd 

postanowienia. W przypadku 5 dzieci umieszczenie miało miejsce z rodziny naturalnej, 2 dzieci 

została przeniesiona z rodzinnej pieczy zastępczej natomiast, 2 dzieci to pozostawione 

noworodki umieszczone bezpośrednio ze szpitala. 

W roku 2018 umieszczono także 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka funkcjonującym na 

terenie Powiatu Polickiego. Dziecko zostało przeniesione z rodziny zastępczej zawodowej do 

rodzinnego domu dziecka. 

Należy wspomnieć, że w ciągu 2018 r. umieszczonych zostało 2 dzieci pochodzących z Powiatu 

Polickiego w pogotowiu rodzinnym na terenie innego Powiatu z powodu braku miejsc 

w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Polickiego (Tabela 6) 

Tabela 6: Umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

Rodziny zastępcze: 

Liczba dzieci umieszczonych Porozumienia 

 
dzieci  

z innych powiatów 

nasze dzieci  

w innych powiatach 

spokrewnione 12 4 1 

niezawodowe 4 2 0 

zawodowe w tym  9 0 2 

w rodzinie zawodowej 

pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego 

5 0 2 

rodzinny dom dziecka 1 0 0 

 

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych pochodziły zarówno z gmin Powiatu Polickiego, 

jak i spoza Powiatu Polickiego. W poniższej tabeli uwzględnia się tylko dzieci, które w pieczy 

zstępczej zostały umieszczone po raz pierwszy, spowodowane jest to tym, iż dwoje dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (1 w rodzinie specjalistycznej, 1 w rodzinnym 

domu dziecka) to dzieci przeniesione już z istniejących rodzin zastępczych) (Tabela 7). 
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Tabela 7: Pierwsze umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej z podziałem na gminy w 2018 r. 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w 2017r.: 

Gmina Police Gmina Dobra Gmina Kołbaskowo Gmina Nowe Warpno Inny Powiat 

21 2 1 0 6 

 

1.1.2. Porozumienia między powiatami 

W roku 2018 zawarto 14 nowych porozumień pomiędzy powiatami w sprawie dzieci w rodzinach 

spokrewnionych i niezawodowych, z których 10 nadal trwało w dniu 31 grudnia 2018 roku, 

natomiast jedno zostało wygaszone z powodu umieszczenia dziecka na terenie Powiatu, 

z którego ono pochodziło, dwoje dzieci powróciło do rodziny naturalnej, a jedna wychowanka 

po osiągnięciu pełnoletniości usamodzielniła się. Ze wszystkich zawartych porozumień 

10 porozumień dotyczyło umieszczenia dzieci i osób pełnoletnich pochodzących z innych 

powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Polickiego. Cztery 

porozumienia w sprawie dzieci pochodzących z Powiatu Polickiego zawarto w 2018 roku i trwają 

one nadal. 

W trakcie roku rozwiązano 3 porozumienia zawarte wcześniej, a dotyczące dzieci z Powiatu 

Polickiego, gdyż jedno dziecko przeniesione zostało do instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

a 2 osoby usamodzielniły się i opuściły rodzinę zastępczą. Rozwiązano także 8 porozumień 

dotyczących dzieci z innych powiatów, gdyż 2 dzieci powróciło do rodziny naturalnej, 3 dzieci 

zostało umieszczonych na terenie powiatu, z którego pochodziły, a 3 pełnoletnich wychowanków 

usamodzielniło się. 

W roku 2018 umieszczono w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego poza Powiatem 2 dzieci pochodzących z Powiatu Polickiego bez zawartego 

porozumienia, co jest  zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej. W ciągu 

2018 r. w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na 

terenie innego Powiatu przebywało łącznie 3 dzieci, natomiast na dzień 31.12.2018 r. już poza 

Powiatem przebywało tylko 1 dziecko, gdyż pozostałe 2 dzieci powróciło do rodzin 

biologicznych.  

W ciągu 2018 r. nie umieszczono żadnych dzieci obcych w rodzinach zastępczych zawodowych 

oraz w rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu Polickiego. W ciągu 2018 roku na terenie 

Powiatu Polickiego w rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 3 dzieci pochodzących 

z innego Powiatu, a umieszczonych w latach ubiegłych. Na dzień 31.12.2018 r. przebywało tylko 

1 dziecko obce – z pozostałej wcześniej przebywającej dwójki 1 zostało przysposobione, 

1 powróciło do rodziny biologicznej. 

Porozumienia zawarto zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Liczba wszystkich dzieci i osób pełnoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych 

na terenie Powiatu Polickiego, a pochodzących z innych powiatów, z którymi zawarte są 

porozumienia, wynosiła na koniec 2018 roku 30. Łącznie powiaty przekazały na dzieci i osoby 
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pełnoletnie pochodzące z innych powiatów kwotę 313 275,31 zł (w tym kwotę 18 892,61 zł za 

1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia 

rodzinnego, które przebywało zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, bez konieczności zawierania porozumienia w tym zakresie). 

W sprawach dotyczących umieszczenia dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach 

zastępczych mieszkających w innych powiatach zawarto 4 porozumienia, które nadal trwały 

w dniu 31 grudnia 2018 roku. Na koniec 2018 roku liczba wszystkich dzieci pochodzących 

z Powiatu Polickiego, a umieszczonych poza naszym terenem wynosiła 20. Łączna kwota 

świadczeń przekazanych za dzieci pochodzące z innych powiatów wyniosła w 2018 roku 

281 889,34 zł (w tym 23 008,01 zł za 3 dzieci pochodzących z Powiatu Polickiego, które 

przebywały w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego poza 

powiatem polickim, bez konieczności zawierania porozumień w tym zakresie). 

1.1.3. Świadczenia dla rodzin zastępczych 

W roku 2018 nastąpiła po raz pierwszy zmiana wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych od 

czasu wejścia w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli od 2012 

roku. Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 roku 

(Monitor Polski poz. 326) zmienione zostały wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych oraz 

wychowanków tych rodzin, którzy otrzymują świadczenia z tytułu kontynuowania nauki, pomocy 

na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie. 

Rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują od 1 czerwca 2018 roku na każde umieszczone 

dziecko świadczenie miesięczne w wysokości 694 zł (wcześniej 660 zł), natomiast rodziny 

zastępcze niezawodowe i zawodowe otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości 1052 zł 

(wcześniej 1000 zł). Jeśli rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad dzieckiem posiadającym 

orzeczenie o niepełnosprawności otrzymuje dodatek na to dziecko w wysokości 211 zł (wcześniej 

200 zł) miesięcznie.  

Od wprowadzenia w 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny 

korzystają także z przysługujących im świadczeń fakultatywnych. W roku 2018 z różnego rodzaju 

świadczeń fakultatywnych skorzystało ogółem 80 dzieci, z czego 41 dzieciom dofinansowano 

wypoczynek w czasie wakacji lub ferii poza miejscem zamieszkania dziecka, wypłacono 

6 świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywało 3 dzieci, w związku z wystąpieniem 

zdarzenia losowego oraz 33 świadczenia jednorazowe z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej.  

Od 1 kwietnia 2016 roku, z godnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia przez nie 

18 roku życia, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego 

w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje rodzinom 

zastępczym w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko. W 2018 roku rodzinom zastępczym 

wypłacono świadczenia z tego tytułu na łączną kwotę 924 961,22 zł. 
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Rodzina zastępcza zawodowa oprócz świadczeń na dzieci umieszczone w tej rodzinie, otrzymuje 

wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej w wysokości nie niższej 

niż 2000 zł miesięcznie. Umowę z rodziną zastępczą zawodową zawiera się na okres co najmniej 

4 lat. Na koniec 2018 roku funkcjonowało w Powiecie Polickim 7 rodzin zawodowych, w tym 

1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 1 rodzina pełniąca funkcję specjalistyczną 

oraz jeden Rodzinny Dom Dziecka. 

Biorąc pod uwagę wypłacone świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych każdego typu, 

średnio liczona kwota świadczeń comiesięcznych wypłacanych na dziecko w rodzinie zastępczej 

wzrosła i wynosi 876,04 zł, co spowodowane zostało zwiększeniem wysokości świadczeń na 

dzieci w rodzinach zastępczych. Rodziny zastępcze korzystają ze świadczeń fakultatywnych, 

takich jak dofinansowanie wypoczynku dziecka, pomoc losowa, pomoc na przyjęcie dziecka do 

rodziny, remont, czy środki na utrzymanie lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego. W roku 2018 łączna kwota świadczeń fakultatywnych wypłaconych rodzinom 

zastępczym wyniosła  170 716,00 zł. 

W Tabeli 8 poniżej zawarto dane dotyczące wysokości wszystkich wypłaconych środków 

pieniężnych dla rodzin zastępczych. 

Tabela 8: Świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym w 2018 r. 

Rodzaj świadczenia 

Rodziny 

spokrewnione: 

 

Rodziny 

niezawodowe: 

 

Rodziny  

zawodowe:  

Rodzinny Dom 

Dziecka 
razem: 

 lic
zb

a 

św
ia

d
cz

eń
 

 

kwota 

świadczeń 

(zł) 

lic
zb

a 

św
ia

d
cz

eń
 

kwota świadczeń 

(zł) 

lic
zb

a 

św
ia

d
cz

eń
  

kwota świadczeń 

(zł) 

lic
zb

a 

św
ia

d
cz

eń
 

kwota świadczeń 

(zł) 

lic
zb

a 

św
ia

d
cz

eń
 

kwota świadczeń 

(zł) 

pomoc pieniężna na 

pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka 

1091 800 097 560 581 475 340 344 590 123 125 778 2114 1 851 940 

jednorazowa pomoc 

z tytułu przyjęcia dziecka 

do rodziny 

17 25 500 12 18 000 3 2 900 1 1 500 33 47 900 

jednorazowa pomoc 

losowa 
0 - 0 - 6 13 009 0 - 6 13 009 

wypoczynek dzieci 12 7 928 16 12 497 4 2 000 9 9 000 41 31 425 

wynagrodzenie osób za 

pełnienie zadań rodziny 

zawodowej 

- - - - 100 274 705 23 40 162 123 314 867 

wynagrodzenie osób 

zatrudnionych do pomocy 

w rodzinach zawodowych 

i niezawodowych 

- - - - 13 18 723 2 4 625 15 23 348 
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Tabela 8 c.d.: Świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym w 2018 r. 

 

1.1.4. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych 

Usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych przysługuje pomoc pieniężna 

na usamodzielnienie, na kontynuację nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej.  

W minionym roku rozpoczęto proces usamodzielnienia 18 wychowanków rodzin zastępczych. 

Proces usamodzielnienia obejmuje: wybór opiekuna usamodzielnienia, opracowanie przez 

usamodzielnianego wychowanka wraz z opiekunem usamodzielnienia przy udziale pracownika 

PCPR indywidualnego programu usamodzielnienia, oświadczenie o pozostaniu w rodzinie 

zastępczej po ukończeniu pełnoletniości, bądź o prowadzeniu samodzielnego gospodarstwa 

domowego, złożenie wniosku o pomoc pieniężną na kontynuację nauki. 

Spośród usamodzielnianych w 2018 r. 8 osób opuściło rodzinę zastępczą i założyło własne 

gospodarstwo domowe i wszystkie otrzymują pomoc na kontynuowanie nauki. 10 osób 

pozostało po osiągnięciu pełnoletniości w rodzinach zastępczych. Zgodnie z zapisem w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 82 ust. 1 i art. 37 ust. 2) rodzinie takiej 

nadal przysługuje świadczenie, jeżeli osoba pełnoletnia uczy się, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez wychowanka 25 roku życia. 

34 osoby, które rozpoczęły naukę w latach poprzednich i opuściły rodziny zastępcze w roku 

2018, otrzymywało świadczenia z tytułu kontynuacji nauki.  

W związku ze zmianą wysokości świadczeń, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 roku (Monitor Polski poz. 326) świadczenie z tytułu 

kontynuowania nauki dla osób, które opuściły pieczę zastępczą wynosi od 1 czerwca 2018 roku 

526,00 zł (wcześniej 500,00 zł). Świadczenie na kontynuowanie nauki wypłacono w trakcie roku 

sprawozdawczego w łącznej kwocie 103 547,00 zł. 

W 2018 r. 8 osób złożyło wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie, która została 

wypłacona w kwocie 30 500 zł.  

Wychowankom, którzy ukończyli naukę przyznawana jest pomoc pieniężna na usamodzielnienie. 

Z tej formy pomocy w ubiegłym roku skorzystały 3 osoby, którym łącznie przyznana została 

kwota 12 500 zł.  

świadczenie na pokrycie 

kosztów związanych z 

przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu 

- - - - 2 10 390 0 - 2 10 390 

środki finansowe na 

utrzymanie lokalu 

mieszkalnego 

- - - - 31 43 254 18 24 738 349 67 992 

razem: X 833 525 X 611 972 X 709 571 
 

205 803 X 2 360 871 
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Wysokość tej pomocy jest uzależniona od czasu pobytu osoby w rodzinie zastępczej i regulowana 

jest przez dwie ustawy – ustawę o pomocy społecznej i ustawę o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. W stosunku do osób, które opuściły rodzinę zastępczą przed 1 stycznia 

2012 roku stosuje się ustawę o pomocy społecznej, która wysokość świadczenia na 

usamodzielnienie określa następująco: 

1) w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej 

przez okres powyżej trzech lat przysługuje pomoc w wysokości 400% podstawy 1722zł, czyli 

6888zł; 

2) w przypadku, kiedy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej 

przez okres powyżej trzech lat przysługuje pomoc pieniężna w wysokości 300% podstawy 

1722zł, czyli 5166zł; 

3) w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej 

lub spokrewnionej przez okres od dwóch lat do trzech przysługuje pomoc w wysokości 200% 

podstawy 1722zł, czyli 3444zł; 

4) w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej 

lub spokrewnionej przez okres od roku do dwóch lat przysługuje pomoc w wysokości 100% 

podstawy 1722zł, czyli 1722zł. 

Osoby, które opuściły rodzinę zastępczą po 1 stycznia 2012 roku mogą skorzystać z pomocy na 

usamodzielnienie w następującej wysokości: 

1) jeżeli przebywały w rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej 3 lata – nie mniej niż 

3470 zł (wcześniej 3300 zł); 

2) jeżeli przebywały w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej co najmniej 3 lata – nie 

mniej niż 6939 zł (wcześniej 6600) zł; 

3) jeżeli przebywały w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej od 2 do 3 lat – nie mniej 

niż 3470 zł (wcześniej 3300 zł); 

4) jeżeli przebywały w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej od 1 do 2 lat - nie mniej 

niż 1735 zł (wcześniej 1650 zł). 

Wysokość świadczeń wypłaconych osobom usamodzielnionym w 2018 roku została 

przedstawiona w Tabeli 9. 

Tabela 9: Świadczenia wypłacane na kontynuację nauki i usamodzielnienie w 2018 r. 

Rodzaj świadczenia: Liczba osób 
kwota świadczeń 
(zł) 

na kontynuację nauki 34 103 547 

na zagospodarowanie w formie rzeczowej 8 30 500 

na usamodzielnienie 3 12 500 

razem: X 146 547 
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1.1.5. Współfinansowanie rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 Ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej ponosi wydatki związane z utrzymaniem tego dziecka w wysokości 10% 

w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku 

i następnych latach. Łącznie na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016 

gminy powiatu Polickiego przekazały kwotę 356 297,71 zł, w roku 2017 była to kwota 316 579,51 

zł, a w roku 2018 wysokość wydatków gmin wzrosła do kwoty 468 157,11. Wysokość wydatków 

poniesionych przez poszczególne gminy Powiatu Polickiego obrazuje Tabela 10. 

 

Tabela 10: Wydatki poniesione przez gminy za dzieci w rodzinach zastępczych w 2018 r. 

Wysokość wydatków poniesionych przez gminy: 

Gmina Police Gmina Dobra Gmina Kołbaskowo Gmina Nowe Warpno 

 

349 253,39 zł 

 

 

73 965,03 zł 

 

 

42 016,56 zł 

 

 

2 922,13 zł 

 

 

1.1.6 Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

Starosta Policki Zarządzeniem nr 41/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. wyznaczył Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie 

Polickim. Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  nr 

01/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku został powołany Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej , 

który realizuje zadania Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

1.1.6.1 Nabór, kwalifikowanie oraz szkolenie kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. 

W 2018 r. prowadzenie naboru dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej było prowadzone na kilku obszarach: 

− wyemitowanie dwóch reportaży promujących rodzicielstwo zastępcze w TV KAB Police 
(„Rodziny Zastępcze pilnie poszukiwane”) oraz w TVP Szczecin („Zapewnić dzieciom miłość 
i poczucie bezpieczeństwa. Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane”), a także jednego reportażu 
w Polskim Radiu Szczecin („Piknik Rodzin Zastępczych”); 

− zlecenie nagrania reportażu o poszukiwaniu rodzin zastępczych, który został wielokrotnie 
wyemitowany w TV KAB Police;  

− opracowanie plakatów oraz ulotek mających na celu rozpowszechnienie informacji dotyczącej 
potrzeb w zakresie rodzicielstwa zastępczego, zwiększenie świadomości mieszkańców 
powiatu; 

− przeprowadzenie spotkań mających na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego wśród 
rodziców uczniów polickich szkół; 
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− wysyłanie do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział 
Rodzinny i Nieletnich listy rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci celem 
podejmowania przez sąd decyzji o umieszczeniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. prowadził także kwalifikowanie oraz szkolenie 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kwalifikacja kandydatów przebiegała w 

następujący sposób: 

− omówienie z kandydatem przepisów dotyczących rodziny zastępczej (wstępna weryfikacja 

kandydata);  

− badania psychologicznie sprawdzające motywację do pozostania rodziną zastępczą; 

− zebranie niezbędnej dokumentacji wymaganej ustawą; 

− zgłoszenie na szkolenie wymagane ustawą – szkolenie przeprowadzane jest poza jednostką 

kontrolowaną (OA Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie); 

− wydanie kwalifikacji do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2018 r. było 5 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. 

1.1.6.2 Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz 

analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, ustawy, dotyczących kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka. 

W PCPR w 2018 przeprowadzono badania pedagogiczne 14 dotyczących kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Badania były 

wykonywane przez pedagoga.  

W 2018 roku przeprowadzonych zostało 14 badań psychologicznych kandydatów na rodziny 

zastępcze spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej kierowani byli do badań decyzją sądu, bądź zgłaszali się sami, motywowani  chęcią 

sprawowania pieczy nad powierzonymi dziećmi.  

1.1.6.3 Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji. 

W roku 2018 organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnił rodzinom zastępczym udział w 

szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, m.in. w szkoleniu dla rodzin zastępczych  

i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pt. TBRI – Interwencja Relacyjna Oparta na 

Zaufaniu, które odbyło się w Warszawie. Ponadto rodziny zastępcze wzięły udział w cyklu 

szkoleń pt. Akademia Rodzica Zastępczego prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
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1.1.6.4 Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną 

pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin 

pomocowych.  

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stworzyło osobom sprawującym rodzinną 

pieczę zastępczą przestrzeń wymiany doświadczeń związanych z opieką nad powierzonymi 

dziećmi w ramach grupy wsparcia. Rodziny zastępcze pozyskały możliwość skorzystania z 

regularnych spotkań moderowanych przez psychologa dyżurującego w każdą pierwszą środę 

miesiąca, przez dwie godziny w okresie od kwietnia do września 2018 r. Mimo szerokiego 

nagłośnienia działalności grupy wsparcia, rodziny zastępcze nie okazały zainteresowania tą formą 

pomocy.  

1.1.6.5 Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. podejmował działania skierowane w celu 

pozyskania wolontariuszy wspierających rodziny zastępcze. W siedzibie organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej ustawiono stoisko z  ulotkami promującymi i zachęcającymi do wolontariatu 

oraz były wywieszone plakaty i dostępne ulotki dotyczące tej tematyki. Ponadto, w trakcie 

roznoszenia poczty przez pracowników PCPR w Policach, odbywał się kolportaż ulotek 

zachęcających do bycia wolontariuszem.  

W styczniu 2018 r. zorganizowana została Zimowa akademia zabawy przez studentów drugiego 

roku studiów uzupełniających pracy socjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego w formie warsztatów 

skierowanych do rodzin zastępczych i ich dzieci z powiatu polickiego. Hasłem przewodnim 

warsztatów było uczyć się przez zabawę. W zabawie uczestniczyło 4 rodziny zastępczej, 

wytypowanych było 16 rodzin. 

Corocznie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotował Piknik Rodzinny przy 

współudziale studentów wolontariuszy pierwszego roku pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej 

Uniwersytetu Szczecińskiego, który odbył się 9 czerwca 2018 r. Piknik rodzinny miał charakter 

warsztatów pt. My i wy dla niepodległej. Wzięło w nim udział ok. 100 osób.  

1.1.6.6 Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem 

pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami 

oświatowym, podmiotami leczniczymi a także kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. 

W roku 2018 r. pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali  z różnego 

rodzaju instytucjami w zakresie rozwiązania konkretnego problemu rodziny.  Uczestniczyli 

w niemal każdym postępowaniu sądowym dotyczącym zmiany władzy rodzicielskiej dzieci 

przebywających w pieczy, często też wyrażali swoją opinię przed sądem.  W okresie 

sprawozdawczym pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR współpracowali także z 

takimi instytucjami jak: szkoła dziecka, kuratorzy sądowi, świetlice środowiskowe, Specjalne 

Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 
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pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej celem kompleksowego wsparcia rodzin w 

pełnionych przez nie zadaniach.   

1.1.6.7 Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Celem wsparcia rodzin zastępczych w pełnieniu ich codziennej pracy, w 2018 r. umożliwiono im 

możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji specjalistycznych prowadzonych przez 

psychologów i prawników. W okresie sprawozdawczym z wymienionych form poradnictwa 

skorzystało 20 osób. 7 osób pozyskało pomoc interwenta – pracownika Działu Interwencji 

Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wśród korzystających ze wsparcia 

oferowanego przez PCPR w 2018 r. znalazło się 8 wychowanków pieczy zastępczej.  

1.1.6.8 Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2018 r. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dokonywano 

celem:  

a)    ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 

b)   analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 

c)    monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną; 

d)   oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 

e)    zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

f)    informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty (np. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze), działalności leczniczej (np. Zakład Opieki Leczniczej) 

lub pomocy społecznej (np. Domy Pomocy Społecznej). 

 

Na podstawie art. 131 Ustawy ocena sytuacji dziecka przeprowadzana była w miarę potrzeb, 

jednak w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia nie rzadziej, niż co 3 miesiące, a w przypadku 

dzieci starszych, co 6 miesięcy. W roku 2018 sporządzono 348 oceny sytuacji dzieci 

umieszczonych rodzinach zastępczych. W Tabeli 11 zestawiono oceny dzieci umieszczonych z 

podziałem na rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz zawodowe 

o charakterze pogotowia rodzinnego. 
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Tabela 11: Oceny sytuacji dzieci sporządzonych w 2018 r. 

 Oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach: 

Podział ze 

względu na wiek 

dziecka: 

rodziny 

spokrewnione 

rodziny 

niezawodowe 

rodziny zawodowe 

(bez pogotowi 

rodzinnych) 

rodziny 

zawodowe 

(pogotowia 

rodzinne) 

razem: 

Dzieci poniżej 3 lat 

(co 3 miesiące) 
32 6 8 14 60 

Dzieci pow. 3 lat 

(co 6 miesięcy) 
138 84 56 10 288 

razem: 170 90 64 24 348 

 

1.1.6.9 Dokonywanie ocen rodzin zastępczych. 

W roku 2018 ocen rodziny zastępczej dokonuje się pod względem predyspozycji do pełnienia 

powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. 

Art. 40 Ustawy określa zakres całodobowej opieki i wychowania dziecka, poprzez: 

a)   traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 

b)   zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

c)   zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych; 

d)   zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań; 

e)   zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych 

dziecka; 

f)   umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 

inaczej. 

Oceny rodziny zastępczej sporządza się w konsultacji  z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz asystentem pracującym z rodziną biologiczną dziecka. Zakres współpracy 

asystenta rodziny biologicznej dziecka określa możliwości pracy rodziny zastępczej z rodzicami 

dziecka w celu ewentualnego powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W przypadku braku 

asystenta funkcję tę przejmuje pracownik socjalny właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

znajdującego się w obszarze zamieszkania rodziców dziecka. Pierwsza ocena rodziny zastępczej 

dokonywana jest nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka 

w rodzinie zastępczej. Kolejna przeprowadzana jest po upływie roku od dokonania pierwszej 

oceny, a następne nie rzadziej, niż co 3 lata. Rodzina zastępcza może złożyć w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania oceny, zastrzeżenia do starosty, który następnie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania tego zastrzeżenia dokonuje jego rozpatrzenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń 

przez starostę, ocenę rodziny zastępczej sporządza się po raz drugi.  
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Jeżeli ostateczna ocena rodziny zastępczej jest negatywna, kolejną dokonuje się nie później niż 

w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania tej oceny. W przypadku kolejnej negatywnej oceny 

Zespół kieruje do sądu wniosek o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

W roku sprawozdawczym dokonano 55 ocen rodzin zastępczych. Zestawienie ocen rodzin 

zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, 

zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinny dom dziecka zawiera poniższa 

tabela (Tabela 12). 

Tabela 12: Liczba ocenionych rodzin zastępczych w 2018 r. 

 Oceny rodzin zastępczych z podziałem na: 

Rodzaj 

opinii: 

rodziny 

spokrewnione 

rodziny 

niezawodowe 

rodziny 

zawodowe 

rodziny 

zawodowe o 

charakterze 

pogotowia 

rodzinnego 

rodzinny dom 

dziecka 
razem: 

pozytywne 24 23 1 0 0 48 

pozytywne z 

zaleceniami 
7 0 0 0 0 7 

negatywne 0 0 0 0 0 0 

razem: 31 23 1 0 0 55 

 

Nieodłącznym etapem procesu oceny rodzin jest badanie psychologiczne mające na celu zarówno 

wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

jak i związane z okresową oceną w zakresie tychże wymiarów dokonywaną regularnie co 2 lata. 

Ponownej diagnostyce psychologicznej poddawane są głównie  rodziny zastępcze zawodowe  

i niezawodowe. W 2018 r przeprowadzono łącznie 29 badań psychologicznych u rodzin 

zastępczych. Badania były wykonywane przez dwóch psychologów, diagnostykę oparto  

o wywiad, obserwację oraz standardowe narzędzia psychometryczne. 

1.1.6.10 Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym 

poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji 

oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

W 2018 pracownicy Działu  Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR zapewniali rodzinom 

zastępczym zawodowym  i niezawodowym poradnictwo, mające na celu zachowanie  

i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego poprzez: 

- systematyczne wizyty domowe,  

- indywidualne rozmowy, 

- edukację pedagogiczną w zakresie prawidłowych metod wychowawczych, 
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- przekazywanie materiałów pomocowych dotyczących wychowania dzieci, 

- przekazywanie informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy specjalistów. 

 

1.1.6.11 Zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 

Zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie 

ich kwalifikacji. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. zapewnił koordynatorom rodzinnej pieczy 

zastępczej udział w następujących szkoleniach mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji: 

1)      w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

• 7 grudnia 2018 – spotkanie "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na 

terenie województwa zachodniopomorskiego" oraz " Kurs na rodzinę" 

• 14 grudnia 2018 - Spotkanie w Międzywodziu w ramach projektu "Zintegrowane 

wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej" 

 

1.1.6.12 Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z 

uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 

przysposabiających. 

Regulacja sytuacji prawnej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej ma na celu 

rozpoczęcie procedury kwalifikacji dziecka do adopcji. W 2018 r. wszczynano postępowania w 

sądach rodzinnych przez złożenie 23 wniosków o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci, których 

rodzice biologiczni nie utrzymywali systematycznego kontaktu z dziećmi i nie wykazywali 

zainteresowania losem małoletnich. Drugim kierunkiem działań była procedura zrzeczenia 

polegająca na tym, że rodzic dziecka, zgodnie z art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  

z dnia 25 lutego 1964 r. z późniejszymi zmianami, przed sądem wyraża zgodę na przysposobienie 

swojego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej. Pracownicy PCPR 

wspierają rodziców, szczególnie matki dzieci porzuconych w szpitalu, do podjęcia decyzji  

o przysposobieniu ich dziecka. Po skompletowaniu dokumentów (zupełny akt urodzenia, dowód 

osobisty rodzica i wniosek o zrzeczenie) rodzic wraz z pracownikiem PCPR udają się do sądu. W 

roku sprawozdawczym dokonano 3 takich zrzeczeń.  

W 2018 roku skierowano do Ośrodka Adopcyjnego 16 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną,  

z czego 3 dzieci otrzymało kwalifikację pozytywną i dwoje z nich znalazło rodziny 

przysposabiające. 12 dzieci otrzymało kwalifikację negatywną - ze względu na brak zasadności 

poszukiwania dla tych dzieci rodzin przysposabiających uwarunkowaną np. silnymi więziami  

z rodzicami zastępczymi. Dane dotyczące zgłoszeń informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną prezentuje Tabela 13. 
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Tabela 13: Zgłoszenia dzieci do adopcji w 2018 r. 

 Wynik kwalifikacji zgłoszenia dziecka do Ośrodka Adopcyjnego: 

 pozytywny negatywny 

Liczba zgłoszeń: 3 12 

razem: 15 

 

1.1.6.13 Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina 

zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może 

sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych 

albo zaplanowanego wypoczynku. 

W 2018 roku większość rodzin zastępczych nie zgłaszała okresowej niezdolności do sprawowania 

opieki nad dzieckiem. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnił jednemu dziecku opiekę 

rodziny pomocowej.  

1.2. Instytucjonalna piecza zastępcza 

W Powiecie Polickim działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego: 

Dom Dziecka w Policach i Dom Dziecka w Tanowie- dysponującymi po 30 miejsc każda. 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 53 dzieci, 

w tym 25 z terenu innych powiatów. Natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. przebywało 51 dzieci 

w tym 17 z terenu innych powiatów. W całym roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

przebywało w sumie 64 dzieci.  

 

Podstawowe dane o placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego zawiera 

Tabela 14. 

Tabela 14 : Podstawowe dane placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego 

PODSTAWOWE DANE  Placówki opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim: 

Typ placówki: adres: 
liczba miejsc  
w placówce 

stan na dzień 
01.01.2018 r. 

stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Dom Dziecka  
ul. Kresowa 26 
72-010 Police 

30 24 23 

Dom Dziecka 
ul. Szczecińska 2a 
72-004 Tanowo 

30 29 28 

razem: 2 placówki  60  53 51 

Spośród umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu 

Polickiego są dzieci pochodzące z gminy Police, Kołbaskowo, Dobra i Nowe Warpno jak 
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również dzieci obce, spoza Powiatu Polickiego, umieszczone w placówkach na mocy 

porozumienia (Tabela 15). 

Tabela 15:  Podział wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim ze względu na 

gminę, z której pochodzą – stan na 31 grudnia 2018 r 

 

Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego 

są w różnym wieku. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w  placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające 

szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.  Umieszczenie 

dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w przypadku, gdy w danej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w 

innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub 

dotyczy to rodzeństwa. 

 

W placówkach na terenie Powiatu Polickiego mamy umieszczonych 4 dzieci, które są w wieku 

poniżej 10. roku życia. Natomiast ich umieszczenie stanowiło wyjątkowy przypadek – dotyczyło 

rodzeństwa, wraz z którym Sąd umieścił małoletnich w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 

przypadku dwóch rodzeństw jest prowadzona praca na rzecz opuszczenia placówki opiekuńczo-

wychowawczej, jedno rodzeństwo ma szansę na powrót do rodziny biologicznej i też w tym 

kierunku jest prowadzona praca, natomiast drugie wspomniane rodzeństwo ma szansę na 

przeniesienie do rodziny niezawodowej w osobach z najbliższej rodziny – procedura w trakcie. 

Pozostałe liczne rodzeństwa są w trakcie regulacji sytuacji prawnej. 

 

W placówkach opiekuńczo wychowawczych za zgodą dyrektora placówki mogą także przebywać 

osoby, które przebywając w pieczy zastępczej osiągnęły pełnoletność jednak nie dłużej niż do 25. 

roku życia.  Taka możliwość istnieje tylko i wyłącznie w przypadku, gdy osoba pełnoletnia 

kontynuuje naukę. Pełnoletnich wychowanków, którzy pozostają w placówce do ukończenia 

nauki jaką rozpoczęli przed osiągnięciem 18 roku życia na dzień 31.12.2018 r. jest 6. Są to osoby 

usamodzielniane, pozostające w placówce na szczególnych zasadach, które mogą opuścić 

POCHODZENIE 
WYCHOWANKA 

Dom Dziecka 
w Policach 

Dom Dziecka 
w Tanowie 

SUMA 
Gmina/ inny 
powiat: 

  

Gmina Kołbaskowo 4 5 9 

Gmina Dobra 2 0 2 

Gmina Police  6 16 22 

Gmina Nowe Warpno 1 0 1 

z innego powiatu 10 7 17 

razem: 23 28 51 
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placówkę na własne żądanie. Szczegółowe dane wychowanków z podziałem na wiek 

wychowanków przedstawia Tabela 16.  

 

Tabela 16 :  Podział wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim ze względu na 

wiek – stan na 31 grudnia 2018 r 

  

 

Istotne jest jeszcze wskazanie na okres przebywania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Poniżej w tabeli przedstawiono okres przebywania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu Polickiego (Tabela 17). 

 

Tabela  17:  Podział wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim ze względu na 

wiek – stan na 31 grudnia 2018 r 

 

Powody dla których sąd umieszcza dzieci w pieczy zastępczej są różne. Do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej w 2018 r. trafiły dzieci w większości z powodu bezradności opiekuńczo – 

wychowawczej rodziców, czy uzależnienia rodziców od alkoholu czy substancji 

psychoaktywnych. Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące powodów, dla których dzieci 

przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Tabela 18). 

DZIECI W 
INSTYTUCJONALNEJ 
PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W WIEKU 
 

Wiek wychowanków: 

Dom Dziecka 
poniżej 1 

roku 
od 1 roku do 

3 lat 
4-6 lat 7-13 lat 14-17 lat 18-24 lat razem: 

Dom Dziecka 
w Policach 

0 1 0 8 
11 

3 23 

Dom Dziecka 
w Tanowie 

0 0 0 12 
13 

3 28 

razem: 0 1 0 20 24 6 51 

OKRES 
PRZEBYWANIA 

DZIECI W 
INSTYTUCJONALNEJ 
PIECZY ZASTĘPCZEJ  

 

Wiek wychowanków: 

Dom Dziecka 
do 3 

miesięcy 

powyżej 3 
miesięcy do 
6 miesięcy  

powyżej 6 
miesięcy do 
12 miesięcy 

powyżej 1 
roku do 2 lat 

powyżej 2 lat 
do 3 lat 

powyżej 3 
lat 

razem: 

Dom Dziecka 
w Policach 

0 0 3 4 
4 

12 23 

Dom Dziecka 
w Tanowie 

4 0 1 1 
0 

22 28 

razem: 4 0 4 5 4 34 51 
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Tabela  18:  Powody przebywania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego – stan na 31 grudnia 2018 r 

Jak już wcześniej zaprezentowano, od kilku lat w ww. placówkach umieszcza się dzieci 

nastoletnie, wyjątek stanowią tu liczne rodzeństwa. Często umieszczeni nastolatkowie z powodu 

postępującej demoralizacji trafiają do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych czy 

Socjoterapeutycznych. Procedurę umieszczenia w takowych formach wsparcia w oparciu o 

ustawę o pomocy społecznej rozpoczyna placówka opiekuńczo – wychowawcza. Często zdarza 

się jednak tak, że nastolatek, który trafia do instytucjonalnej pieczy zastępczej ma już sprawę o 

demoralizacje w toku. O umieszczeniu w MOW czy MOS decyduje Sąd wydając w takiej sprawie 

stosowne zarządzenia. Na dzień 31 grudnia 2018 r. stale poza placówkami przebywa łącznie 12 

wychowanków. Ten stan faktyczny obrazuje Tabela 19. 

 

 

 

DZIECI UMIESZONE W PIECZY 
ZASTĘPCZEJ NA SKUTEK 

 

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

w Policach 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

w Tanowie 

sieroctwo 0 0 

półsieroctwo 0 0 

uzależnienie rodziców od alkoholu 6 5 

przemoc w rodzinie 0 2 

bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

17 21 

niepełnosprawność co najmniej 
jednego z rodziców 

0 0 

długotrwałej lub ciężkiej choroby co 
najmniej jednego z rodziców 

0 0 

pobytu za granicą co najmniej 
jednego z rodziców (praca 

zarobkowa) 
0 0 

ubóstwo 0 0 

inne 0 0 

dzieci cudzoziemców 0 0 

małoletnie matki 0 0 

razem: 23 28 
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Tabela  19: Długotrwała nieobecność wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim – 

stan na dzień 31.12.2018 r. 

Miejsce pobytu  
Dom Dziecka 

w Policach 
Dom Dziecka 

w Tanowie 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 2 3 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

5 1 

Zakład Poprawczy 0 0 

Schronisko dla nieletnich 0 0 

Długotrwała ucieczka 1 1 

Pełnoletni wychowankowie - 
usamodzielnienie 

0 0 

razem: 8 4 

 

1.2.1. Umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Łączna liczba dzieci umieszczanych w 2018 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

funkcjonujących terenie Powiatu Polickiego wyniosła 9. Należy także zaznaczyć, iż w 2018 r. było 

1 umieszczenie dziecka pochodzącego z Powiatu Polickiego w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej poza Powiatem, z uwagi na brak możliwości umieszczenia w Powiecie. Na 

umieszczenie dziecka poza Powiatem wyraził zgodę Sąd wydający zarządzenia odnoście 

zabezpieczenia dziecka. Dane odnośnie umieszczeń z podziałem na gminy przedstawia Tabela 20. 

Tabela 20: Napływ dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2018  r. z podziałem na placówki 

Przyczyny umieszczenia 
Dom Dziecka 

w Policach 
Dom Dziecka 

w Tanowie 

na podstawie postanowienia sądu  
tryb nagły 

3 5 

z rodzinnej pieczy zastępczej 0 1 

razem: 3 6 

 

W ciągu 2018 r. z instytucjonalnej pieczy zastępczej odpłynęło łącznie 12 dzieci w tym 9 

pochodzących z innych powiatów. Powody opuszczenia pieczy zastępczej są różne tj. 

usamodzielnienie wychowanków, powrót do rodziny biologicznej, czy tez zmiana formy pieczy 

zastępczej. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje Tabela 21. 
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Tabela 21 : Odpływ dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2018  r. z podziałem na placówki 

Przyczyny odpływu  
Dom Dziecka 

w Policach 
Dom Dziecka 

w Tanowie 

Powrót do rodziny naturalnej 0 4 

Umieszczenie w rodzinnej pieczy 
zastępczej 

0 0 

Umieszczenie w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 

0 1 

przysposobienie 0 0 

Ośrodek wychowawczy w postaci 
Zakładu Karnego (pełnoletni 
wychowanek) 

1 0 

Pełnoletni wychowankowie - 
usamodzielnienie 

3 3 

razem: 4 8 

  

Na terenie Powiatu Polickiego funkcjonują dwie placówki o charakterze socjalizacyjnym z 

zabezpieczonymi miejscami interwencyjnym. 

Tryb i sposób zabezpieczenia małoletnich reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Zgodnie z ustawą do placówki można przyjąć dziecko na podstawie orzeczenia sądu, 

w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policją czy Straż Graniczną lub na 

wniosek rodziców dziecka, dziecka lub osoby trzeciej 

W ciągu 2018 r. w trybie interwencyjnym umieszczono 4 dzieci. Dzieci zostały zabezpieczone w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tanowie. W 2 przypadkach uczestniczył pracownik 

socjalny z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, natomiast w pozostałych 2 

przypadkach dziecko zostało doprowadzone przez Policję w godzinach nocnych. Każdorazowo 

miejsce umieszczenia dziecka wskazuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, które 

posiada całodobowy telefon interwencyjny dostępny Policji. Dyżury telefoniczne pełnią 

pracownicy działu Pieczy zastępczej. 

 

Przy umieszczeniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej gromadzi się i przekazuje 

każdorazowo dokumentację dziecka zgodnie z art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

 

W okresie sprawozdawczym prowadzono również pracę z rodzinami biologicznymi, w celu 

zapobiegania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.  Po rozeznaniu sytuacji środowiskowej, 

pomimo wydanego postanowienia Sądu nie umieszczono 4 dzieci.  Poprzez pracę socjalną i 

wsparcie rodzin biologicznych doprowadzono do przywrócenia władzy rodzicielskiej oraz nie 

rozdzielenia matki z nowonarodzonym dzieckiem. 
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1.2.2 Finansowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze to jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego posiadające 

własny budżet. Raz do roku Starosta Powiatu Polickiego wydaje zarządzenie w sprawie ustalenia 

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach. 

Zarządzenie musi zostać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego (Tabela 22). 

Tabela 22:  Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w placówce opiekuńcza-wychowawczej w Powiecie 

Polickim w latach 2016-2018 

ŚREDNIE MIESIĘCZNE 
KOSZTY 

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w: 

Typ placówki: 2016 r. 2017r. 2018 r. 

Dom Dziecka w Policach  4106,90 4251,50 4 595,64 

Dom Dziecka w Tanowie 4019,30 3748,85 4 297,72 

 

1.2.2.1 Porozumienia między powiatami 

Na przestrzeni  2018 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego 

przebywało 25 dzieci pochodzących z innych powiatów, z czego w ciągu 2018 roku odeszło z 

instytucjonalnej pieczy 8 dzieci umieszczonych na terenie Powiatu Polickiego na mocy 

porozumienia. W ciągu 2018 r. nie zawarto nowych porozumień. 

 

W okresie sprawozdawczym Powiat Policki otrzymał środki w kwocie 1 145 479,76 zł na 

finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 25 dzieci pochodzących z terenów innych 

powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach na przestrzeni 2018 

r. przebywało 7 dzieci z Powiatu Polickiego. Powodem umieszczenia dzieci poza Powiatem był 

między innymi: brak miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie Powiatu 

Polickiego, zmiana placówki zgodnie z postanowieniem sądu na placówkę specjalistyczno-

terapeutyczną. Na ich utrzymanie przekazaliśmy środki finansowe w wysokości 328 529,83 zł. 

Szczegółowe dane obrazuje Tabela 23.   
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Tabela  23:  Zwrot wydatków na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. 

DOCHODY/WYDATKI  liczba dzieci: kwota: 

dzieci z innych powiatów przebywające w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie 

Powiatu Polickiego - POROZUMIENIA 

25 
dla Powiatu Polickiego 

1 145 479,76 zł 

dzieci z innych powiatów przebywające w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej w na terenie 

Powiatu Polickiego – BEZ POROZUMIEŃ 

0 
dla Powiatu Polickiego 

 

dzieci z Powiatu Polickiego przebywające w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

innych powiatów - POROZUMIENIA 

7 
dla innych powiatów 

328 529,83 zł 

1.2.2.2 Współfinansowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy 

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. 

zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym 

roku pobytu dziecka w pieczy), 30% ( w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% ( w trzecim 

roku i następnych latach) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczych. Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę 

439 792,41 zł (Tabela 24). 

 

Tabela  24: Współfinansowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na gminy w 2018 r. 

WSPÓŁFINANSOWANIE 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 
Gmina, z której pochodzą dzieci: 

Procent współfinansowania: 
Gmina 

Kołbaskowo 

Gmina 

Dobra 

Gmina 

Police 

Gmina 

Nowe Warpno 
razem: 

kwota  (10 %)  13 082,48 2 323,24 9 827,58 0,00 25 233,30 

kwota  (30 %)  10 422,78 25 705,90 155 632,27 7 652,05 199 413,00 

kwota  (50 %)  111 654,74 0,00 89 015,10 14 476,27 215 146,11 

razem: 135 160,00 28 029,14 254 474,95 22 128,32 439 792,41 

 

Porównując współfinansowanie pieczy zastępczej przez gminy w latach 2014-2017 r. można 

zauważyć, że w następujących po sobie latach kwota współfinansowania znacznie zwiększa się tj.  

w 2014 r. wyniosła  81 408,70 zł, w 2015 r. 117 377,82 zł, w 2016 r. 182 823,99 zł w 2017 r. 

286 041,62 zł. Natomiast w 2018 r. wynosi już 439 792,41 zł. Dzieje się tak ponieważ, gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej 

partycypuje w kosztach utrzymania dzieci  wszystkich umieszczonych po 2012 r. 

1.2.3.Pomoc usamodzielnianym wychowankom 

Usamodzielnieni wychowankowie korzystają z dwóch ustaw w zależności od miejsca 

umieszczenia oraz daty opuszczenia placówki/ ośrodka oraz zakładu, w którym zostali 
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umieszczeni, są to: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., którą stosuje się w 

przypadku wychowanków, którzy opuściły pieczę zastępczą przed 1 stycznia 2012  oraz ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. dotycząca 

wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 roku. 

 

Dnia 29.03.2018 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał obwieszczenie w sprawie wysokości 

kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. Zgodnie z Obwieszczeniem 

usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

przysługuje podwyższona pomoc: 

1) kontynuację nauki: 526,00 zł/miesięcznie 

2) usamodzielnienie:  

a. nie mniej niż 6939 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,  

b. nie mniej niż 3470 jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 

c. nie mniej niż 1735 jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie 

krócej jednak niż przez okres roku. 

3) pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1577,00 zł, a w przypadku ON legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym nie mniej  niż 3154,00 zł 

Według ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie usamodzielnianym wychowankom opuszczającym ośrodki/zakłady 

przysługuje pomoc na: 

1) kontynuację nauki : 30% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł 

2) usamodzielnienie (w zależności jaką formę instytucjonalnej pieczy zastępczej opuszczają): 

a. w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży: 400% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł, 

b.  w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla 

dzieci i  młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie:  

- 400% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł w przypadku okresu  przebywania 

powyżej trzech lat, 

- 200% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763zł w przypadku przebywania przez okres 

powyżej dwóch lat do trzech lat, 

- 100% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł w przypadku  przebywania przez okres 

od roku do dwóch lat. 

c. w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, 

zakładzie poprawczy, specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku 

wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobowa opiekę 

lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym: 

- 300% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł w przypadku przebywania przez okres 

powyżej trzech lat, 

- 200% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł w przypadku przebywania przez okres 

powyżej dwóch lat do trzech lat, 

- 100% podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł w przypadku przebywania przez okres 

do roku do dwóch lat, 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/d/domy
http://kobieta.dziennik.pl/dziecko
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1) zagospodarowanie, której wysokość ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% 

podstawy, gdzie podstawa wynosi 1763 zł. 

 

W 2018 r. 3 usamodzielnianych opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą skorzystało  z  

jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 1 usamodzielniany z pomocy na 

zagospodarowanie, 12 usamodzielnianych korzystało z pomocy finansowej na kontynuację nauki. 

Szczegółowe informacje na temat przydzielonej pomocy dla wychowanków z podziałem na 

formę opieki zastępczej przedstawia dwie Tabela 25. 

Tabela 25:  Pomoc finansowa i rzeczowa udzielona usamodzielnianym wychowankom w 2018 r. z podziałem 

na placówki 

POMOC 
FINANSOWA  
I RZECZOWA 

Rodzaj pomocy udzielonej usamodzielnianym wychowankom: 

pieniężna na 
usamodzielnienie 

na zagospodarowanie  na kontynuację nauki razem: 
(wysokość 
pomocy) Typ placówki: 

liczba 
wychowanków 

wysokość 
pomocy (zł) 

liczba 
wychowanków 

wysokość 
pomocy (zł) 

liczba 
wychowanków 

wysokość    
pomocy (zł) 

opiekuńczo – 
wychowawcze 

3 20 139,00 zł 1 3 000,00 zł 9 28 688,00 zł 51 827,00 zł 

młodzieżowe 
ośrodki 
wychowawcze 

0 0,00 zł 0 0,00 zł 3 13 001,10 zł 13 001,10 zł 

młodzieżowy 
ośrodek socjoterapii 

0 0,00 zł 0 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 

dom samotnej matki 0 
0,00 zł 

0 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 

zakład poprawczy 0 
0,00 zł 

0 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 

razem: 3 20 139,00 zł 1 3 000,00 zł 12 41 689,10 zł 64 828,10 zł 

 

W ramach pracy z usamodzielnianymi wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz w 

celu pomocy w zaplanowaniu procesu usamodzielnienia tak, by przebiegał on sprawnie i 

zakończył się sukcesem, organizowane jest raz w roku spotkanie tematyczne z wychowankami 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Dnia 03.04.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach odbyło się spotkanie z 

wychowankami w przedziale wiekowym 16-18 lat, którzy w niedługim czasie rozpoczną lub już 

rozpoczęli proces usamodzielnienia. W spotkaniu wzięło udział 2 wychowanków z Domu 

Dziecka w Tanowie wraz z wychowawcą oraz 5 wychowanków z Domu Dziecka w Policach wraz 

z pracownikiem socjalnym.  

Na spotkaniu były poruszane zagadnienia: 

1) Co to jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

2) Przedstawienie pracowników zajmujących się zagadnieniami związanymi  

z procesem usamodzielnienia wychowanków, 

3) Omówienie co to jest i kiedy się rozpoczyna proces usamodzielnienia, 

4) Etapy procesu usamodzielnia: wybór opiekuna usamodzielnienia, sporządzenie IPU – 

daty złożenia dokumentacji do PCPR 

5) Wskazanie jakie należy sporządzić dokumenty i terminy ich złożenia 
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6) Obowiązki i rola opiekuna usamodzielnienia 

7) Obowiązki osoby usamodzielnianej 

8) Prawa osoby usamodzielnianej 

9) Formy pomocy w ramach usamodzielnienia 

10) Mieszkanie chronione: zasady przyznawania, regulamin, prawa i obowiązki 

11) Przedstawienie jakie aktualnie PCPR prowadzi projekty i zachęcenie wychowanków 

do wzięcia w nich udziału 

12) Możliwość zadawania pytań 

13) Dyskusja 

 

Ponadto poruszano również temat podjęcia zatrudnienia, wynagradzania pracowników, korzyści 

płynące z legalnego zatrudnienia na umowę o pracę, gospodarowania środkami finansowymi, 

kontynuowania nauki, wybór zawodu. 

 

Usamodzielni wszystkie powyższe aspekty mieli przedstawione w przystępnej prezentacji, 

otrzymali również poradniki dla osób usamodzielnianych, regulamin mieszkań chronionych, a 

ponadto każdy wychowanek otrzymał wizytówkę PCPR z podanymi danymi teleadresowymi. 
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2.  Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej 

Do  zadań  realizowanych  przez  Dział  Poradnictwa  Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej 

należało w szczególności: 

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego realizowanego przez udzielanie 

informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego realizowanego przez procesy 

diagnozowania, profilaktyki i terapii; 

3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego szeroko rozumiane 

problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną,  

a także terapię rodzinną; 

4) prowadzenie interwencji kryzysowej, polegającej na udzielaniu natychmiastowej 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego 

lub prawnego, a w uzasadnionych sytuacjach także schronienia; 

5) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

6) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu 

udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą  

w rodzinie; 

7) udzielanie całodobowego schronienia dla ofiar przemocy domowej, w sytuacji kryzysowej 

osób lub rodzin, wymagających takiego działania; 

8) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 

9) prowadzenie spraw w zakresie działalności ośrodka wsparcia - domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

10) prowadzenie spraw w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom posiadającym status 

uchodźcy bądź objętych ochroną uzupełniającą; 

11) prowadzenie mieszkań chronionych; 

12) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu Powiatu; 

13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu; 

14) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych 

w wymaganym zakresie spraw; 

15) przygotowanie i realizowanie projektów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i innych środków zewnętrznych; 

16) prowadzenie spraw w zakresie działalności ośrodka wsparcia-Dziennego Domu Senior-

WIGOR w Policach; 

17) prowadzenie wolontariatu dla osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym dla rodzin 

zastępczych; 

18) realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wymienionych w art. 76 ust 4 pkt 

6-7 oraz 9-10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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2.1. Interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne 

W 2018 r. udzielono 2018 porad, założono 551 kart klientów, w tym nowych kart 441. Działania 

obejmowały zarówno interwencję kryzysową, jak również poradnictwo specjalistyczne. W 

porównaniu do roku 2017 obserwuje się wzrost liczby klientów o około 10% a także wzrost 

liczby porad psychologicznych i sesji interwencyjnych (Tabela 26).   

Tabela 26: Liczba porad  udzielonych w latach 2015-2017 z podziałem na poradnictwo specjalistyczne oraz interwencję 

kryzysową 

Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w 2018 r. czynny był od 

poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 18:00 i w piątki w godzinach 7:30 – 15:00.   

W sytuacjach kryzysowych można było także skontaktować się pod całodobowym telefonem 

interwencyjnym: 603 083 020. 

Pomoc dla klientów działu realizowana była w różnych formach. Najczęściej był to 

ambulatoryjny kontakt z klientem, a ponadto: interwencje w środowisku, kontakt telefoniczny, 

poprzez Internet oraz asystowanie osobom w kryzysie, w tym osobom przebywającym w hostelu 

i mieszkaniach chronionych. Liczba udzielonych porad w poszczególnych formach pomocy w 

latach 2016-2018 utrzymuje się na podobnym poziomie (Wykres 1). 

Wykres 1: Formy udzielania usług w latach 2016-2018 
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2.1.1. Pomoc w kryzysie  

Realizując zadania ustawowe, PCPR w ramach interwencji kryzysowej, podejmował następujące 

działania: 

1) udzielanie natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, 

2) udzielanie poradnictwa socjalnego lub prawnego w sytuacji kryzysu, 

3) udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu w hostelu PCPR,  

4) podejmowanie interwencji w środowisku zamieszkania, 

5) współpraca z instytucjami i służbami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, 

6) udzielanie doraźnego schronienia w „Pokoju doraźnego wsparcia – AZYL”, 

7) prowadzenie całodobowych dyżurów telefonicznych dla osób w kryzysie. 

Zasadą interwencji kryzysowej jest udzielanie pomocy możliwie jak najszybciej po wystąpieniu 

wydarzenia krytycznego. W zależności od nasilenia przeżywanego kryzysu, potrzeb i posiadanych 

zasobów klienta, przeprowadzano interwencje w siedzibie PCPR, w hostelu PCPR, jak również w 

miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia. Interwencja kryzysowa w PCPR prowadzona 

była przez trzech pracowników socjalnych, trzech psychologów, dwóch prawników oraz czterech 

aspirantów pracy socjalnej. 

Problemy, z jakimi najczęściej zgłaszają się osoby poszukujące pomocy to:  

1) konflikty rodzinne, 

2) problemy emocjonalne, 

3) konflikty małżeńskie i w konkubinacie, 

4) przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie ze strony osób bliskich, 

5) uzależnienie, 

6) problemy wychowawcze, 

7) choroba, 

8) zaburzenia psychopatologiczne, psychiczne, 

9) problemy natury prawnej 

Analizując dane z lat 2016-2018 można zauważyć wzrost liczby zgłaszanych problemów w 

obszarze problemów emocjonalnych, uzależnień, problemów wychowawczych. Należy 

zaznaczyć, iż często na etapie diagnozy problemu, dokonuje się identyfikacji u jednego klienta 

kilku problemów i nadaje się im rangę ważności w zależności od nasilenia kryzysu. Liczbę 

poszczególnych kryzysów, z którymi zwracali się po pomoc klienci w latach 2016-2018 ilustruje 

Wykres 2.   
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Wykres 2: Katalog problemów podejmowanych interwencji w latach 2016-2018 

 

W celu wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, wymagających pomocy w formie 

czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania prowadzono hostel. Osoby doświadczające 

przemocy i inne osoby, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, wymagające pomocy w formie 
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miesięcy. Z pobytu w hostelu ze względu na doświadczanie przemocy oraz innych kryzysów w 

2018 r. skorzystały łącznie 23 osoby, w tym 11 osób dorosłych i 12 dzieci. W stosunku do 2017 r. 

liczba korzystających wzrosła, co obrazuje Wykres 3. 

Wykres 3: Osoby korzystające z hostelu PCPR w latach 2017-2018 z podziałem na gminy
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Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach  

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 

lokatorów itd. Poradnictwo prawne realizowane było w ramach poradnictwa specjalistycznego 

poprzez dyżur dwóch prawników, dwa razy w tygodniu. w dogodnych dla mieszkańców 

godzinach, przedpołudniowych i popołudniowych. W 2018 roku udzielono 284 porady prawne, 

w tym 52 porady w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na 

terenie województwa zachodniopomorskiego”.  

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 

Poradnictwo psychologiczne prowadziło trzech psychologów. W 2018 roku udzielono 482 

porady psychologiczne, w tym 204 porady w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin 

i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.  

Poradnictwo rodzinne realizuje się poprzez diagnozę problemów funkcjonowania rodziny, w tym 

problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemów opieki nad 

osobą niepełnosprawną, a także poprzez terapię rodzinną. W 2018 r. udzielono 142 porady 

rodzinne, w tym 62 porady w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy 

zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 

2.2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Powiecie Polickim na lata 2016-2020 przyjętego Uchwałą  

Zarządu Powiatu w Policach Nr 339/2016  z dnia 12 maja 2016 r. PCPR prowadził działania w 

zakresie udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także 

oddziaływania na osoby stosujące przemoc poprzez realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego. Ponadto w ramach poradnictwa specjalistycznego świadczono usługi poradnictwa 

psychologicznego,  prawnego  i rodzinnego. Realizowano także procedurę Niebieskiej Karty oraz 

współpracowano ze służbami i instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, a także uczestniczono w gminnych zespołach interdyscyplinarnych ds. 

przeciwdziałania przemocy. 

W 2018  r. założono 4 formularze Niebieska Karta – A, uczestniczono w  8 grupach roboczych w 

ramach procedury Niebieskiej Karty oraz w 6 rozprawach sądowych w sprawach karnych 

prowadzonych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Do PCPR w 2018 r. zgłoszono 47 przypadków przemocy w rodzinie. Należy nadmienić, iż 

zgłoszenia te pochodziły bezpośrednio od osób doświadczających przemocy w rodzinie, od 

członków rodziny, od osób obcych i instytucji oraz organizacji  pozarządowych. Znaczna część 

osób kierowana była do PCPR po specjalistyczną pomoc psychologiczną i prawną przez 

członków grup roboczych gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Analizując dane za lata 

2016-2018 można stwierdzić, iż w bieżącym roku sprawozdawczym liczba osób zgłaszających 

stosowanie przemocy w stosunku do roku ubiegłego utrzymuje się na podobnym poziomie, a 

stanowi 11% ogółu zgłaszających się klientów w sytuacji kryzysowej. Liczbę klientów 

zgłaszających problem przemocy przedstawia Tabela 27. 
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Tabela 27: Liczba osób doświadczających przemocy w latach 2016-2018  

Przemoc – Powiat Policki 2016 2017 2018 

Liczba zgłoszeń 62 45 47 

Razem liczba osób w rodzinach 171 133 142 

 

W celu wsparcia osób doświadczających przemocy, wymagających odizolowania od sprawcy, 

zapewniono schronienie w hostelu 22 osobom, w tym 10 osobom dorosłym i 11 dzieciom. 

2.3. Ośrodki wsparcia 

W 2018 r. na terenie Powiatu Polickiego prowadzono 3 ośrodki wsparcia: 

1) ośrodek wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie, 

który realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” na podstawie umowy zawartej w dniu 26 lutego 2014 r. w 

Policach pomiędzy Powiatem Polickim z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, a 

Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą   w 

Niegowie przy ul. Klonowej 1,  

2) ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Senior-WIGOR w Policach, który realizuje zadanie 

publiczne polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w 

Policach przy ul. Korczaka 17, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2016 r. w 

Policach pomiędzy Powiatem Polickim z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, a 

Szczecińskim Stowarzyszeniem „Złoty Wiek” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stanisława 

Hryniewieckiego 9.  

3) ośrodek wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach, 

na podstawie umowy zawartej w dniu 8 marca 2018 r. w Policach pomiędzy Powiatem Polickim z 

siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, a Stowarzyszeniem „Monar” w Warszawie z siedzibą 

przy ul. Nowolipki 9B. 

2.3.1.Dom dla Samotnych Matek  z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach                                 

W roku 2018 w ośrodku wsparcia - Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT 

w Policach, zwany dalej Domem,  przebywało 21 kobiet i 35 dzieci. Decyzje kierujące w 2018 r. 

wydano dla kobiet mieszkających na terenie Powiatu Polickiego, gmin województwa 

zachodniopomorskiego, oraz innych gmin z terenu kraju, co obrazuje Tabela nr 28. 
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Tabela 28: Dane o mieszkankach Domu dla Samotnych z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach skierowanych w 

2018r. 

Miejsce zamieszkania osoby 

kierowanej: 

Kobiety: 

w tym dzieci: 

Ogółem małoletnie matki 

Powiat Policki, w tym: 12 - 18 

Gmina Police 10 - 15 

Gmina Dobra 2 - 3 

Gmina Kołbaskowo - - - 

Gmina Nowe Warpno - - - 

Inne Gminy  9 - 17 

razem: 21 - 35 

 

Wymienione mieszkanki, to matki samotnie wychowujące dzieci,  w tym kobiety oczekujące 

narodzin pierwszego lub kolejnego dziecka. Ośrodek wsparcia umożliwił im zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, takich jak schronienie, żywność czy leki. Mieszkanki mogły 

skorzystać z pomocy prawnej, w tym z doradztwa w zakresie załatwiania spraw urzędowych i 

pomocy psychologicznej.  W Domu  prowadzono warsztaty umiejętności wychowawczych, 

organizowano cyklicznie grupowe spotkania, tzw. społeczność i warsztaty aktywizacji zawodowej. 

Mieszkanki i ich dzieci uczestniczyły ponadto w szeregu imprez organizowanych przez studentów 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

2.3.2. Dzienny Dom Senior + 

Ośrodek wsparcia Dzienny Dom Senior+, zwany dalej Dziennym Domem, realizuje pomoc dla 

seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Powiatu 

Polickiego, w zakresie usług opiekuńczo-socjalnych, rehabilitacji społecznej i terapeutycznej.  W 

2018r.  Dzienny Dom dysponował 30  miejscami dla seniorów. 

W roku sprawozdawczym, przeprowadzono 7 komisji rekrutacyjnych. W skład Komisji wchodzą: 

Dyrektor PCPR, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej ze wszystkich gmin Powiatu 

Polickiego, pracownik Senior +, przedstawiciele organizacji pozarządowych, takich jak Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach, Uniwersytet III Wieku w Policach.          

W 2018 roku wydano 115 decyzji administracyjnych o skierowaniu i odpłatności lub zmianie 

odpłatności, decyzji wygaszających. W roku 2018 w Dziennym Domu przebywało w sumie 48 

seniorów, w tym: 38 kobiet, 10 mężczyzn, co obrazuje Tabela 29.  
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Tabela 29: Dane o seniorach skierowanych do Dziennego Domu Senior+ w 2018r. 

Miejsce zamieszkania osoby 

kierowanej: 

Seniorzy 

ogółem 

kobiety mężczyźni 

Gmina Police 32 8 40 

Gmina Dobra 2 1 3 

Gmina Kołbaskowo 4 1 5 

Gmina Nowe Warpno - - - 

razem: 38 10 48 

 

Od  1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w Dziennym Domu  nastąpiło 18 rezygnacji  z powodu 

niedostosowania społecznego, pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci:  2 seniorów  z Gminy 

Kołbaskowo, 2 seniorów z Gminy Dobra, 14 seniorów z Gminy Police. 

Na dzień 31.12.2018 r. na przyjęcie do Dziennego Domu Senior+  oczekuje 6 seniorów. 

2.5. Asystowanie w rodzinach w 2018 r. 

Asystowanie to organizowanie i zapewnienie dostępu do zaplanowanej, długoterminowej pomocy 

najczęściej trzymiesięcznej, z możliwością przedłużenia, gdy tego wymaga plan pracy z rodziną. 

Po zakończeniu pracy z rodziną jest ona jeszcze monitorowana przez okres 3 miesięcy. 

Asystowaniem, zgodnie z naszymi zadaniami, wspierano rodziny w ramach poradnictwa 

specjalistycznego i interwencji kryzysowej. Zadanie to powierzono 4 Aspirantom Pracy Socjalnej, 

dalej zwanymi APS. 

APS asystowali: osobom usamodzielnianym mieszkającym w mieszkaniach chronionych; 

rodzinom, w których występuje niepełnosprawność, rodzinom przeżywającym sytuacje 

kryzysowe oraz mieszkankom hostelu.  

W 2018r. objęto wsparciem APS 8 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 

przebywających w mieszkaniu chronionym w Policach i Tanowie. Ta forma pomocy ma nauczyć 

młodych ludzi samodzielności w dorosłym życiu. APS pełni funkcję opiekuna, doradcy, 

przyjaciela. Jest to najbliższa osoba, która w sposób dostępny i prosty uczy jak pokonywać 

trudności dnia codziennego, od najprostszego sprzątania, do rozwiązywania konfliktów lub 

podejmowania życiowych decyzji.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wsparciem APS objętych było 35 rodzin. W rodzinach 

tych wychowuje się 31 dzieci. Wszystkie rodziny pochodziły z Gminy Police.  

Osiągnięto następujące efekty asystowania:  

1) 35 rodzin skorzystało z poradnictwa socjalnego (często wielokrotnego), 

2) 6 osób skorzystało z indywidualnego wsparcia psychologicznego, 

3) 4 osoby skorzystały z terapii uzależnień, 
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4) 11 osób skorzystało z porad prawnych, 

5) 4 rodziny uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych „Szkoła dla Rodziców”, 

6) 3 osoby uczestniczyły w zajęciach warsztatowych „Akademii dla Babć i Dziadków”, 

7) 6 osób podjęło pracę, 

8) 11 matek z dziećmi odizolowało się od przemocy, 

9) 8 rodzin uzyskało wsparcie w kryzysie psychicznym,  

10)  13 seniorów otrzymało wsparcie w środowisku, 

11)  zaobserwowano poprawę relacji między członkami rodziny, 

12)  wzrosła samoocena, poczucie własnej wartości i wiary we własne siły, zarówno u  kobiet jak 

i mężczyzn. 

APS pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, kierował procesem 

zmiany postaw życiowych wszystkich jej członków. Wspierał rodzinę poprzez konsultacje 

i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie m.in. dbania o zdrowie, gospodarowania 

budżetem domowym, pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny. Pomagał również 

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. 

Organizowaniem pracy APS zajmował się Koordynator, który podejmował również współpracę  

z Sądem, Urzędami, Placówkami Oświatowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komendą 

Policji, a przede wszystkim wspierał i motywował APS. Koordynator diagnozował środowisko 

oraz  wspólnie z rodziną i APS opracowywał plan działania.  

Efekty pracy ASP w 2018 r. przedstawia poniższy Wykres 4. 

Wykres 4: Efekty pracy APS w 2018 r. odnośnie ilości rodzin   

 

2.6. Mieszkania chronione  
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mieszkania chronionego wydawane jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia czasu 

pobytu w mieszkaniu po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna mieszkania chronionego.  

W stosunku do poprzedniego roku liczba korzystających z mieszkań chronionych wzrosła. 

Podstawowe dane o mieszkaniach chronionych przedstawia Tabela 30. 

Tabela 30: Podstawowe dane o mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Policki 

PODSTAWOWE DANE  Placówki opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim: 

Typ mieszkania chronionego: 
powierzchnia 

użytkowa: 

Liczba miejsc w 

mieszkaniu: 

stan na dzień 

01.01.2018 r. 

stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Korzystało w 

mieszkaniu w 

2018r  

dla usamodzielnianych 

wychowanków w Policach 
48,53 m² 3 2 1 4 

dla usamodzielnianych 

wychowanków w Tanowie 
57,64 m² 4 1 2 4 

razem: 106,17 m² 7 3 3 8 

1 stycznia 2018r. na stanie w mieszkaniach chronionych przebywało 3 usamodzielnianych 

wychowanków. W ciągu 2018 r. do mieszkań  chronionych skierowano 5 usamodzielniających się 

wychowanków:  4 z Gminy Police, 1 z Gminy Nowe Warpno.  

Podstawowe informacje o skierowaniach do mieszkania chronionego przedstawia Tabela 31. 

Tabela 31: Przydział miejsca w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnionych wychowanków w 2018 r. z podziałem  

na formy opieki zastępczej oraz gminy, z których pochodzą 

MIESZKANIE CHRONIONE  Skierowania do mieszkania chronionego  z: 

Typ placówki: 

Gminy 

Kołbaskowo 

Gminy 

Dobra 

Gminy 

Police 

Gminy Nowe 

Warpno 

innego 

powiatu  
razem 

opiekuńczo-wychowawczej - - 1 1 - 2 

rodziny zastępczej - - 3 - - 3 

razem: 0 0 4 1 0 5 

 

2.7.  Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy 

Pomoc dla cudzoziemców realizowana jest w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004 r. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2009 r. 

oraz z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. Cudzoziemiec aby 

uzyskać pomoc integracyjną składa wniosek w terminie 60 dni od dnia otrzymania decyzji o 

nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełniającej. Wniosek taki obejmuje także 

małoletnie dzieci cudzoziemca oraz małżonka. Pomoc integracyjna jest realizowana w ramach 

Integralnego Programu Integracji (IPI).  Pomoc integracyjna obejmuje świadczenia pieniężne na 
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utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacenie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne poradnictwo socjalne, pracę socjalną, udzielanie 

informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami oraz inne działania wspierające 

proces integracji cudzoziemca.  

W 2018 r. w roku sprawozdawczym do PCPR nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy 

integracyjnej. 

2.8. Pozostałe działania 

1) Organizacja „Wietrzenia szaf” to akcja, którą rozpoczęliśmy w 2015 roku i która cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Polickiego. Polega ona na nieodpłatnym 

przekazaniu rzeczy używanych (np. odzież, akcesoria dziecięce, książki, zabawki, przedmioty 

codziennego użytku itp.), które niepotrzebne jednym, mogą się przydać innym. W 2018 roku 

akcje odbyły się w dziewięciokrotnie. Szacujemy, że podczas nich odwiedziło nas około 900 

osób.  

2) W dniu 15 maja 2018 r. zorganizowano w siedzibie PCPR Międzynarodowy Dzień Rodziny                                     

pod hasłem „Senior w Rodzinie”. Seniorzy wraz ze swoimi rodzinami mogli wysłuchać 

ciekawych prelekcji dotyczących m.in. bezpłatnych leków dla seniorów, odżywianiu osób 

starszych, o pielęgnacji osoby zależnej w warunkach domowych, o bezpieczeństwie, 

ubezpieczeniach seniorów, jak radzić sobie z demencją, jak muzykoterapia poprawia 

funkcjonowanie seniorów. Przez cały czas trwania wydarzenia różne instytucje, podmioty 

gospodarcze, stowarzyszenia i organizacje prezentowały swoją ofertę pomocową oraz działalność 

na rzecz polepszenia życia seniorom i rodzinom opiekującym się przewlekle chorymi seniorami. 

Ofertę ubogaciły bezpłatne badania: słuchu, cholesterolu, cukru, pomiar ciśnienia tętniczego, 

komputerowe badania stóp. Uczestnicy mogli również skorzystać z poradnictwa prawnego oraz 

testów psychologicznych testujących pamięć i orientację.   

2.9.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

PCPR współpracował w 2018 r. z następującymi organizacjami, których działalność poszerzała 

zakres pomocy realizowanej przez dział: 

1) Domem dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w Karwowie. Kontynuowano 

umowę zawartą ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 

z siedzibą w Niegowie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia. 

Dom zapewniał wsparcie w sytuacji kryzysu, przemocy wobec kobiet i dzieci, bezpieczeństwo 

w postaci izolowania od sprawcy przemocy. 

2) Domem dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach. na podstawie     

umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Monar” w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowolipki 9B 

na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia. Dom zapewniał wsparcie 

w sytuacji kryzysu i przemocy w rodzinie. 
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2.10. Współpraca z innymi Instytucjami 

1) Współpraca z gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. W ramach procedury Niebieskiej Karty pracownicy PCPR brali udział 

w posiedzeniach grup roboczych i prowadzili wspólnie działania na rzecz osób 

doświadczających przemocy. 

2) Współpraca z wojewódzkim koordynatorem ds. realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, poprzez gromadzenie danych, sporządzanie 

sprawozdawczości dotyczącej skali problemu przemocy w rodzinie i działań prowadzonych w 

tym obszarze przez instytucje i służby oraz realizowaniu zadań  zgodnie z harmonogramem 

zawartym w  ww. Programie. 
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3. Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Do zadań realizowanych w 2018 roku przez Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych należało: 

1) opracowywanie i koordynowanie powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

2) realizacja zadań przewidzianych w powiatowych programach działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych przypisanych PCPR; 

3) dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, 

f) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 

4) finansowanie i nadzór nad działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach; 

5) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności 

i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie 

w społeczeństwie; 

6) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz 

ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

7) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

8) obsługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; 

9) pomoc osobom niepełnosprawnym w kontaktach z urzędami, instytucjami oraz 

organizacjami; 

10) występowanie z inicjatywą i wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach mających 

znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych; 

11) inspirowanie i podejmowanie działań zmierzających do integracji ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych; 

12) przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych; 

13) przygotowywanie planów zadań w zakresie wydatkowania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

14) przygotowywanie sprawozdań i informacji z prowadzonej działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

15) prowadzenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej; 

16) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie 

właściwemu wojewodzie, uchwalonych przez Radę programów oraz rocznej informacji z ich 

realizacji; 

17) realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

18) realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; 



53 

 

19) prowadzenie nieregularnych usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Polickiego. 

3.1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Zadania wykonywane przez Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych są realizowane zgodnie Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z 

późn. zm.). 

PCPR zajmowało się  finansowaniem realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/323/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnej przewidzianych do 

realizacji w 2018 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania oraz Uchwałą Nr XLIV/357/2018 Rady 

Powiatu w Policach z dnia 31 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr II/5/2018/ Rady Powiatu w Policach 

z dnia 28 listopada 2018 r. i Uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającymi 

wyżej wymienioną uchwałę. Informację o zrealizowanych zadaniach oraz wydatkach PFRON 

przedstawia Tabela 32. 

Tabela 32: Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. 

Rehabilitacja społeczna  –  kwota ogółem  1 104 974 

Rodzaj zadania: Liczba osób/organizacji 
Kwota wydatków 

(zł) 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 57 66 286 

Likwidacja barier architektonicznych 6 82 007 

Likwidacja barier w komunikowaniu się  3 4 039 

Likwidacja barier technicznych 11 42 418 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
128 206 384 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  0 0 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 
6* 40 000*  

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej 
40 

737 600 w tym: 

663 840 środki 

PFRON 

73 760 środki 

Powiatu 

Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi realizowanych 

zadań 
0 28 866 

* zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach 
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Ogółem przyznane dofinansowanie w ostatnich trzech latach ze środków PFRON (Wykres 5): 

1) w 2018 r. − 1 154 658 zł 

2) w 2017 r. − 1 117 172 zł, 

3) w 2016 r. − 1 017 830 zł, 

z tego na rehabilitację społeczną wydatkowano środki: 

1) w 2018 r. − 1 104 974 zł, 

2) w 2017 r. − 1 104 471 zł, 

3) w 2016 r. − 967 784 zł, 

Wykres 5: Dofinansowanie na poszczególne zadania rehabilitacji społecznej w latach 2016-2018 

 

 

Analizując ostatnie trzy lata można zauważyć, iż dofinansowanie ogółem przyznanych środków 

PFRON w 2018 roku było o 3,36% większe w porównaniu do 2017 roku oraz o 13,44% większe 

w stosunku do 2016 roku. Jednocześnie środki finansowe wydatkowane na poszczególne zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku były o 0,05% wyższe w stosunku do 2017 roku 

oraz o 14,18% wyższe w porównaniu z 2016 rokiem. Przyznane dofinansowanie ze środków 

PFRON w latach 2016 – 2018 przedstawia Wykres 6. 

Wykres 6: Przyznane dofinansowanie ze środków PFRON ogółem w latach 2016-2018 
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Znaczną część dofinansowania rehabilitacji społecznej stanowi w dalszym ciągu dofinansowanie 

warsztatów terapii zajęciowej. Od 1 lipca 2018 r. uległa zmianie wysokość dofinansowania 

kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ. W związku z powyższym dofinansowanie w 

2018 r. wzrosło o 24 000 zł. W 2018 roku dofinansowanie WTZ w stosunku do ogółem 

przyznanych środków wynosiło 57,5%. W roku 2017 dofinansowanie WTZ stanowiło 57,3% 

ogółem przyznanych środków, a w 2016 roku 55%. Przyznane dofinansowanie środków ze 

PFRON w latach 2016-2018 przedstawia Wykres 7. 

Wykres 7: Przyznane dofinansowanie ze środków PFRON na WTZ w porównaniu z środkami ogółem w latach 2016-

2018 
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Wykres 8: Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa  

w turnusie rehabilitacyjnym w latach 2016-2018 

 

Największą liczbę wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 

2018 roku złożyli mieszkańcy Gminy Police (133 osoby), następnie mieszkańcy Gminy Dobra 

(13 osób),  mieszkańcy Gminy Kołbaskowo (3 osoby) oraz mieszkańcy Gminy Nowe Warpno 

(2 osoby). Analizując dane z ostatnich trzech lat można zauważyć w 2018 roku wzrost liczby 

osób składających wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z 

Gminy Police. Wzrost ten wynosił 9,9% w stosunku do 2017 roku. Natomiast w stosunku do 

2016 roku liczba osób z Gminy Police wzrosła o 29,1%. Przedstawia to Wykres 9. 

Wykres 9:  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym w podziale na gminy w latach 2016-2018 

 
 

Turnusy rehabilitacyjne finansowane ze środków Powiatu Polickiego 

W 2018 roku PCPR realizowało zadanie finansowane ze środków budżetu Powiatu Polickiego, 

polegające na dofinansowaniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych. O dofinasowanie mogły ubiegać się osoby niepełnosprawne, które 

uczestniczyły w postępowaniu o przyznanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie 
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finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zadanie.  

W ramach tego zadania wpłynęło 46 wniosków, w tym 10 osób ubiegało się o dofinansowanie do 

uczestnictwa w turnusie z opiekunem. Przyznano dofinansowanie dla 46 osób i 10 opiekunów. 

2 osoby niepełnosprawne zrezygnowały z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wypłacono 

dofinansowanie dla 44 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów, w łącznej kwocie 61 529 zł. 
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3.1.2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych 

W 2018 roku złożono 24 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w miejscu zamieszkania 

osoby niepełnosprawnej, na łączną kwotę 190 720 zł.  

Analizując dane z ostatnich trzech lat można zauważyć spadek ogólnej liczby złożonych 

wniosków na likwidację barier w 2018 roku, który wynosił 22,6% w porównaniu do 2017 roku 

oraz 40% w stosunku do 2016 roku. Dane przestawia Wykres 10. 

Wykres 10: Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w latach 2016-2018 

 

 

Zrealizowano 20 wniosków na łączną kwotę 128 464 zł. 3 osoby zrezygnowały z ubiegania się 

dofinansowanie, 1 osoba zmarła. Wyżej wymienione środki przeznaczono na likwidację barier 

architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wysokości 82 007 zł, na 

likwidacje barier w komunikowaniu się w wysokości 4 039 zł i likwidację barier technicznych w 

wysokości 42 418 zł. 

Analizując poniższe dane, w 2018 roku zrealizowano o 33,3% mniej wniosków w porównaniu do 

roku ubiegłego i o 25,9% mniej wniosków w porównaniu do 2016 roku (Wykres 11). 

Wykres 11: Liczba zrealizowanych wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w latach 2016-2018 

 

 

Po analizie przyznanego dofinansowania w ostatnich trzech latach, zauważa się w 2018 roku 

spadek o 14,5% poziomu dofinansowania ogółem w stosunku do 2017 roku oraz o 26,6% 
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Wykres 12: Przyznane dofinansowanie do likwidacji barier w latach 2016-2018 

 

 

Spośród wszystkich zrealizowanych w 2018 roku wniosków, 11 stanowiły wnioski o 

dofinansowanie likwidacji barier technicznych (zakup podnośników transportowych, 

podnośników ściennych, łóżek rehabilitacyjnych, robotów do odkurzania), 6 wniosków dotyczyło 

dofinansowania likwidacji barier architektonicznych (dostosowanie pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych, zakup krzesełka przyschodowego) i 3 wnioski dotyczyły likwidacji barier w 

komunikowaniu się (zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku z telewizora, lupy 

elektronicznej, oprogramowania „Mówik” wraz z tabletem). 

Największą liczbę wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w 2018 roku złożyli mieszkańcy 

Gminy Police (14 osób), mieszkańcy Gminy Dobra (4 osoby), następnie mieszkańcy Gminy 

Kołbaskowo (1 osoba) i  mieszkańcy Gminy Nowe Warpno (1 osoba).  Dane przedstawia 

Wykres 13.  

Wykres 13: Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w podziale na gminy w latach 2016-2018 
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tandem, 1 osoba do zakupu atlasu rehabilitacyjno-siłowego. W 2018 roku zrealizowano wszystkie 

złożone wnioski w powyższym zakresie. 

W 2018 roku złożono 197 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału 

własnego w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na łączną 

kwotę 341 468 zł. Zrealizowano 187 wniosków na łączną kwotę 194 867  zł. Nie zrealizowano ze 

względów formalnych 10 wniosków (rezygnacja wnioskodawcy, przekroczony dochód, śmierć 

wnioskodawcy). 

Największą część złożonych wniosków stanowiły wnioski o dofinansowanie do zakupu 

pieluchomajtek i cewników (89 wniosków) oraz aparatów słuchowych (58 wniosków). Następnie 

wnioskowano o dofinansowanie do zakupu protez kończyn (18 wniosków), wózków inwalidzkich 

(9 wniosków), obuwia ortopedycznego (4 wnioski), ortez (4 wnioski), szkieł okularowych 

materacy przeciwodleżynowych oraz innych przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych (15 wniosków).  

Porównując poniższe dane widać w 2018 roku spadek o 60% liczby złożonych wniosków o 

dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz w 

stosunku do 2016 roku. Dane przedstawia Wykres 14. 

Wykres 14: Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 

latach 2016-2018 

 

 

Porównując dane z ostatnich trzech lat widać w 2018 roku spadek o 60% liczby zrealizowanych 

wniosków do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w porównaniu rokiem 2017 i 2016. 

Dane przedstawia Wykres 15. 

Wykres 15: Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w latach 2016-

2018 
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Analizując dane z ostatnich trzech lat można zauważyć w 2018 roku spadek przyznanego 

dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, który wyniósł 43,2% w stosunku do roku 

ubiegłego oraz 50,8% w porównaniu z 2016 rokiem. Dane przedstawia Wykres 16. 

Wykres 16: Kwota przyznanego dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w latach               

2016-2018 
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dofinansowanie do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o 4,2% w 

porównaniu do roku 2017 oraz spadek o 31,4% w stosunku do 2016 roku. Dane przedstawia 

Wykres 17. 

Wykres 17:  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału własnego w kosztach 

nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2016-2018 
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Wykres 18: Liczba wniosków, które zostały dofinansowane ze środków PFRON do udziału własnego w kosztach 
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Analizując dane z ostatnich trzech lat można zauważyć w 2018 roku wzrost przyznanego 

dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o 17,5% 

w odniesieniu do roku ubiegłego oraz spadek  o 2,3% stosunku do 2016 roku. Przedstawia 

to Wykres 19. 

Wykres 19: Kwota przyznanego dofinansowania ze środków PFRON do udziału własnego w kosztach nabycia 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2016-2018 

 
 

Największa liczba wniosków o dofinansowanie do nabycia przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych została złożona przez mieszkańców Gminy Police (141 wniosków), 

następnie przez mieszkańców Gminy Dobra (32 wnioski),  Gminy Kołbaskowo (17 wniosków) 

oraz mieszkańców Gminy Nowe Warpno (7 wniosków). Przedstawia to Wykres 20. 

Wykres 20:  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału własnego w kosztach 

nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  w podziale na gminy w latach 2016-2018 
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2018 roku zadanie to nie było realizowane, ze względu na brak złożonych wniosków przez osoby 

niepełnosprawne w tym zakresie. 

3.1.6. Warsztaty terapii zajęciowej  

PCPR pełniło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nadzór nad bieżącą działalnością 

Warsztatu Terapii Zajęciowej zwanego dalej WTZ, którego prowadzenie zlecono Polskiemu 

Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, zwanemu 

dalej PSONI. W 2018 roku WTZ prowadził działania w zakresie rehabilitacji społecznej, 

zawodowej i ruchowej dla 40 osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Zajęcia 

terapeutyczne odbywały się 5 razy w tygodniu, po 7 godzin dziennie.  

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych działalność WTZ od 2007 roku finansowana może być ze środków PFRON, 

a także z budżetu powiatu lub/i innych źródeł. W 2018 roku środki finansowe zostały 

wykorzystane w 100% . Wysokość dofinansowania przedstawia Tabela 33. 

Tabela 33: Wysokość dofinansowania WTZ w 2018 r. 

Dofinansowanie: Kwota (zł) 

z budżetu powiatu  73 760 

ze środków PFRON 663 840 

razem: 737 600 

 

 

W 2018 roku w WTZ działało 8 pracowni: 

1) gospodarstwa domowego, 

2) rehabilitacyjno-dydaktyczna, 

3) papierniczo-poligraficzno-komputerowa, 

4) stolarska, 

5) rękodzieła, 

6) ceramiki, 

7) szkła dekoracyjnego, 

8) ogrodniczo-porządkowa. 

W pracowniach trenowane były umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia (dbałość 

o powierzone materiały i miejsce pracy, stopień zrozumienia wykonywanych zadań, 

obowiązkowość i zaangażowanie, zdolność koncentracji oraz umiejętność komunikowania się 

i współdziałanie w grupie), a także czynności z zakresu życia codziennego (samoobsługa 

w ubieraniu się, higienie osobistej, przygotowaniu posiłków, dokonywaniu zakupów oraz 

korzystaniu z komunikacji miejskiej). Działalność WTZ jest działalnością o charakterze 

niezarobkowym, a dochody ze sprzedaży prac i produktów wykonanych przez uczestników 

wykorzystywane są na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.  

W 2018 roku WTZ zebrał w ramach zbiórki publicznej środki w kwocie 6 426,00 zł. Środki te 

plus pozostałe z 2017 r. w wysokości 2 577,43 zł zostały wykorzystanie w kwocie 3 215,04  zł na 
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organizację i udział uczestników WTZ m.in.: wyjazd integracyjny uczestników WTZ do Wolina, 

udział w zawodach wędkarskich w Dźwirzynie i przeglądzie teatralnym w Gryficach, organizację 

imprez okolicznościowych oraz udział w życiu społecznym i kulturalnym.  

W 2018 roku WTZ opuściły 2 osoby. W 2018 roku PCPR przeprowadził kontrolę z działalności 

WTZ za 2017 rok. 

3.2. Pozostałe działania 

1) Koordynacja realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Polickim w latach 2015 – 2020. 

2) Nieodpłatne świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. W ramach tej 

działalności zostały podpisane 24 umowy z osobami niepełnosprawnymi. Czterech 

Asystentów pomagało osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego m.in. 

w transporcie środkami komunikacji, w dotarciu do szkoły, na uczelnię, w ubieraniu się, 

przyrządzaniu i podawaniu posiłku, pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego, towarzyszyli na spacerze oraz podczas wizyty u lekarza. 

3) Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. 

Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 

edukacji. W 2018 roku złożono 39 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Dofinansowano 38 

wniosków na łączną kwotę 121 856,76 zł.  Wniosek jednej osoby został rozpatrzony 

negatywne  ze względów formalnych. W ramach programu udzielono dofinansowania do: 

− zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (Moduł I, Obszar A, 

Zadanie 1) − 2 wnioski, 

− uzyskania prawa jazdy kategorii B (Moduł I, Obszar A, Zadanie 2) − 1 wniosek, 

− zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (Moduł I, 

Obszar B, Zadanie 1) − 5 wniosków, 

− szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania (Moduł I, Obszar B, Zadanie 2) − 1 wniosek, 

−  utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym (Moduł I, Obszar C, Zadanie 2) − 3 wnioski 

− zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

(Moduł I, Obszar C, Zadanie 3) − 1 wniosek, 

− uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) – 25 wniosków. 

4) Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

Celem strategicznym programu było wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. PCPR zajmowało 

się rozpropagowaniem wśród adresatów programu informacji o przystąpieniu przez Powiat 

Policki do uczestnictwa w nim oraz przygotowaniem wniosku i wystąpienia, przekazanego do 

PFRON. Do PCPR wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Jeden w ramach Obszaru B -  

likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 
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komunikowania, drugi w ramach Obszaru D - likwidacja barier transportowych. Obydwa 

wnioski zostały złożone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Tanowie. Po złożeniu wniosku do oddziału PFRON, SOSW w Tanowie 

zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie w ramach obszaru B. Wniosek w ramach 

obszaru D, dotyczący dofinansowania do zakupu mikrobusa został rozpatrzony pozytywnie. 

Przyznano dofinansowanie w wysokości 65 682 zł.  

Na dalszym etapie, obejmującym m.in.: zawarcie umowy między PFRON a Powiatem 

Polickim, rozliczenie umowy, zadanie realizowane było przez Wydział Spraw Społecznych i 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach. 

5) Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

11 grudnia 2018 r. z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych PCPR zorganizowało 

Giełdę Sprzętu i Usług dla osób niepełnosprawnych pn. „I Ty możesz być aktywny”. 

Spotkanie miało na celu upowszechnianie zrozumienia kwestii niepełnosprawności 

 i wzmocnienie wsparcia na rzecz godności, praw i dobrej jakości życia osób 

niepełnosprawnych.  

W trakcie giełdy można było zapoznać się z szeroką ofertą uczestników giełdy, obejrzeć 

wystawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pozwalających na pokonywanie barier  

w codziennym życiu. Organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

przybliżyły swoją działalność oraz przedstawiły rodzaje i formy wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych. Podczas spotkania można było zbadać poziom cholesterolu i 

trójglicerydów, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego. Ponadto można było bezpłatnie 

wykonać badanie  wzroku, słuchu oraz skorzystać z konsultacji medycznych z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także porad dietetyka.  

W tym dniu osobom niepełnosprawnym wsparcia udzielali: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Policach, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; organizacje pozarządowe: 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach, Polski Związek Niewidomych 

Koło w Policach, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Koło w Policach, Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie, Fundacja Szansa 

dla Niewidomych w Szczecinie, Stowarzyszenie „Polickie Amazonki”; przedstawiciele firm 

zajmujących się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego: Sonido - Aparaty 

Słuchowe, Ortofach - Kompleksowe zaopatrzenie ortopedyczne, SeniorVita, Altix, GM 

MEDICAL - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Vision Express Salon Optyczny. 

Podczas giełdy odbyło się losowanie nagród wśród osób, które wypełniły i wrzuciły do urny 

ankietę. Do wygrania były atrakcyjne nagrody m.in. vouchery prozdrowotne, karnety na basen 

oraz drobne upominki. Nagrodzono 46 osób. 

6) Prowadzenie nieregularnych usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Polickiego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych PCPR świadczyło w 2018 r. 

nieregularne odpłatne usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych mieszkających na 

terenie Powiatu Polickiego. Do korzystania z usług transportowych uprawnione były osoby 

niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie były w stanie 

korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej: 

− poruszające się na wózku inwalidzkim, 
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− poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika.  

Usługi transportowe świadczone były nieregularnie, według potrzeb i na podstawie 

składanych zamówień. W 2018 r. PCPR zrealizowało 416 przejazdów. Łącznie przejechano 

18 540 km. 

7) Prowadzenie dyżurów pracowników Działu Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych PCPR w 2018 r. prowadziło 

dyżury pracowników Działu Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób, które odbywały się 

raz w miesiącu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz w siedzibie 

Gimnazjum w Przecławiu. Podczas dyżurów osoby niepełnosprawne mogły złożyć wnioski 

oraz uzyskać informacje na temat: 

− projektów i programów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, 

− zasad i form dofinansowań przyznawanych ze środków PFRON, 

− ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. 

3.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

PCPR współpracował w 2018 roku z następującymi organizacjami, których działalność 

poszerzała zakres pomocy realizowanej przez Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych: 

1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Policach, 

2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15, 

3) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Terenowe 

w Policach, 

4) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Koło w Policach, 

5) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie, 

6) Hospicjum Królowej Apostołów w Policach, 

7) Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

8) Fundacja Szansa dla Niewidomych w Szczecinie, 

9) Horyzont Fundacja na rzecz Osób z Problemami Wzroku w Szczecinie, 

10) Stowarzyszenie „Polickie Amazonki”. 

Współpraca odbywała się głównie w ramach realizacji Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2015 – 2020. 
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4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację projektów  

Działalność PCPR obejmuje również pozyskiwanie środków pozabudżetowych  na 

wprowadzanie, bądź rozwijanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej.  

4.1 Projekt: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie 

województwa zachodniopomorskiego” 

W ramach Projektu Partnerskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn.: „Zintegrowane wsparcie 

dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego w 

latach 2017-2018, rozszerzono dostępność usług społecznych, w szczególności usług 

specjalistycznych i działań wspierających  rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym. Do projektu w 2018 r. przystąpiły 62 osoby, ogółem  w latach 2017-

2018 udział wzięły w nim 142 osoby. Wszystkie osoby zostały objęte poradnictwem rodzinnym, a 

także w miarę potrzeb poradnictwem psychologicznym i prawnym. W ramach projektu w 2018 r. 

udzielono 204 porady psychologiczne i 52 porady prawne.  

W ramach projektu prowadzono też Regionalną Akademię Rodziny, a jej uczestnicy uczestniczyli 

w warsztatach dla rodziców, babć i dziadków oraz narzeczonych: 

1) „Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice”, przeprowadzona w 3 edycjach, w której 

uczestniczyło razem 26 osób; 

2) „Akademia dla Babć i Dziadków- Wczoraj, Dziś, Jutro, Integracja Pokoleń”, w 2 edycjach  

    w której uczestniczyło razem 20 osób; 

3) „Trening Finansowy – Wybierz Przyszłość”, w którym uczestniczyło 9 osób. 

Ponadto 3 rodziny z Powiatu Polickiego, w tym 4 osoby dorosłe i 7 dzieci wzięły udział w  

wyjazdowych Turnusach Aktywizujących dla Rodzin.   

Ponadto w 2018 r. kontynuowano grupę wsparcia pn. „Grupa dla osób po stracie”, w której 

udział wzięły 4 osoby. Grupa miała charakter otwarty, a jej utworzenie było odpowiedzią na 

zapotrzebowanie klientów zgłaszających się w sytuacji kryzysu żałoby.  

Ogólnie o projekcie. 

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 o nazwie: „Zintegrowane 

wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” 

realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie 

rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2018 r. Projekt był realizowany poprzez 

Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: samorządy 

powiatowe: choszczeński, policki, wałecki, łobeski, koszaliński i szczecinecki. Celem projektu 

było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem 
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i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia  poprzez 

dostęp  do usług: 

• Regionalnej Akademii Rodziny (RAR), 

• Turnusów Aktywizujące dla Rodzin (TAR). 

W ramach obydwu form wsparcia Projekt przewidywał konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 

program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, trening ekonomiczny, trening 

kulinarny, edukację rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, trening zastępowania agresji, 

mediacje, terapie, itp., usługi wsparcia psychologów, terapeutów, inspirowanie dla powstawania 

grup wsparcia i samopomocowych. 

4.2 Projekt: „LOKOMOTYWA-cja” 

Powiat Policki/PCPR 29 maja 2017 podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób  

i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 

zawodowej. W dniu 25 kwietnia 2017 PCPR jako Lider Partnerstwa w składzie OPS Police  

i GOPS Kołbaskowo podpisał umowę Partnerską.   

Głównym celem projektu jest zwiększenie, w okresie 01.04.2017 r.-31.03.2020 r., aktywności 

społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie 454 osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym (248 kobiet i 206 mężczyzn, w tym 258 dzieci oraz otoczenia osób 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  62 rodziców zastępczych, 14 matek 

dzieci z niepełnosprawnościami. 34% (PCPR) uczestników stanowią osoby  

z niepełnosprawnościami.  

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące Powiat Policki, korzystające ze wsparcia PCPR 

Police lub OPS na terenie Powiatu Polickiego.  

Całkowity budżet projektu 3 289 869,96 zł, z czego ze środków europejskich 2 796 389,41 zł, co 

stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny wynosi 493 480,52 zł, który 

stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych. 

Suma wydatków kwalifikowalnych Powiatu Polickiego/PCPR wynosi 3 102 784,80 zł, w tym 

wkład własny 384 395,39 zł. 

Wartość ogółem wydatkowana w 2018 roku: 1 232 986,23 zł w tym wkład własny 120 457,67 zł. 

Środki te były przeznaczone głównie na realizację zadań dotyczących realizacji kompleksowego 

wsparcia w ramach ścieżek: 

− dorosłości dla młodzieży, w tym wychowanków pieczy zastępczej ,  

− dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej, 

− dla rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnościami, 

− biologicznych rodzin wieloproblemowych,  
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− dla rodzin przemocowych,  

− dla osób biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Dodatkowo, na cel realizacji projektu, PCPR wykonało usługi transportu uczestników projektu z 

miejsc zamieszkania z terenu gmin Police, Nowe Warpno, Dobra i Kołbaskowo do miejsc 

odbywana się zajęć oraz staży zawodowych. Łączna suma ilości usług wyniosła 227,  

a przejechanych kilometrów 15246. 
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5. Pozostała działalność 

5.1. Pełnienie trwałego zarządu nad nieruchomością  

Dnia 19 września 2013 roku Decyzją nr 2/GN/2013 Zarząd Powiatu w Policach przekazał 

PCPR w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Powiatu Polickiego, 

położoną w Policach przy ul. Szkolnej 2. Nieruchomość stanowi działka zabudowana  

o powierzchni 1,0540 ha, na której znajdują się 4 budynki o łącznej powierzchni 2994,60 m². 

W roku 2018 PCPR podpisał 3 umowy najmu, 1 umowę użyczenia. W sumie 71,70 m² 

powierzchni wynajęta jest na cele administracyjno-biurowo-socjalne, 423,10 m² z przeznaczeniem 

na warsztaty, 1263,50 m² z przeznaczeniem na magazyny i garaże, 127,40 m² przeznaczonych na 

cele produkcyjne oraz handlowo-usługowe, 650 m² na cele parkingowe, place składowe i drogi 

dojazdowe oraz 187,60 m² to wynajem z przeznaczeniem na garaż, 50,7 m² to powierzchnia 

użyczona z przeznaczeniem na magazyn, 87,2 m²  na garaże, 8,8 m² z przeznaczeniem na 

prowadzenie grup samopomocowych.  

PCPR zajmuje 96,92% powierzchni budynku biurowego wchodzącego w skład nieruchomości. W 

sumie PCPR dysponuje 715,40 m²,  w tym tylko 234,20 m² stanowią pomieszczenia biurowe. 

Natomiast 277,70 m² dwie sale konferencyjne, które są nieodpłatnie i odpłatnie udostępniane dla 

organizacji pozarządowych i  instytucji samorządowych. W roku 2018 zawarto 7 umów o 

nieodpłatne udostępnienie  i 3 umowy o odpłatne wynajem. 

W ramach pełnienia trwałego zarządu w 2018 roku wykonano:  

− okresową kontrolę stanu technicznego i sprawności technicznej elementów budynku 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu,  

− okresową kontrolę przewodów kominowych,  

− okresowy przegląd PPOŻ, 

− przeprowadzono aktualizację instrukcji PPOŻ 

− po wykonaniu 2017 r. 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej  ustalono, iż  stan 
techniczny instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach zagraża życiu i 
zdrowiu ludzi, opracowano zakres koniecznych do wykonania prac  naprawczych oraz 
przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia 
poniżej 30 000 euro na „Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynkach, 
lokalach będących w trwałym zarządzie Zleceniodawcy”.  W okresie od sierpnia do 
grudnia wykonano wszystkie prace. 
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5.2. Działalonść administracyjna  

Decyzje administracyjne wydanie w 2018 roku 

Decyzje w sprawach rodzin zastępczych: 

− 213 decyzji w sprawach przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub 

osoby pełnoletniej;  

− 1 decyzję w sprawie świadczeń nienależnie pobranych; 

− 19 decyzji  przyznające dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka 

niepełnosprawnego; 

− 2 decyzje w sprawach przyznawania pomocy na pokrycie kosztów związanych 

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu; 

− 39 decyzji w sprawach przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego; 

− 20 decyzji w sprawach przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków 

związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka; 

− 1 decyzja w sprawach przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych 

z wystąpieniem zdarzeń losowych; 

− 36 decyzje w sprawach przyznawania świadczeń na dofinansowanie do wypoczynku dziecka; 

− 176 decyzji w sprawach przyznania dodatku wychowawczego 

Łącznie w sprawach rodzin zastępczych wydano 507 decyzji.  

Decyzje w sprawach osób usamodzielnianych: 

− 31 decyzji w sprawach przyznawania pomocy na kontynuację nauki; 

− 6 decyzji w sprawach przyznawania pomocy na usamodzielnienie; 

− 11 decyzji w sprawach przyznawania pomocy na zagospodarowanie; 

− 24 decyzje w sprawach przyznawania miejsca w mieszkaniu chronionym. 

Łącznie w sprawach osób usamodzielnianych wydano 72 decyzje. 

Decyzje w sprawach odpłatności rodziców/opiekunów za dzieci przebywające w pieczy 

zastępczej: 

− 46 decyzje w sprawach zwolnienia z odpłatności rodziców/opiekunów za dzieci 

przebywające w pieczy zastępczej. 

Łącznie w sprawach odpłatności rodziców/opiekunów za dzieci przebywające w pieczy 

zastępczej wydano 46 decyzji.  

Decyzje w sprawach ośrodka wsparcia: 

− 3 decyzje w sprawach odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia; 

− 49 decyzje w sprawach skierowania i odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia; 

− 119 decyzje w sprawach skierowania i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior +” 

Łącznie w sprawach ośrodka wsparcia wydano 171 decyzji.  
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Łącznie w 2018 roku wydano 796 decyzji administracyjnych, do żadnej decyzji nie wpłynęło 

odwołanie. Średni czas wydania decyzji wyniósł 9 dni. W porównaniu do roku 2017 liczba 

wydanych decyzji wrosła o 212, natomiast średni czas na ich wydanie zmniejszył się o 1 dzień.  
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II. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE PCPR  

1. Struktura zatrudnienia 

Jak przedstawia Wykres 11 średniomiesięczne zatrudnienie w II i III kwartale 2018 roku wzrosło, 

co było spowodowane zatrudnieniem 1 osoby do pracy w projekcie i 1 osoby na zastępstwo 

długotrwale nieobecnego pracownika. W IV kwartale 2018 roku zostały zatrudnione 3 osoby na 

stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w poprzednim okresie zadanie to było 

realizowane w formie umów cywilnoprawnych. W ramach realizowanych projektów w roku 

sprawozdawczym zatrudniono dodatkowo 1 osobę. Oprócz nowozatrudnionych osób na 

potrzeby realizacji projektów zaangażowano pracowników zatrudnionych w PCPR, dodatkowe 

zadania powierzono 21 pracownikom PCPR.  

W roku sprawozdawczym praktyki zawodowe w PCPR odbył 1 uczeń ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii 

Grzegorzewskiej w Policach, a także 2 studentów kierunku Praca socjalna oraz kierunku Nauki o 

rodzinie Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.  

Wykres 21: Liczba osób zatrudnionych 

 

Tabele 34-39 szczegółowo przedstawiają  zatrudnienie w PCPR. 

Tabela 34: Administracja 

Stanowisko: Wykształcenie: Rodzaj umowy: 

Dyrektor Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Zastępca dyrektora Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Główny księgowy Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Starszy księgowy Średnie techniczne Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Kierownik działu obsługi 

administracyjnej 
Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Administrator - obsługa kadr i płac Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Starszy recepcjonista Średnie Umowa o  pracę na czas nieokreślony  

27,09

28.71

28.75

31.41

0 5 10 15 20 25 30 35

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

średnio miesięczne
zatrudnienie w przeliczeniu
na etaty w poszczególnych
kwartałach
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Tabela 35: Piecza Zastępcza 

Stanowisko: Wykształcenie: Rodzaj umowy: 

Pedagog/Specjalista pracy socjalnej Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Psycholog Wyższe II stopnia 
Umowa o pracę na czas nieokreślony,                                 

od 03.04.2018 umowa na zastępstwo 

Starszy pracownik socjalny Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Starszy specjalista pracy socjalnej Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony  

Starszy specjalista pracy socjalnej  Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Koordynator  rodzinnej pieczy 

zastępczej 
Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Koordynator  rodzinnej pieczy 

zastępczej 
Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Koordynator  rodzinnej pieczy 

zastępczej 
Wyższe I stopnia Umowa od 11.10.2018 r. do 31.10.2019 r. 

 

 

 

Tabela 36: Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej 

Stanowisko: Wykształcenie: Rodzaj umowy: 

Starszy specjalista pracy socjalnej Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Starszy specjalista pracy socjalnej Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Pracownik socjalny Wyższe II stopnia ¾ etatu, umowa o pracę na czas nieokreślony 

Psycholog Wyższe II stopnia 
 ¾ etatu, do 30.09.2018 / 1 etat od 13.11.2018 do 

30.11.2019 

Psycholog 

 
Wyższe II stopnia 

1/3 etatu, umowa o pracę od 1.05.2017 do 31.08.2018 

Wynagrodzenie refundowane ze środków projektu 

„Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na 

terenie województwa zachodniopomorskiego” 

Aspirant pracy socjalnej Średnie Umowa o pracę do 27.12.2018 

Aspirant pracy socjalnej Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Aspirant pracy socjalnej Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Aspirant pracy socjalnej Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 
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Tabela 37: Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych 

Stanowisko: Wykształcenie: Rodzaj umowy: 

Kierownik działu Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Specjalista ds. osób 

niepełnosprawnych 
Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Specjalista ds. osób 

niepełnosprawnych 
Wyższe II stopnia Umowa o pracę na czas nieokreślony  

Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej 
Podstawowe Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej 
Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej 
Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej 
Średnie Umowa o pracę od 08.05.2017 do 31.10.2019 

 

Tabela 38: Pozostała działalność 

Stanowisko: Wykształcenie: Rodzaj umowy: 

Kierowca – konserwator  Średnie  

Umowa o pracę od 10.11.2017 do 31.12.2018 

Stanowisko refundowane ze środków Funduszu Pracy za 

zatrudnioną osobę bezrobotną do 30 roku życia 

 

Tabela 39: Zatrudnieni w projekcie „Lokomotywa-cja” 

Stanowisko: Wykształcenie: Rodzaj umowy: 

Specjalista ds. osób 

niepełnosprawnych 

Średnie /  

Wyższe II stopnia 

Umowa od 10.04.2018 do 14.07.2018  

/ od  12.07.2018 do 30.09.2019 

 

1.1. Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych 

W Dziale Pieczy Zastępczej w ramach umów zlecenia powierzono 2 osobom pełnienie funkcji 

Pogotowia rodzinnego, 5 osobom pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem 

rodziny zastępczej oraz 1 osobie prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Z 4 osobami zawarto 

umowy o pomoc w rodzinach zastępczych, z czego 2 zostały rozwiązane. Dodatkowo 5 osobom 

powierzono pełnienie funkcji Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wszystkie 5 umów 

zostało w ciągu roku sprawozdawczego rozwiązane. Do prowadzenia warsztatów samorozwoju 

dla rodzin zastępczych została zawarta umowa z 1 osobą. 

W Dziale Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej na umowę zlecenia w ramach 

realizacji programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej 3 osoby 

prowadziły zajęcia, w tym 2 są pracownikami PCPR. Program ten jest finansowany ze środków 

budżetu państwa. Dodatkowo zawarto 2 umowy zlecenia na prowadzenie poradnictwa prawnego, 

które są częściowo finansowane w projekcie „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy 

zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.  
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W Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach umów 

cywilnoprawnych 1 osobie powierzono nadzór robót budowlanych przy likwidacji barier 

architektonicznych.  

Na potrzeby projektu  „Lokomotywa-cja” podpisano 4 umowy zlecenia z osobami prowadzącymi 

spotkania i realizującymi kontrakty socjalne z uczestnikami projektu.  

W Dziale Administracji na podstawie umowy zlecenia wykonywała pracę 1osoba pełniąca usługę 

doradztwa w sprawach zamówień publicznych oraz 2 osoby na zastępstwo jako kierowca-

konserwator.  

W sumie na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 31 osób.  
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2. Szkolenia pracowników 

Pracownicy PCPR wzięli udział w następujących szkoleniach i spotkaniach: 

• w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:  
1) 23-25 kwietnia 2018 – wizyta studyjna – „Funkcjonowanie pakietów zatrudnieniowych w 

Niemczech” –  uczestniczyły 2 osoby 
2) 9-10 lipca 2018 – szkolenie „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach 

współfinansowanych ze środków EFS” –  uczestniczyła 1 osoba 
3) 17-19 września - szkolenie „Akademia zarządzania” – uczestniczyły 3 osoby 
4) 30 listopada – seminarium „Umiejętność współpracy w zespole” - uczestniczyły 2 osoby 
5) 7 grudnia 2018 – spotkanie "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na 

terenie województwa zachodniopomorskiego" oraz " Kurs na rodzinę" – uczestniczyła 1 
osoba 

6) 14 grudnia 2018 - Spotkanie w Międzywodziu w ramach projektu "Zintegrowane 
wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej" - uczestniczyły 4 osoby 

 

• finansowanych z innych źródeł:  
1) 29 stycznia - spotkanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Gryfinie - 

uczestniczyły 4 osoby 
2) 20 lutego - spotkanie oraz wystąpienie podczas spotkania z okazji Międzynarodowego 

Dnia Walki z Depresją poświęcone przedstawieniu projektu pt.;"Ocena kondycji 
psychicznej"- uczestniczyła 1 osoba 

3) 1 marca 2018 - wykład "Stres i wypalenie wśród pracowników służb społecznych" – 
uczestniczyły 22 osoby 

4) 22 marca 2018 - Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego, 
Kołobrzeg – uczestniczyła 1 osoba 

5) 22-26 maja - wizyta studyjna pn. „Śladami II RP” Inowrocław – uczestniczyło 15 osób 
6) 28 maja – szkolenie dotyczące procesu adopcyjnego – uczestniczyły 3 osoby 
7) 28 maja – konferencja poświęcona „Roli matki we współczesnej Polsce” – uczestniczyła 

1 osoba 
8) 25 czerwca – szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – uczestniczyło 20 osób 
9) 3 lipca - szkolenie dla realizatorów programu „Aktywny Samorząd" oraz "Wyrównywanie 

różnic między regionami" – uczestniczyły 3 osoby 
10) 27 lipca – szkolenie „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic - zwiększenie kompetencji i 

umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych" – uczestniczyły 2 osoby 
11) 8 sierpnia – szkolenie „Diagnoza przyczyn braku aktywności zawodowej wśród osób 

biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej w woj. Zachodniopomorskim” – 
uczestniczyła 1 osoba 

12) 5 października – szkolenie on-line „Akta osobowe na nowych zasadach” – uczestniczyła 
1 osoba 

13) 10 października - Konferencja "Profilaktyka zdrowia psychicznego wśród grup 
zawodowych najbardziej narażonych na zaburzenia zdrowia psychicznego" – 
uczestniczyło 9 osób 

14) 15-16 października - szkolenie "System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków 
PFRON" – uczestniczyły 2 osoby 

15) 24-26 października - szkolenie TBRI /Trust-Based Relational Intervention – 
uczestniczyły 4 osoby 

16) 26 października - Konferencja "Wsparcie dziecka w rozwoju" – uczestniczyły 2 osoby 
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17) 7-10 listopada - wizyta studyjna „Śladami II RP z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości" Wejherowo, Gdańsk – uczestniczyło 21 osób 

18) 21-22 listopada – szkolenie „Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami” – 
uczestniczyły 3 osoby 

19) 22-23 listopada - szkolenie "System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków 
PFRON" – uczestniczyła 1 osoba 

20) 26 listopada - Regionalne Seminarium o przyszłości rozwoju usług społecznych – 
uczestniczyło 5 osób 

21) 14 grudnia - Konferencja pn. "Region wyrównanych szans" – uczestniczyła 1 osoba 
22) 17 grudnia - VIII posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi 

Ludźmi – uczestniczyła 1 osoba 
 

Dodatkowo w ramach dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1 pracownik PCPR 

ukończył studia podyplomowe na kierunku: Bezpieczeństwo i higiena pracy, 1 osoba zrealizowała 

warsztaty pn.” Points of you”, 1 osoba ukończyła naukę na kursie „Mediacje. Przygotowanie do 

wykonywania zawodu mediatora”. Ponadto 1 osoba ukończyła studia II stopnia na kierunku 

„Administracja samorządowa” oraz 2 pracowników ukończyło kurs polskiego języka migowego. 

W sumie 32 pracowników PCPR wzięło udział w 28 szkoleniach i spotkaniach.  
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3. Działania informacyjno-promocyjne 

3.1. Reprezentacja w mediach 

Na temat działalności PCPR w roku 2018 ukazały się następujące artykuły prasowe oraz audycje 

telewizyjne: 

1) TV KAB Police: 

− 05.03 – reportaż „Rodziny Zastępcze pilnie poszukiwane”; 

− 14.05 – nagranie w sprawie rekrutacji do projektu LOKOMOTYWA-cja; 

− 15.05 – reportaż ze zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora  spotkania 

pn. „Senior w Rodzinie”; 

− 11.12 - reportaż z „Giełdy Sprzętu i Usług dla Osób Niepełnosprawnych pn. „I Ty możesz 

być aktywny”; 

− 24.12 - Film o poszukiwaniu rodzin zastępczych „Najważniejsze jest dobro dziecka”  

2) „Głos Szczeciński”: 

− 11.12 – „Giełda sprzętu i usług dla Osób Niepełnosprawnych w Policach”. 

3) Kurier Szczeciński 

− 10.12 – „Giełda sprzętu i usług dla Niepełnosprawnych w Policach”. 

4) Polskie Radio Szczecin: 

− 09.06 – reportaż z „Pikniku Rodzin Zastępczych”. 

5) TVP Szczecin 

− 22.12 – reportaż o poszukiwaniu rodzin zastępczych „Zapewnić dzieciom miłość i poczucie 

bezpieczeństwa. Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane”.  

3.2. Konferencje i spotkania 

W 2018 roku PCPR był organizatorem, współorganizatorem następujących konferencji, spotkań i 

warsztatów:  

1) 12 stycznia Spotkanie Zespołu Sterującego projektem „LOKOMOTYWA-cja” 

2) 7 luty Konferencja „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji 

procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach", PCPR, WiseEuropa, Fundacja 

Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej; 

3) 16 luty Spotkanie Zespołu Sterującego projektem „LOKOMOTYWA-cja” 

4) 1 marca Prelekcja z lekarzem psychiatrą dot. wypalenia zawodowego, skierowana do kadr 

pomocy społecznej 

5) 5 marca Doradztwo metodyczne kierowników i pracowników jednostek organizacji pomocy 

społecznej z terenu Powiatu Polickiego. Doradztwo uczestniczące o charakterze stałej 

współpracy 

6) 4 kwietnia Spotkanie Zespołu Sterującego projektem „LOKOMOTYWA-cja” 

7) 9 kwietnia Spotkanie z zawodowymi rodzinami zastępczymi, Police 

8) 10 kwietnia Spotkanie z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i niezawodowymi, Police 

9) 11 kwietnia Spotkanie z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i niezawodowymi, Dobra 

10) 12 kwietnia Spotkanie z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i niezawodowymi, Police 
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11) 12 kwietnia Spotkanie z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i niezawodowymi, 

Kołbaskowo 

12) 9 maja Spotkanie Zespołu Sterującego projektem „LOKOMOTYWA-cja” 

13) 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny  pod hasłem „Senior w Rodzinie” 

14) 22-26 maja Wizyta studyjna w Inowrocławiu pn. „Śladami II RP” 

15) 30 maja Spotkanie z kuratorami zawodowymi w sprawie umieszczania dzieci w pieczy 

zastępczej, ustalenie procedur  

16) 9 czerwca - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, 

17) 26 czerwca Doradztwo metodyczne kierowników i pracowników jednostek organizacji 

pomocy społecznej z terenu Powiatu Polickiego. Doradztwo uczestniczące o charakterze 

stałej współpracy 

18) 11 lipca Spotkanie Zespołu Sterującego projektem „LOKOMOTYWA-cja” 

19) 11 września Spotkanie Zespołu Sterującego projektem „LOKOMOTYWA-cja” 

20) 12 października Spotkanie Zespołu Sterującego projektem „LOKOMOTYWA-cja” 

21) 7-10 listopada- Wizyta studyjna „Śladami II RP z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości” 

22) 10 grudnia Doradztwo metodyczne kierowników i pracowników jednostek organizacji 

pomocy społecznej z terenu Powiatu Polickiego. Doradztwo uczestniczące o charakterze 

stałej współpracy 

23) 11 grudnia - Giełda usług i sprzętu dla osób niepełnosprawnych. 

3.3. Udział w konferencjach i spotkaniach 

W roku 2018 przedstawiciele PCPR przedstawiali prezentacje, brali udział w panelach 

dyskusyjnych lub prowadzili stoiska informacyjne podczas następujących konferencji i 

seminariów: 

1) 15 luty Spotkanie oraz wystąpienie podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia 

Walki z Depresją poświęcone przedstawieniu projektu pt.;"Ocena kondycji psychicznej" 

2) 22 luty Sesja Rady Gminy Dobra, wystąpienie nt. poszukiwania rodzin zastępczych 

3) 9 marca prezentacja o diagnozie rodziny, Uniwersytet Szczeciński 

4) 17 kwietnia Prowadzenie warsztatów "Stop przemocy", czyli o trudnej pracy z rodzinami 

dotkniętymi problemem przemocy wewnątrzrodzinnej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej "W stronę człowieka" 

5) 18 kwietnia XII Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych "Niepełnosprawny, ale sprawny 

na rynku pracy" 

6) 30 maja Debata społeczna dotycząca potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w Gminie 

Police 

7) 20 czerwca Konferencja regionalna w ramach Jubileuszu 100-lecia Polskiej Polityki 

Społecznej "Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie oraz wystąpienie w panelu "Kształcenie służb społecznych w 100-leciu polityki 

społecznej 

8) 12 września Konsultacje w sprawie projektu ustawy o centrach usług społecznych 

Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej- Beata Karlińska 

Instytut Pedagogiki Szczecin- Katarzyna Bąk, Teresa Abram 

9) 15 września „Piknik Rodzinny – Dzień Starego Miasta” 

10) 23-25 kwietnia Wizyta studyjna – funkcjonowanie paktów zatrudnieniowych w Niemczech 
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11) 8-9 października Narada dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie i ośrodków adopcyjnych województwa zachodniopomorskiego 

12) 17 grudnia VIII posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds.. Przeciwdziałania Handlowi 

Ludźmi 

 

W 2018 roku pracownicy PCPR  brali udział w następujących konferencjach i spotkaniach:  

1) 24 stycznia Uroczyste zwieńczenie wiechą budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie  

2) 29 stycznia Spotkanie z w ROPS w sprawie koordynatorów pieczy zastępczej 

3) 2 luty spotkanie w sprawie projektu partnerskiego 7.6 RPO WZ „Zintegrowane wsparcie dla 

rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” 

4) 2 luty  Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Powiatowy 

Urząd Pracy w Policach; 

5) 09 luty - spotkanie noworoczne organizowane przez Gminę Dobra; 

6) 15 marca Spotkanie w sprawie zdrowia psychicznego, ZUW 

7) 15 marca Spotkanie w sprawie uwarunkowań formalno-prawnych, organizacyjnych i 

finansowych dot. utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach 

8) 22 marca Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego 

9) 24 marca udział w Misterium Męki Pańskiej, ruiny klasztoru przy kościele pw. Św. Ap. Piotra 

i Pawła w Policach-Jasienicy 

10) 28 marca Spotkanie Wielkanocne, Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" Centrum Integracji 

Społecznej "SOS" 

11) 28 marca Śniadanie Wielkanocne, Dzienny Dom Senior + 

12) 13 kwietnia "Bezpieczna mobilność osób niepełnosprawnych podstawowym elementem 

adaptacji społecznej i zawodowej"  

13) 18 kwietnia konferencja podsumowujący projekt Elder Care at Home, debata nad sytuacją 

seniorów w SSW Collegium Balticum 

14) 20 kwietnia „Dzień Inwalidy” 

15) 23 kwietnia Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i 

skuteczna” 

16) 14 maja Spotkanie z dyrektorem  ROPS w sprawie projektu "Dobre wsparcie" 

17) 16 maja Spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu "Kooperacja- efektywna i skuteczna" 

18) 25 maja uroczystość inauguracyjna powiatowych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości 

19) 28 maja Konferencja poświęcona "Roli Matki we współczesnej Polsce" 

20) 28 maja szkolenie dot. procesu adopcyjnego 

21) 14 czerwca Gala Laureatów 2018 

22) 15 czerwca Uroczyste obchody Jubileuszu X-lecia Stowarzyszenia Policki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku oraz konferencja "Potencjał seniorów-wymiar osobisty, lokalny i globalny" 

23) 19 czerwca XVI Policki Kiermasz Pracy, "Szansa na lepszą przyszłość" 

24) 27 czerwca Seminarium poświęcone współpracy interdyscyplinarnej na rzecz pomocy 

pokrzywdzonemu i świadkowi, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i 

Świadkom Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” 
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25) 8 sierpnia Diagnoza przyczyn braku aktywności zawodowej wśród osób biernych zawodowo 

w wieku 30 lat i więcej w województwie Zachodniopomorskim 

26) 21 września Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości pt. "Odzyskanie niepodległości w 

nauce i sztuce" 

27) 21 września uroczyste spotkanie dot. Inwestycji pn. "Regionalne Centrum Wsparcia Osób 

Niesamodzielnych w Policach" 

28) 4 października Uroczystość inauguracji XI roku akademickiego Polickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

29) 5 października Konferencja „Nowe wyzwania w ekonomii społecznej” realizowanej w 

ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. 

„Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” 

30) 5 października Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019" Wyższej Szkoły 

Administracji Publicznej w Szczecinie 

31) 6 października Regionalne Obchody Dnia Seniora 2018 

32) 8-9 października Narada dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie i ośrodków adopcyjnych województwa zachodniopomorskiego, 

Pogorzelica 

33) 10 października  Konferencja "Profilaktyka zdrowia psychicznego wśród grup zawodowych 

najbardziej narażonych na zaburzenia zdrowia psychicznego." 

34) 12 października Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019, WSH w Szczecinie 

35) 15 października  uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej 

36) 26 października Konferencja "Wsparcie dziecka w rozwoju" 

37) 26 października Konferencja "Dziecko w świecie - świat w dziecku" 

38) 30 października Spotkanie Powiatowej Grupy Decydentów, w ramach projektu PO WER 

pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” 

39) 21 listopada Uroczyste Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 

40) 26 listopada Regionalne Seminarium o przyszłości rozwoju usług społecznych z Okazji Dnia 

Pracownika Socjalnego 

41) 11 listopada Koncert „Ułani, ułani” oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości 

42) 21 listopada Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

43) 26 listopada Regionalne Seminarium o przyszłości rozwoju usług społecznych  z okazji Dnia 

Pracownika Socjalnego 

44) 7 grudnia IV Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej 

45) 7 grudnia spotkanie "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie 

województwa zachodniopomorskiego" oraz " Kurs na rodzinę" 

46) 12 grudnia Uroczyste Spotkanie Wigilijne, Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej 

47) 14 grudnia Spotkanie w ramach projektu "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy 

zastępczej" 

48) 14 grudnia Konferencja pn. "Region wyrównanych szans" 



82 

 

3.4. Wydawnictwa i narzędzia promocyjne 

W roku 2018 PCPR zlecił produkcję i emisję filmu o poszukiwaniu rodzin zastępczych 

„Najważniejsze jest dobro dziecka”. 

 



83 

 

4. Kontrole 

4.1. Kontrole przyjęte 

Kontrola projektu „LOKOMOTYWA-cja”  

 

W terminie od 23 stycznia do 25 stycznia pracownicy Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie przeprowadził planową kontrolę, której zakres obejmował: 

1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań 

merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z 

monitorowaniem projektu. 

2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i 

równości szans płci. 

3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych. 

4) Prawidłowość rozliczeń finansowych. 

5) Poprawność udzielania zamówień publicznych. 

6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności 

7) Kwalifikowalność personelu projektu. 

8) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 

9) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 

10) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu. 

11) Prawidłowość realizacji projektów partnerskich. 

W zakresie kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Stwierdzono  

uchybienia w obszarze „Prawidłowość rozliczeń finansowych”.  

Zalecenia pokontrolne: 

Instytucja Pośrednicząca zarekomendowała, aby Realizator projektu dochował należytą 

staranność przy sporządzaniu wniosków o płatność. 

Kontrola realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.), strukturę organizacyjną 

jednostki oraz kwalifikacje zawodowe pracowników. 

W dniach 01-02 marca zespół Inspektorów w Wydziale Spraw Społecznych 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę kompleksową, której 

zakres obejmował strukturę organizacyjną PCPR, stan zatrudnienia i kwalifikacje osób 

zatrudnionych, ogólne założenia polityki społecznej powiatu, tryb przyznawania świadczeń z 

pomocy społecznej oraz sposób organizowania pomocy.  

W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z pozytywną oceną 

jednostki odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.   
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Kontrola organizacji pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

W dniu 05 października Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Policach przeprowadził kontrolę, której zakres obejmował organizację pracy 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 

1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z piczy zastępczej. 

2) Przygotowanie, we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą 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. 

3) Pomoc rodzinom w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu. 

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci. 

5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. 

W zakresie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. Kontrola nie wskazała 

żadnych zaleceń. 

4.2. Kontrole przeprowadzone 

Kontrola w ramach programu „Aktywny Samorząd” 

W 2018 r. przeprowadzono kontrolę w ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowanego 

ze środków PFRON. Kontroli było poddanych 5 osób, które otrzymały dofinansowanie w 2017 

r. z czego: 

- 2 osoby, które uzyskały dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów lub 

oprogramowania (Moduł I, Obszar B, Zadanie 1) 

- 3 osoby, które otrzymały dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym 

(Moduł II) 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Kontrola w rodzinach zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka. 

W okresie od 22 października do 14 grudnia przeprowadzono kontrolę rodzin zastępczych oraz 

prowadzących rodzinne domy dziecka, której zakres obejmował ocenę wydatkowania środków 

finansowych pochodzących z dodatku wychowawczego przeznaczonych na zaspokojenie 

indywidualnych potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Kontroli było 

poddanych 12 rodzin zastępczych spokrewnionych, 7 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 

rodziny zastępcze zawodowe oraz 1 rodzinny dom dziecka.  
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Kontrola w ośrodku wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i 

Kobiet w Ciąży w Karwowie 

W dniu 23 listopada przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji zadania polegającego na 

prowadzeniu ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 

Karwowie w tym kontrolę finansową. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole 

pokontrolnym.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu Domu 

dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie oraz nie przedstawiono zaleceń 

pokontrolnych. 

Kontrola w ośrodku wsparcia - Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi 

MONAR-MARKOT w Policach 

W dniu 30 listopada przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji zadania polegającego na 

prowadzeniu ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 

Karwowie w tym kontrolę finansową. Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione w 

protokole pokontrolnym.  

Kontrola w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach 

W dniach 18 - 20 grudnia przeprowadzono kontrolę, która swoim zakresem objęła działalność 

merytoryczną oraz finansową Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach w 2017 r. Wyniki 

przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione w informacji o wynikach przeprowadzonej 

kontroli.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli zalecono przestrzeganie zapisów umów o dofinansowanie 

ze środków PFRON oraz środków Powiatu Polickiego - zatrudnienie osób na stanowiskach 

zgodnie z postanowieniami umów. 
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5. Struktura wydatków 

 

Tabela 40: Zestawienie wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 r. 

Zestawienie wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 r. 

Dział:  Rozdział: 
Fundusz płac: 

Pochodne: 
Wydatki Dotacje: razem: 

osobowy  bezosobowy  rzeczowe: (celowe/podmiotowe) (wydatki zł) 

852 

  

  

  

  

85203   -   Ośrodki wsparcia - - - - 494 879,53 494 879,53 

85205  -   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie 2 048,00 14 400,00 1 891,07 4 032,69  - 22 371,76 

85218   -   Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 532 472,44 14 264,41 80 470,57 144 439,74  - 771 647,16 

85220   -   Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 
422 322,42 10 051,68 74 551,74 99 098,51  - 606 024,35 

85295   -   Pozostała działalność 29 810,95 32 600,00 10 121,00 189 308,68  - 261 840,63 

853 

  

  

85311   -   Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 246 103,40 2 763,95 53 695,89 106 403,84 79 091,99 488 059,07 

85395  -   Pozostała działalność „RAR’ 56 270,26 3 351,00 10 614,55 7 582,00  - 77 817,81 

85395  -   Pozostała działalność „Lokomotywa-cja’ 151 205,19 13 886,25 31 472,55 811 518,08 97 449,92 1 105 531,99 

855 

  

  

85504   -   Wspieranie rodziny 1 505,00  - 289,92 53 700,00  - 55 494,92 

85508   -   Rodziny zastępcze 286 926,00 344 683,00 101 387,33 3 558 762,45  - 4 291 758,78 

85510   -   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 28 785,93 - 4 690,58 412 888,35 - 446 364,86 

900 

  

  

90002 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - - 2 830,96 - 2 830,96 

90004   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - - 3 525,00 - 3 525,00 

90005   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - - 0,00 - 0,00 

razem: 1 757 449,59 436 000,29 369 185,20 5 394 090,30 671 421,44 8 628 146,82 
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6. Struktura dochodów 

Tabela 41: Zestawienie dochodów  budżetowych zrealizowanych w 2018 r. 

Zestawienie dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 r. 

Dział:  Rozdział: 

Wpływy z 

pozostałych 

odsetek 

Wpływy z 

różnych 

dochodów 

Wpływy z 

najmu 

Wpływy 

z usług 

Środki 

otrzymane z 

gmin 

Środki 

otrzymane z 

powiatów 

razem:  

(dochody zł) 

758 75814   -   Różne rozliczenie finansowe 2 853,14  4 560,64          7 413,78  

852 85295   -   Pozostała działalność   9 673,19  187 909,47        197 582,66  

853 85311   -   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych        5 886,81      5 886,81  

855 
85508  -   Rodziny zastępcze         504 144,41  313 275,31  817 419,72  

85510   -   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         439 792,41  1 145 479,76  1 585 272,17  

Razem: 2 853,14  14 233,83  187 909,47  5 886,81  943 936,82  1 458 755,07  2 613 575,14  

 

 


