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Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zgorzelcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2017, 

poz. 697 ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki, przewodnicząca 

kontroli oraz Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową 

w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów 

II Armii Wojska Polskiego 8, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „PCPR”.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności PCPR w Zgorzelcu w zakresie realizacji 

dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. 

funkcję Dyrektora PCPR pełniła Pani Renata Andrysz odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności PCPR podlegającej kontroli wydaje się ocenę 

pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.



Kontrola została odnotowana w zeszycie kontroli pod numerem 6. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie akt postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia 

prawa do dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej, akt postępowań 

administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy pełnoletnim wychowankom pieczy 

zastępczej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz zapewnienie 

pomocy prawnej i psychologicznej, a także pisemnych oświadczeń złożonych przez Dyrektora 

PCPR.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie”, należy przez to 

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

W toku prowadzonych czynności ustalono:

I. Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 80 ust. la  ustawy oraz według kryteriów określonych w art. 87 -  88, 

art. 182 ust. 3 ustawy dla dzieci w pieczy zastępczej ustala się prawo do dodatku 

wychowawczego dla rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub rodziny 

pomocowej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 

18 roku życia. Ponadto zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy oraz według kryteriów określonych 

w art. 182 ust. 3 i art. 196 ust. 1 ustala się prawo do dodatku do zryczałtowanej kwoty na 

wniosek dyrektora placówki opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego na każde 

umieszczone dziecko w wieku do ukończenia pełnoletności.

W okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 19 kwietnia 2018 roku do PCPR w Zgorzelcu wpłynęły 

wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego na 95 dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej. Powyższe wynikało z następującego faktu:

• rodziny zastępcze spokrewnione złożyły wnioski dla 31 dzieci,

• rodziny zastępcze niezawodowe złożyły wnioski dla 4 dzieci,

• rodziny zastępcze zawodowe złożyły wnioski dla 39 dzieci.

• rodzinne domy dziecka złożyły wnioski dla 13 dzieci.

• osoby prowadzące rodzinne domy dziecka złożyły wnioski dla 18 dzieci.

® dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego złożyli wnioski dla

3 dzieci.

® rodziny pomocowe złożyły wnioski dla 15 dzieci.
(dowód: akta kontroli str. 24-25)

Poddano analizie 15 losowo wybranych decyzji administracyjnych oraz dokumentację 

potwierdzającą prawo do dodatku wychowawczego dla każdego dziecka w wieku do 18 roku 

życia umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.
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W wyniku analizy dokumentacji, na podstawie której ustalono prawo do dodatku 

wychowawczego, należy stwierdzić, iż wszystkim osobom przyznano świadczenie zgodnie z art. 

80 ust. la  ustawy oraz według kryteriów określonych w art. 87 -  88, art. 182 ust. 3 ustawy. 

Dokumenty przeanalizowane podczas czynności administracyjnych to m.in.: wniosek osoby 

uprawnionej, postanowienie sądowe, na mocy którego ustanowiona jest rodzina zastępcza lub 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, akt urodzenia dziecka, protokół przekazania dziecka, 

kwestionariusz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych i rodziny 

zastępczej oraz oświadczenia składanego przez rodziców zastępczych oraz rodziców 

biologicznych.

Wszystkie postępowania dotyczące ustalenia dodatku w wysokości 500 zł zakończone były 

wydaniem decyzji. Spośród piętnastu sprawdzonych dokumentów, dwanaście uwzględniało 

elementy wskazane w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1257) jednakże na trzech dokumentach (decyzje 355/DW-POW/2017, 356/DW-POW/2017, 

334/DW-POW/2017) brakowało oznaczenia organu administracji publicznej. Wg. oświadczenia 

podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji (dosłanego po dniach kontroli), na dokumentach, 

które otrzymała, decyzja zawierała wszystkie niezbędne elementy. Jednakże 

w trakcie kontroli dokumentacji w PCPR zespół inspektorów stwierdził brak rzeczonego 

wymaganego elementu decyzji, a dosłanego oświadczenia nie można potraktować jako 

obiektywny dowód. Wszystkie decyzje do grudnia 2017 roku jako oznaczenie organu 

administracji publicznej zawierały PCPR, co należy uznać za uchybienie. Organem administracji 

publicznej uprawnionym do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących 

świadczeń, dodatków, środków finansowych, opłat oraz innych kwot z zakresu pieczy zastępczej 

jest starosta. W części brakowało także potwierdzenia skutecznego doręczenia, co podczas 

zbierania ustnych oraz pisemnych oświadczeń, tłumaczone było zbiorczym wysyłaniem 

dokumentów. Na przyszłość wskazane jest załączanie potwierdzenia odbioru do każdego 

dokumentu osobno. Dodatek wychowawczy wynosił 500 zł dla każdego wychowanka. Prawo do 

dodatku wychowawczego ustalane było na okres 12 miesięcy tj. zgodnie z art. 87 ust. la, nie 

dłużej jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości w pieczy zastępczej. W przypadku 

braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mających 

wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustalono je na okres kolejnych 12 miesięcy 

z urzędu tj. w oparciu o art. 87 ust lb  ustawy i stosując przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. W sytuacjach gdy strona ubiegała się o dodatek wychowawczy na więcej niż 

1 dziecko, na każde z nich składany był odrębny wniosek. Podjęcie decyzji o przyznaniu
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dodatku wychowawczego następowało zgodnie z przepisami prawa określonymi art. 88 ust. 4 

ustawy.
(dowód: akta kontroli str. 26-40; 65-85)

II. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 140 ustawy, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę 

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę 

opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na podstawie 

orzeczenia Sądu przyznaje się pomoc na:

a) kontynuowanie nauki,

b) usamodzielnienie

c) zagospodarowanie.

Obowiązek ten, w myśl art. 180 pkt 13 lit. b ustawy należy do zadań własnych powiatu, 

a bezpośrednio w powiecie zgorzeleckim wykonuje go PCPR w Zgorzelcu. Do przyznawania 

takiej pomocy Starosta Zgorzelecki upoważnił Dyrektora PCPR i Kierownika Zespołu 

ds. świadczeń.
(dowód: akta kontroli str. 15-23)

W okresie objętym kontrolą do PCPR w Zgorzelcu, zgodnie z przedstawionymi danymi 

statystycznymi wpłynęło:

a) 24 wnioski o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, w tym wydano 26 pozytywnie 

rozpatrzonych decyzji,

b) 6 wniosków o przyznanie pomocy na usamodzielnienie, w tym wydano 6 pozytywnie 

rozpatrzonych decyzji,

c) 2 wnioski o przyznanie pomocy na zagospodarowanie, w tym wydano 1 pozytywnie 

rozpatrzoną decyzję.
(dowód: akta kontroli str. 24-25)

Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie 

przyznania pomocy w powyższym zakresie, została przeprowadzona na podstawie analizy 

merytorycznej i formalnej pierwszych 10 akt postępowań administracyjnych wszczętych we 

wskazanym okresie kontrolnym. Pierwsze 4 akta spraw dotyczyły pomocy na kontynuowanie 

nauki, kolejne 4 akta spraw dotyczyły pomocy na usamodzielnienie i 2 akta postępowań 

dotyczyły pomocy na zagospodarowanie. Należy stwierdzić, że wszystkim osobom przyznano 

pomoc zgodnie z art. 141 ustawy. Osoby te przebywały w pieczy zastępczej przez okres co 

najmniej 3 lat (w przypadku usamodzielnianego opuszczającego rodzinę zastępczą 

spokrewnioną) lub 1 roku (w przypadku wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą
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niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- 

wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną).

Pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie przyznawano pełnoletnim 

wychowankom, których dochód miesięczny nie przekraczał kwoty 1200 zł, zgodnie z art. 142 

ust. 1 ustawy. Podstawą uznania wysokości dochodu były najczęściej oświadczenia

o dochodach wnioskodawców.

Każdy rodzaj pomocy (na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz 

na zagospodarowanie), o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy był przyznawany lub udzielany 

na wniosek wnioskodawcy, zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy. W przypadku wychowanka 

K.U. pojawił się błąd rzeczowy w wydanej decyzji, w sytuacji gdy wychowanek złożył wnioski 

o usamodzielnienie i zagospodarowanie a następnie wycofał ten ostatni. W rzeczonej decyzji 

zamiennie określono przedmiot postępowania. Błąd ten został sprostowany oficjalnym 

postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. nadesłanego po dniach kontroli. Ten sam 

wychowanek złożył dwa wnioski o usamodzielnienie (z dniem 21.07.2017 i 10.08.2017), 

podczas gdy decyzja została przyznana wyłącznie wobec jednego (został potraktowany jako 

uzupełnienie, organ w toku czynności administracyjnych nie odniósł się do rzeczonego 

wniosku). Błąd ten także został sprostowany oficjalnym postanowieniem z dnia 23 kwietnia 

2018 r. oraz pisemnym oświadczeniem wychowanka.

Wszystkie osoby wnioskujące o pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie, 

wyznaczyły opiekuna usamodzielnienia. Po wejściu w dniu 25 lipca 2014 r. ustawy 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1188) wychowanek, co najmniej rok przed osiągnięciem 

pełnoletności powinien wskazać osobę, która podejmie się pełnienia funkcji jego opiekuna. 

W analizowanej dokumentacji w dwóch przypadkach terminy te nie zostały zachowane.

Zgodnie z art. 145 ust. 1 i 4 ustawy wszyscy wnioskodawcy posiadali indywidualny 

program usamodzielnienia. Dokument ten w 9 przypadkach był opracowany nie później niż 

miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia, natomiast w 1 przypadku został opracowany

niezgodnie z przepisami ustawy, po terminie. Wszystkie indywidualne programy

usamodzielnienia zostały zatwierdzone przez kierownika jednostki.
(dowód: akta kontroli str. 41-62)

Pomoc na usamodzielnienie została przyznana zgodnie z kryteriami określonymi

w art. 149 ustawy, tj. dla osoby przebywającej w:

1. rodzinie zastępczej spokrewnionej minimum 3 lata - nie mniej niż 3300 zł;
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2. rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce

opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego:

a) od 1 roku do 2 lat - nie mniej niż 1650 zł;

b) od 2 do 3 lat - nie mniej niż 3300 zł;

c) powyżej 3 lat - nie mniej niż 6600 zł.

W analizowanych 4 przypadkach przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie 

w wysokości: lx  po 1650 zł, 3x po 3300 zł.
(dowód: akta kontroli str.41-48)

Pomoc na kontynuowanie nauki została przyznana zgodnie z kryteriami określonymi 

w art. 146 ustawy. 4 wychowanków, których dokumentację przeanalizowano otrzymało 

nie mniej niż 500 zł. Warunkiem ubiegania się o przyznanie w/w pomocy było dostarczenie 

przez wychowanka zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki.
(dowód: akta kontroli str. 49-55)

Pomoc na zagospodarowanie została przyznana zgodnie z kryteriami określonymi 

w art. 150 ustawy. Analiza dokumentów 2 osób ubiegających się o tę pomoc wskazała, 

że wnioskodawcy otrzymali pomoc pieniężną na zagospodarowanie w wysokości 1500 zł każdy 

co zostało rozliczone fakturami zakupów.
(dowód: akta kontroli str. 41-50)

Wszystkie postępowania dotyczące przyznanej pomocy spełniały kryteria Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), jednakże do końca roku 

2017 zawierały oznaczenie PCPR, co należy uznać za uchybienie. Organem administracji 

publicznej uprawnionym do wydawania decyzji w indywidulanych sprawach dotyczących 

świadczeń, dodatków, środków finansowych, opłat oraz innych kwot z zakresu pieczy zastępczej 

jest starosta.
(dowód: akta kontroli str. 48-73)

III. Poradnictwo prawne i psychologiczne dla wychowanków usamodzielnianych

Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności, 

rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej 

nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

W ramach realizacji zadania, Dyrektor PCPR złożył oświadczenie informujące, że każdy 

wychowanek pieczy zastępczej ma możliwość korzystania z wielokierunkowego wsparcia 

w postaci konsultacji oraz terapii psychologicznych i psychoterapeutycznych. Ponadto raz 

w miesiącu prowadzone są grupowe spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą oraz



warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich, w których mogą uczestniczyć pełnoletni 

wychowankowie pieczy zastępczej.

Pomoc prawna dla pełnoletnich wychowanków była świadczona w punktach nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu zgorzeleckiego. Ponadto pełnoletnim wychowankom 

udzielane było wsparcie w zakresie uzyskania mieszkań oraz porady w przypadku zadłużeń 

w lokalu mieszkalnym.
(dowód: akta kontroli str. 63-64)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieterminowe wyznaczenie opiekunów usamodzielnienia przez osoby usamodzielniane.

2. Nieterminowe sporządzanie indywidualnych programów usamodzielnienia przez osoby 

usamodzielniane.

3. Brak oznaczenia organu administracji publicznej jako elementu decyzji.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności jednostki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Podjąć czynności zmierzające do terminowego wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia 

przez osobę usamodzielnianą.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Podjąć czynności zmierzające do terminowego sporządzania indywidualnych programów 

usamodzielnienia przez osobę usamodzielnianą.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Prawidłowo oznaczyć organ administracji publicznej uprawniony do wydawania decyzji 

administracyj nych.
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Podstawa prawna: art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1257)

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.:

Dz. U. 2017, poz. 697, ze zm.).

(kierownik komórki do spraw kontroli)
Podpisy osób kontrolujących:
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(przewodniczący zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)


