Wrocław, dnia Jo lipca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Pani
Alina Tarczyńska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Lubinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a, lit. b ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 332, j.t) - zwanej dalej „ustawą” zespół kontrolny w składzie Grażyna Zielińska - starszy
inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli oraz Honorata Borowiec - starszy inspektor
wojewódzki,

kontroler

z

Wydziału

Polityki

Społecznej

Dolnośląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w trybie zwykłym
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.
Zakres kontroli obejmował organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia
rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym w pieczy
zastępczej, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz zgodność zatrudniania pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na
I półrocze 2015 r. zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku. W okresie objętym kontrolą
tj. od 1 kwietnia 2014 roku do 15 kwietnia 2015 roku funkcję Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie sprawowała i nadal sprawuje Pani Alina Tarczyńska
odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.
W zakresie działalności placówki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną
z nieprawidłowością.
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Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne

zostało przeprowadzone na podstawie przedłożonych

dokumentów, które oceniano pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz
w zakresie właściwego dokumentowania działań podejmowanych przez jednostkę. Ponadto
zespół kontrolny przyjął ustne wyjaśnienia. Podczas kontroli dokumenty udostępniały
i udzielały wyjaśnień: Pani Alina Tarczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubinie oraz Pani Katarzyna Gonera - starszy specjalista pracy z rodziną.

I. Wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Na podstawie Zarządzenia Nr 109/2011 Starosty Lubińskiego z dnia 3 października
2011 r. wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie na organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie lubińskim. Regulamin Organizacyjny Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie został przyjęty Uchwałą N r LXXX/331/2012 Zarządu
Powiatu w Lubinie z dnia 10 stycznia 2012 r. W § 7 ust.6 w/w dokumentu wprowadzono
zapis, iż w skład Powiatowego Centrum wchodzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
natomiast w § 8 określono zadania Powiatowego Centrum jako Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej.

II. Zatrudnienie u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Podczas kontroli dokonano analizy akt osobowych osób zatrudnionych u Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Ustalono, że zatrudnionych jest 12 osób (1 - starszy specjalista
pracy z rodziną pozostali koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej), w tym trzy osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pozostałe - umowy o świadczenie usług.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie Pani Alina Tarczyńska
posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust 1. ustawy o pomocy społecznej. Ukończyła
studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek pedagogika oraz Studia
Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim „Prawo pracy i prawo socjalne, specjalizacja —
organizacja pomocy społecznej”.
Starszy Specjalista pracy z rodziną - Pani Katarzyna Gonera ukończyła studia
magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku - pedagogika.
Analiza

akt osobowych

zatrudnionych koordynatorów

kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

wskazała,

że posiadają oni

Dwóch koordynatorów zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę w zadaniowym
systemie czasu pracy oraz ośmiu koordynatorów na podstawie umowy o świadczenie usług.

III. Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej
W okresie objętym kontrolą Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadził
następujące działania w celu naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka:
•

Festyn dla rodzin zastępczych pod honorowym patronatem Starosty Lubińskiego
zorganizowany w Galerii Cuprum Arena w Lubinie w dniu 30 października 2014 r.
Celem spotkania była integracja rodzin zastępczych oraz pozyskiwanie kandydatów do
pełnienia funkcji nowych rodzin zastępczych. W festynie uczestniczyło około 200 osób.
Uczestnikom zapewniono szereg atrakcji między innymi: przedstawienie teatralne
w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, występy wokalne, pokaz
tańca

towarzyskiego.

Przeprowadzono

liczne

konkursy

plastyczne,

sportowe,

zręcznościowe.
W trakcie festynu zorganizowano Punkt Informacyjny, w którym informowano osoby
zainteresowane o ustawowych wymogach dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, przekazywano materiały informacyjne (ulotki, informatory).
•

Komunikat Starosty Lubińskiego dotyczący poszukiwania kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej w Parafiach powiatu lubińskiego przekazywany w okresie
Świąt Bożego Narodzenia.

•

Przekazywanie

materiałów

informacyjnych

(ulotek,

informatorów)

do

placówek

oświatowych, placówek służby zdrowia.
•

Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej

za pośrednictwem

strony internetowej

Powiatu Lubińskiego,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeniowej PCPR.

Do dnia 19 września 2014 r. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej i niezawodowej prowadzone były przez pracowników Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej posiadających uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń
na podstawie programu "Rodzina" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej: Katarzynę Gonerę oraz Julię Krzywińską Obie panie ukończyły szkolenie
w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin
Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki
Społecznej. Ponadto Pani Katarzyna Gonera i Pani Julia Krzywińską ukończyły zawodowy

kurs trenerski przyszłych rodzin zastępczych. Program Szkoleniowy „Rodzina” zatwierdzony
był w dniu 19.12.2013 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzjąN r 30/2013/RZ
na okres pięciu lat. Licencjodawca tj. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
„Pro Familia” udzielił prawa do korzystania z Programu „Rodzina” do dnia 31 grudnia 2015r.
W roku 2014 przeprowadzone zostało szkolenie (60 godzin dydaktycznych), w którym
uczestniczyły

dwa

małżeństwa

oraz jedna

osoba

samotna.

Zajęcia

odbywały

śię

w następujących terminach: 17.06, 4.07, 8.07, 5.09, 20.09, 11.10, 12.11 2014 r., do
harmonogramu zajęć dołączono listy obecności. Od miesiąca września 2014 r. ze szkolenia
zrezygnowało jedno małżeństwo. Dokonano analizy pełnej dokumentacji osób, które
uczestniczyły w szkoleniach. Wszystkie te osoby posiadały zgodnie z art. 43 ustawy
akceptację Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonaną na podstawie oceny
spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust.l i 2 ustawy.
W okresie od 1 kwietnia 2014 r. dó 15 kwietnia 2015 r. świadectwo ukończenia szkolenia
otrzymały 3 osoby ( Ryszard B., Dagmara i Damian K.), natomiast od dnia wejścia w życie
ustawy —17 osób. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia kontroli żadna osoba nie
złożyła wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
W okresie objętym kontrolą do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej zgłosiło się
czterech kandydatów (2 małżeństwa) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
dziewięciu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz dwie
osoby do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Aktualnie trwa nabór na szkolenie dla
kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
niezawodowej oraz rodzinnego domu dziecka. Na dzień 15 kwietnia 2015 r. pozytywną
opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji otrzymały: 4 osoby (2 małżeństwa) do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 3 osoby (samotne) do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej niezawodowej oraz 2 osoby (małżeństwo) do prowadzenia rodzinnego
domu dziecka. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest w trakcie weryfikacji
kandydatów w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust.l - 2 ustawy.
Po spełnieniu wymagań określonych w ustawie zostanie wydana wstępna akceptacja do
odbycia szkolenia. Planowany termin rozpoczęcia zajęć —kwiecień 2015 r. Podczas kontroli
dokonano analizy zgromadzonej dokumentacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W stosunku do wszystkich w/w
kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej dokonano analizy sytuacji rodzinnej,
osobistej i majątkowej, o której mowa w art. 42 ust.l i 2 ustawy zgodnie z art. 43.
Według art. 46 ust. 1 ustawy Starosta powinien prowadzić rejestr danych o osobach
zakwalifikowanych

i osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny

zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Zgodnie z art. 46 ust.
5 ustawy Starosta Lubiński upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubinie do prowadzenia takiego rejestru. Jednocześnie podczas kontroli stwierdzono, że
nie ma rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, ponieważ żadna z osób, które
ukończyły szkolenia nie wystąpiły do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o wydanie
zaświadczenia. Natomiast przedstawiono rejestr osób pełniących w/w funkcje i stwierdzono,
że zawiera on wszystkie dane wskazane w art. 46 ust.2 pkt 1 - 14 ustawy. W dniu 10.09.2014
r. dane z rejestru zostały przekazane do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Lubinie (art. 46 ust. 4 ustawy).

IV. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym w pieczy zastępczej
W okresie objętym kontrolą 21 pełnoletnich wychowanków z terenu Powiatu
Lubińskiego opuściło pieczę zastępczą w tym:
- rodzinną pieczę zastępczą - 11 wychowanków,
- instytucjonalną pieczę zastępczą - 10 wychowanków .
W

rodzinnej

pieczy

zastępczej

z powodu kontynuacji

nauki nadal przebywa 23

wychowanków natomiast w pieczy instytucjonalnej - 4.
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej podejmuje różnorodne działania wspierające
na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Realizuje projekt systemowy
"Inwestuję

w

przyszłość"

współfinansowany

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego. W 2014 r. do projektu zakwalifikowano 10 pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych

oraz

placówek

opiekuńczo

— wychowawczych,

którzy

uczestniczyli

w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych oraz kursach
i szkoleniach zawodowych według indywidualnych potrzeb wychowanków (prawo jazdy kat.
C, kat. B, operator koparko-ładowarki).
W 2015 r. udział w projekcie zadeklarowało 14 pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy również będą uczestniczyć
w wyżej wymienionych formach wsparcia.
W

ramach wsparcia wychowanków

w

procesie

usamodzielnienia

w

siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udzielane jest bezpłatnie:
- poradnictwo psychologiczne, w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00

do 14.00;

poradnictwo prawne, w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.30 do 15.30; oraz
poradnictwo socjalne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach wsparcia pełnoletnich
wychowanków

oraz

opiekunów

usamodzielnienia

organizuje

szkolenia

w

zakresie

aktywizacji zawodowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prowadzi stronę internetową, na
której na bieżąco udostępniane są informacje dotyczące działalności PCPR, w tym również
w zakresie wsparcia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Ponadto zostały
opracowane i wydane informatory oraz ulotki dotyczące:
a) procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo - wychowawcze,
b) procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających dom pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy
ośrodek wychowawczy.
Pracownicy Powiatowego Centrum wspierają pełnoletnich wychowanków w zakresie
opracowania indywidualnego programu usamodzielnienia. Wsparciem obejmowani są także
opiekunowie usamodzielnienia. Zapoznawani są z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie procesu usamodzielnienia, informowani są o zadaniach jakie ciążą na opiekunie
usamodzielnienia. W dniu 23 marca 2015 r. dziesięciu opiekunów usamodzielnienia
uczestniczyło w szkoleniu, „Aktywizacja zawodowa - realizacja indywidualnego programu
usamodzielnienia, które prowadził doradca zawodowy z Punktu Pośrednictwa Pracy
w Lubinie.
W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że obecnie Powiat Lubiński
nie prowadzi mieszkania chronionego. Na podstawie uchwały N r XLIV/291/2013 Rady
Powiatu w Lubinie z dnia 31 lipca 2013 r. zostało zlikwidowane mieszkanie chronione dla
pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz
rodziny zastępcze z uwagi na brak osób chętnych do pobytu w mieszkaniu. Do dnia 30
czerwca 2013 r. w mieszkaniu przebywały dwie byłe wychowanki placówek opiekuńczowychowawczych. Jedna otrzymała lokal z zasobów Miasta i Gminy Ścinawa, natomiast
druga rozpoczęła pracę zawodową w Szczecinie. W okresie od lipca 2013 r. do dnia kontroli
żaden z pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze nie zgłosił do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Lubinie potrzeby pobytu w mieszkaniu chronionym.

V. Realizacja przez powiat zadań wynikających z Rządowych Programów Wsparcia
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Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Rządowego Programu Wsparcia Rodzin
z Dziećmi.
W okresie objętym kontrolą Powiat Lubiński realizował następujące programy wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej:
1. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla
rodzin zastępczych, w tym dla rodzin, w których przebywają osoby pełnoletnie.
2. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla
rodzin zastępczych, w tym dla rodzin, w których przebywają osoby pełnoletnie.
3. „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" dofinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, w tym rodzin, w których przebywają
osoby pełnoletnie.
W dokumentacji dołączonej do wyżej wymienionych programów wskazana jest tematyka
spotkań, osoby prowadzące oraz uczestnicy (listy obecności). Dokonując analizy powyższego
ustalono, że w zajęciach z: „Komunikacji w rodzinie” uczestniczyły 22 osoby, „Przemocy
w rodzinie” - 21 osób, „Rodzime w ujęciu systemowym” -

15 osób, „Symptomach

uzależnień chemicznych” - 20 osób, „Symptomach uzależnień behawioralnych” 27 osób,
„Rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych” -

17 osób, „Potrzebach

rozwojowych dzieci w różnym wieku” - 21 osób oraz w „Obowiązkach alimentacyjnych,
elementach prawa rodzinnego” - 22 osoby.

VI. Zapewnienie przez powiat pieczy zastępczej instytucjonalnej.
N a terenie Powiatu Lubińskiego funkcjonują 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze tvou rodzinnego:
1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Bajka”
ul. Miedziana 29 m. 2
59-300 Lubin
Limit miejsc: 8
Liczba umieszczonych dzieci: 9
2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przystań”
Składowice 6
59-300 Lubin
Limit miejsc: 8
Liczba umieszczonych dzieci: 9
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3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość”
ul. Bema 20
59-307 Raszówka
Limit miejsc: 8
Liczba umieszczonych dzieci: 9
Placówki opiekuńczo-wychowawcza typu socializacyinego i interwencyjnego.
1. Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania „Srebrny Pałac”
ul. Srebrna 16
59-300 Lubin
Limit miejsc: 14 (10 miejsc- interwencja, 4-socjalizacja)
Liczba umieszczonych dzieci: 14 (interwencja-9, socjalizacja-5)
2. Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania „Dolina Budziszyńska”
ul. Budziszyńska 100 m. 1
Limit miejsc: 12
Liczba umieszczonych dzieci: 12
3. Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania „Wrzosowa Kraina”
ul. Wrzosowa 4f
59-300 Lubin
Limit miejsc: 14
Liczba umieszczonych dzieci: 14
4. Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania „Budziszyńskie Wzgórza”
ul. Budziszyńska 25 m. 24
59-300 Lubin
Limit miejsc: 6
Liczba umieszczonych dzieci: 6
Za obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną odpowiada Powiatowe Centrum
Opieki i Wychowania, mieszczące się przy ul. Kilińskiego 12b w Lubinie.
Ogółem w wyżej wymienionych placówkach przebywa 46 wychowanków. W okresie
objętym

kontrolą

do

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

zostało

skierowanych

31 dzieci w tym 9 w trybie interwencyjnym. Dokonano analizy losowo wybranych teczek
wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Sprawdzano
skierowania oraz dokumenty, które były przekazywane w momencie przyjęcia dziecka do
placówki. Ustalono, że dokumentacja wychowanków zgromadzona w segregatorach jest
zgodna z wymogami wskazanymi w § 8 ust.l pkt 1-5 rozporządzenia w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Kserokopie w/w dokumentów lub oryginały były

przesyłane

do

Powiatowego

Centrum

Opieki

i

Wychowania.

Analiza

wszystkich

przedstawionych podczas kontroli skierowań wskazała, iż są one obarczone błędem
formalnym. Wychowankowie nie byli kierowani do konkretnej placówki, tylko do
Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania tj. do centrum administracyjnego z siedziba
przy ul Kilińskiego 12 b. w Lubinie.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że zgodnie z art. 135 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawiciel Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej uczestniczy w posiedzeniach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
Na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2, art. 194 ust. 1 i ust. 3 ustawy oraz zgodnie z uchw ałą
Nr XXIV/180/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, w okresie objętym kontrolą tj. od 1 kwietnia 2014 r. do 15 kwietnia
2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie z upoważnienia Starosty
Lubińskiego wydało 13 decyzji administracyjnych ustalających częściową opłatę za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu lubińskiego.
Czynności kontrolne dotyczyły także

ustalenia faktu, czy Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie dochodził na rzecz dziecka świadczeń alimentacyjnych
(art. 38 ust. 2 ustawy). Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że od dnia wejścia w życie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dyrektor PCPR w Lubinie
dochodził świadczeń alimentacyjnych na rzecz 38 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w stosunku do 42 rodziców biologicznych: 19 powództw - piecza rodzinna oraz 19
powództw piecza instytucjonalna. W 37 przypadkach sąd ustalił alimenty na rzecz dzieci
przebywających w pieczy zastępczej, natomiast w przypadku jednego wychowanka
powództwo zostało oddalone przez sąd.

VII. Zapewnienie przez powiat pieczy zastępczej rodzinnej.
Według stanu na dzień kontroli na terenie powiatu lubińskiego funkcjonuje 112
spokrewnionych rodzin zastępczych, 30 niezawodowych rodzin zastępczych i 1 zawodowa
rodzina zastępcza. N a terenie powiatu nie ma rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej
oraz pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Podczas kontroli określono ilość dzieci i osób,
które osiągnęły pełnoletność w pieczy zastępczej: w rodzinach zastępczych niezawodowych 35, w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 143. Ponadto opieką koordynatora objętych
jest 112 spokrewnionych rodzin zastępczych.
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Ustalono, że 9 koordynatorów otacza opieką po 15 rodzin zastępczych, natomiast jeden
koordynator ma pod opieką 8 rodzin zastępczych. Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy
koordynatorzy raz do roku przedstawiają organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej
sprawozdanie z efektów pracy. Podczas kontroli przedstawiono sprawozdanie za rok 2014
i pierwszy kwartał 2015 r.
W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych. Ustalono, że organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 129 cyt.
ustawy dokonuje oceny sytuacji dziecka. W posiedzeniach biorą udział osoby wskazane w art.
130 ust.l ustawy tj. rodzina zastępcza, pedagog, psycholog, właściwy asystent (jeżeli taki
został przydzielony), przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej. Ocena przeprowadzana była nie rzadziej niż co 6 miesięcy i po jej sformułowaniu
na piśmie przesyłana była do sądu (potwierdzenia o skutecznym doręczeniu dołączone są do
dokumentacji).
Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 16 ustawy organizator rodzinnej pieczy zastępczej
zgłasza do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania
dla nich rodzin przysposabiających. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Ośrodka
Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu zgłoszono 14
wychowanków rodzin zastępczych z uregulowaną sytuacja prawną. W 13 przypadkach
podjęto decyzję o odstąpieniu od wszczęcia procedury kwalifikacyjnej do przysposobienia
z uwagi na występujące więzi emocjonalne dzieci z rodzinami zastępczymi. W jednym
przypadku

organizator rodzinnej

pieczy zastępczej

nie otrzymał jeszcze informacji

w przedmiotowej sprawie.
Wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu lubińskiego objęte są
pomocą specjalistyczną. W trakcie kontroli ustalono, że poradnictwem specjalistycznym
zajmują się etatowi pracownicy PCPR w Lubinie (pracownik socjalny, specjaliści pracy
z rodziną koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści ds. rehabilitacji społecznej)
oraz osoby zatrudnione w ramach umowy cywilno - prawnej (psycholog, radca prawny,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej). Ponadto PCPR w ł ubinie w zakresie udzielania
specjalistycznego poradnictwa współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Lubinie,

Sądem Rejonowym w

Lubinie, jednostkami

służby zdrowia,

placówkami

oświatowymi z terenu Powiatu Lubińskiego.
W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy
Społecznej w Lubinie stwierdzono następującą nieprawidłowość.
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1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie nieprawidłowo kierowało wychowanków
do Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania tj. do centrum administracyjnego.
W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy
Społecznej w Lubinie wydano następujące zalecenie.
1. Dzieci

należy

kierować

do

placówki

opiekuńczo-wychowawczej

zgodnie

z postanowieniem sądu.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. N r 292 poz.1720).
Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 332, ze zm.) kontrolowana jednostka, której wydano zalecenia
pokontrolne może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

