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Pani
Beata Krzesińska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oleśnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 8 - 9  listopada 2018 roku 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. z 2018 r., poz. 998 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Emilia Molska 

- Kaźmierczak inspektor wojewódzki i Grzegorz Kownacki inspektor wojewódzki 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy przy ul. J. Słowackiego 10, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Centrum” lub „PCPR”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Centrum 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 

5 czerwca 2018 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 

2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 

8 listopada 2018 roku funkcję Dyrektora PCPR pełniła Pani Beata Krzesińska odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.



W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny. 

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 16.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, tj. akt postępowań administracyjnych w sprawach 

o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej oraz akt postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących 

przyznania pomocy osobom pełnoletnim opuszczającym pieczę zastępczą na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, a także oświadczeń złożonych przez Dyrektora 

Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy działa w oparciu o regulamin 

organizacyjny wprowadzony uchwałą nr 39/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 

6 kwietnia 2017 r. Zadania z obszaru pieczy zastępczej zostały ujęte w § 21 i § 22. Pani Beata 

Krzesińska została upoważniony przez Starostę Oleśnickiego do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących 

do właściwości powiatu. Na wniosek Dyrektora PCPR, Starosta Oleśnicki udzielił także 

przedmiotowego upoważnienia Panu Stanisławowi Pytla -  zastępcy Dyrektora PCPR.

(idowód: akta kontroli str. 15-36, 70)

Zgodnie z art. 80 ust. la  i art. 115 ust. 2a ustawy oraz według kryteriów określonych 

w art. 87, art. 88 i art. 182 ust. 3 ustawy, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku 

życia umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo 

-  wychowawczej typu rodzinnego przysługuje dodatek wychowawczy lub dodatek 

do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa 

w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134).

Według danych przekazanych przez PCPR, w okresie od 1 listopada 2017 roku 

do 8 listopada 2018 roku w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu 

oleśnickiego przebywało łącznie 127 dzieci. W okresie objętym kontrolą funkcjonowało 

59 rodzin zastępczych spokrewnionych, 23 rodziny zastępcze niezawodowe, 1 rodzina 

zastępcza zawodowa specjalistyczna oraz 3 rodzinne domy dziecka. Nie było placówek 

opiekuńczo -  wychowawczych typu rodzinnego.

W okresie od 1 listopada 2017 roku do 8 listopada 2018 roku zostały złożone wnioski 

dla 20 dzieci, w tym przez rodziny zastępcze spokrewnione dla 11 dzieci, rodziny zastępcze 

niezawodowe dla 8 dzieci, prowadzących rodzinny dom dziecka dla 1 dziecka. W okresie
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objętym kontrolą nie ustalano prawa do dodatku wychowawczego dla rodziny pomocowej.

{dowód: akta kontroli str. 37-38)

Analizie poddano 10 wybranych losowo akt postępowań administracyjnych w sprawach

0 przyznanie dodatku wychowawczego i ustalono co następuje:

1) Dodatek wychowawczy udzielany był na wniosek rodziny zastępczej 

lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Na każde dziecko był składany odrębny 

wniosek na druku opracowanym przez Centrum. Do akt załączone były postanowienia 

sądowe o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

2) Prawo do dodatku wychowawczego w analizowanych przypadkach ustalano na okres 

12 miesięcy, co jest zgodne z art. 87 ust. la  ustawy. W myśl art. 87 ust. 1 ustawy 

dodatek wychowawczy dla czworga dzieci przyznano od dnia faktycznego 

umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, nie wcześniej jednak niż 

od miesiąca złożenia wniosku. Natomiast dla sześciorga dzieci dodatek wychowawczy 

ustalono w miesiącu złożenia wniosku, od dnia faktycznego umieszczenia dziecka 

w rodzinie zastępczej, co stanowi nieprawidłowość.

3) Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy, w przypadku, gdy dodatek wychowawczy 

przysługiwał rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka

za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłacany był w wysokości

proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastępczej w danym miesiącu 

kalendarzowym. Wskazane jest podawanie w rozstrzygnięciu wysokości wyliczonej 

proporcjonalnie kwoty przysługującej za niepełny miesiąc kalendarzowy,

a w uzasadnieniu faktycznym informacji od kiedy dziecko przebywa w pieczy 

zastępczej.

4) Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy przyznanie dodatku wychowawczego następowało 

w formie decyzji administracyjnej.

Badane pod względem formalnym i merytorycznym decyzje przyznające dodatek 

wychowawczy były zgodne z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanego dalej „Kpa”, i zawierały: oznaczenie organu 

administracji publicznej, datę wydania, numer decyzji, oznaczenie strony, podstawę prawną, 

rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, podpis z podaniem imienia

1 nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydawania decyzji. 

Wśród decyzji poddanych analizie jako organ administracji publicznej wydający decyzje 

wskazano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, co stanowi nieprawidłowość, 

gdyż decyzje administracyjne wydaje organ administracji, a nie wspomagający go urząd.
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Zgodnie z art. 182 ust. 3 w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących 

do właściwości powiatu, organem administracji publicznej uprawnionym do wydawania 

decyzji dotyczących świadczeń, dodatków, środków finansowych, opłat oraz innych kwot jest 

Starosta Oleśnicki. Decyzje poddane ocenie były skutecznie doręczane, zgodnie z art. 109 

Kpa. {dowód: akta kontroli str. 39-49, 70-71, 75-83)

Według kryteriów określonych w art. 140 -  153 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, 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, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, 

usamodzielnienie i zagospodarowanie.

W okresie od 1 listopada 2017 roku do 8 listopada 2018 roku do PCPR wpłynęło 

19 wniosków osób usamodzielnianych o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, 

4 wnioski o przyznanie pomocy na usamodzielnienie oraz 3 wnioski o przyznanie pomocy 

na zagospodarowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego 

21 wnioskodawcom przyznano stosowną pomoc. Cztery wnioski o przyznanie pomocy 

na kontynuowanie nauki były w trakcie rozpatrywania. Wydano jedną decyzję o odmowie 

przyznania pomocy na usamodzielnienie, zgodnie z artykułem 142 ust. 1 ustawy.

[dowód: akta kontroli str. 38)

W toku czynności kontrolnych, w sprawach dotyczących usamodzielnień 

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, ustalono, że:

1. Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie była 

przyznawana osobom usamodzielnianym, które przebywały w pieczy zastępczej przez 

okres co najmniej: 3 lat -  w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających 

rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz roku -  w przypadku osób usamodzielnianych 

opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową 

lub placówkę opiekuńczo -  wychowawczą.

2. Pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie była przyznawana osobom 

usamodzielnianym, których dochód miesięczny nie przekraczał kwoty 1200 zł, 

zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy.

3. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie 

dla osób usamodzielnianych była przyznawana lub udzielana na wniosek, zgodnie 

z art. 143 ust. 1 ustawy.
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4. Do akt postępowań administracyjnych poddanych kontroli dołączone były 

zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka indywidualne programy usamodzielnienia 

osób wnioskujących o pomoc (niektóre wraz z modyfikacjami). Wszczynając 

postępowanie o przyznanie pomocy należy szczegółowo analizować terminowość 

sporządzenia dokumentacji dotyczącej indywidualnego programu usamodzielnienia 

oraz wskazania opiekuna procesu usamodzielnienia.

5. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie była 

przyznawana zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie, odpowiednio w art. 146, 

art. 149 i art. 150 ustawy. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosiła 500 zł 

miesięcznie i była przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. W sytuacji udzielania pomocy 

na usamodzielnienie jej wysokość była uzależniona od czasu pobytu w pieczy 

zastępczej, a w przypadku pomocy na zagospodarowanie była ona wypłacana 

jednorazowo w wysokości wskazanej w ustawie. Pomoc na usamodzielnienie oraz 

na zagospodarowanie wypłacano jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez 

osobę usamodzielnianą 26 roku życia. Od 1 czerwca 2018 roku wysokość 

przyznawanej pomocy uległa zmianie i była zgodna z kwotami podanymi 

w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości 

kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018 r. 

(M.P. z 2018 r. poz. 326). Mając na uwadze powyższe wydano z urzędu decyzje 

zmieniające wcześniej wydane decyzje w zakresie wysokości przyznanej pomocy 

na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, osoby będące stroną w sprawie 

należy zawiadomić o wszczęciu postępowania. W jednym przypadku stwierdzono, 

że pomoc na usamodzielnienie była przyznana w trakcie pobierania pomocy 

na kontynuację nauki, co jest zgodne z art. 149 ust. 3 ustawy, który dopuszcza taką 

możliwość. W podstawie prawnej nie przytoczono jednak powyżej wskazanego 

artykułu. Ponadto powołano art. 149 ust.l pkt 2 lit. a) ustawy zamiast 

art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy. Konieczne jest, by w decyzjach przytaczano właściwe 

przepisy prawa, a uzasadnienie prawne odzwierciedlało przywołaną podstawę prawną. 

W decyzji przyznającej pomoc na kontynuację nauki dla M. P. błędnie wpisano 

w rozstrzygnięciu datę ukończenia 25 roku życia przez osobę usamodzielnianą. 

W trakcie czynności kontrolnych wydano postanowienie o sprostowaniu błędów 

pisarskich, stąd też stwierdzoną niezgodność uznano za uchybienie. Decyzje poddane
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analizie zawierały elementy wskazane w art. 107 § 1 Kpa. Jako organ administracji 

publicznej wydający decyzje wskazano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Oleśnicy, co stanowi nieprawidłowość, gdyż decyzje administracyjne wydaje organ 

administracji, a nie wspomagający go urząd. Zgodnie z art. 182 ust. 3 ustawy 

w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości 

powiatu, organem administracji publicznej uprawnionym do wydawania decyzji 

dotyczących świadczeń, dodatków, środków finansowych, opłat oraz innych kwot jest 

Starosta Oleśnicki. Decyzje poddane ocenie były skutecznie doręczane, zgodnie z art. 

109 Kpa. (dowód: akta kontroli str. 50-69, 71)

Kontrolowana jednostka, w myśl art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy, zapewniała pomoc 

prawną i psychologiczną dla osób usamodzielnianych. Wychowankowie informowani byli 

również o możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie pomocy 

działającym w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Wychowankowie mogli uzyskiwać także 

bezpłatną pomoc w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Rzymsko -  Katolickiej Parafii 

p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy (dowód: akta kontroli str. 72-74) 

Z uwagi na realizowanie indywidualnych programów usamodzielnienia, w badanej 

grupie kontrolnej nie dokonano oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w zakresie realizacji dodatku w wysokości 

500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W decyzjach przyznających prawo do dodatku wychowawczego oraz pomocy osobom 

usamodzielnianym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie 

nieprawidłowo oznaczano organ uprawniony do wydawania decyzji.

2. Prawo do dodatku wychowawczego nie przyznawano rodzinie zastępczej od miesiąca 

złożenia wniosku.

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Prawidłowo oznaczać organ uprawniony do wydawania decyzji w sprawach 

przyznających prawo do dodatku wychowawczego oraz pomocy osobom 

usamodzielnianym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.
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Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jed.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Przyznawać dodatek wychowawczy rodzinie zastępczej od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 998 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

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. 2018, poz. 998 ze zm.).
Proszę w terminie do dnia 31 marca 2019 roku powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego 
o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 
pokontrolnym.

Pouczenie

(członek zespołu inspektorów)
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