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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Wdniachg-l0kwietnia2Olgr.napodstawieart.ls6pkt3lit.austawy
z drua 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczq (tekst jedn':

Dz. IJ. z 20|8 r, poz. 998 ze zm.) dalej zwarLeJ,,ustaw4,,, zesp6l' kontroler6w z WydziaNu

zdrowia i Polityki Spolecznej DolnoSl4skiego urzgdu wojew6dzkiego we wroclawiu:

Tomasz Borecki - inspektor wojew6d zki, ptzewodnicz4cy zespolu oraz Magda Saska -

inspektor wojew6dzki, przeprowadzil kontrolg problemowq w trybie zlYyklym

w powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w wolowie przy ul. Inwalid6w wojennych24,

zwanym w dalszej czgsci niniejszego wyst4pienia,,Centrum" lub ,,PCPR".

przedmiotem kontroli byla ocena realizacji dodatku w wysokoSci 500 zl dla dzieci

w pieczy zastEpczej oraz usamodzielniania pelnoletnich wychowank6w pieczy zastqpczei

w okresie od 1 kwietnia20lS r. do dnia kontroli, tj. 9 kwietnia2Dl9 r.

Kontrolg przeprowadzono zgodni e z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 roku

przez wojewodg Dolnosl4skiego Planem Kontroli na I p6lrocze20l9 r.

W okresie objgtym kontrol4, funkcjg Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wolowie pelnila Pani Malgorzata Tkaczyk, kt6ra byla odpowiedzialna za

r ealizacjg zadart w oceni anych obszarach.

W zakresie dzialalnoSci jednostki podlegaj4cej kontroli wydaje sig oceng

pozylywnq z nieprawidlowoSciami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny
i prawny. Przyczynl stwierdzonych nieprawidlowoSci byla blgdna interpretacja przepis6w,



xlH"dffi#:j##6w dra kontrorowan ej dziatatnosci, zar6wno w aspekcie

Kontrolg wpisano do Ksi4zki Kontroli pod numer em l/lg.postgpowanie kontrorneprzeprowadzono na podstawie akt postgp owafiadministracyjnych 
w sprawie ustarenia prawado dodatku w wysokosci 500 zr dra dzieci w pieczy zastgpczej, akt postgpowariadministracyjnych w sprawac h o przyznanie pomocy pelnoletnim wychowankom pieczyzastgpczej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz p-semnychoSwiadczeri zlolonych przezKierownika pCpR.

Ilekroi w niniejszym wyst4pieniu pokontrolnym jest mowa oparistwa", nare2y przez to rozumiei ustawg z dnia 11 rutego 2016 r.
w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. : Dz.rJ. z20rg r. poz.2134 ze zm.).

W toku przeprowadzonych czynno5ci ustalono:

,,ustawie o pomocy

o pomocy paflstwa

w pieczy
I' Realizacja dodatku wychowaw czego w wysokosci 500 zL dla dzieci

zastgpczej.

W iwietle art' 80 ust. la i art. 115 ust.2a ustawy, nakazdedziecko w wieku do
ukonczenia osiemnastego roku Zycia umieszczone w rodzinie zastgpczej,rodzinnyrn domu
dziecka lub plac6wce opiekuriczo - wychowawczei typu rodzinnego, przysluguje dodatek

wychowawczy lub dodatek do zryczaltowanej kwoty w wysokosci iwia,Jczenia

wychowawczego okredlonego w ustawie o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci.

Obowi4zek ten, w mySl art. 181 pkt 3 ustawy, nalely do zadan zleconych z zakresu

administracji rz4dowej realizowanych przez powiat, a w Powiecie Wolowskim wykonuje go

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie. Do przyznawania takiej pomocy Starosta

Wolowski upowaZnit Pani4 }y'ral.gorzatg Tkaczyk Kierownika PCPR w W:lowie,

upowaznienie z dnia 11 stycznia 2012 t.
(dow6d: aktakontroli str. 14)

Z analizy danych przekazartych przez PCPR wynikalo, iz na dzief. 1 kwietnia 2018 r.

w powiecie wolowskim funkcjonowaly 22 rodziny zastEpcze spokrewnione, 7 rodzin

zastgpczych niezawodowych, 3 rodziny zastqpcze zawodowe oraz I rodzinny dom cziecka'

W powyzszych formach pieczy zastqpczei umieszczonych bylo lqcznie 50 dzieci'

Na wskazanym terenie nie byto placowek opiekuirczo-wychowawczych typu rodzinnego'



W okesie od I kwietnia 2018 roku do dnia kontroli tj. 9 kwietnia 2019 roku do PCPR

w Wolowie wplyngtry wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego dla 8 nowych dzieci

umieszczonych w pieczy zastEpczej:

. rodziny zastgpcze spokrewnione zloiyly wnioski dla2 dzieci,

' rodziny zasrtQpczeniezawodowe z,lohylywnioski dla3 dzieci,

. rodzina zastgpczazawodowa zloiyhawniosek dla 1 dziecka,

. osoba prowadzqcarodzinrry dom dzieckazlohylawnioski dla2 dzieci.

Wnioski o przyznarie dodatku wychowaw czego skladane byly w PCPR. Organ

rozpatn4qcy wniosek weryfikowal dane w zakresie treSci postanowienia sqdowego

okreslaj4cego miejsce pobytu dziecka i okres na jaki zostalo ono umieszczofle w pieczy

zastEpczej, atakhe treSd odpisu aktu urodzenia dziecka. Oceny prawidlowo6ci prowadzonych

postgpowari administracyjnych w sprawie przyznania Swiadczenia w formie dodatku

wychowawczego na dziecko w pieczy zastgpczej dokonano po przeanalizowaniu wszystkich

akt spraw prowadzonych w okresie objgtym postgpowaniem kontrolnym.

(dowdd: akta kontroli str. 15-16)

Analiza akt pozwolila na sformulowanie nastgpuj4cych wniosk6w:

1. Postgpowanie administracyjne w zakresie przedmiotowej sprawy wszczynane bylo po

zloheniu przez rcdziny zastgpcze lub osoby prowadzqce rodzinne domy dziecka

wniosk6w o przyznanie dodatku wychowawczego.

2. Organ weryfikowal treS6 wniosku oraz postanowienia s4dowego w sprawie

ustanowienia miejsca pobytu dziecka w pieczy zastEpczej, poddaj4c analizie datg jego

faktycznego uniieszczenia w rodzinie zastEpczej lub plac6wce opiekuriczo

wychowawezej typu rodzinnego oraztreSl odpisu aktu urodzenia dziecka.

3. Na kazde dziecko skladany byl odrgbny wniosek. Podjgcie decy4i o przyznatiu

dodatku wychowawczego nastgpowalo zgodnie z przepisami prawa okreslonymi

w art. 80 ust. la ustawy oraz wedlug kryteri6w okreSlonych w art. 87 - 88, art. 182

ust. 3 ustawy . Decyzje ozfiaczane byly przez organ wskazany w art. 1 82 ust. 3 ustawy.

4. Wszystkie z przeanalizowanych decyzji zawteraNy elementy wskazane w art. 107 $ 1

ustawy z drua 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

jedn.: Dz.U. 22018 r. poz.2096 ze zm.), dalej zwanym ,,kpd'.

5. Prawo do dodatku lvychowawczego ustalane bylo na okres 12 miesigcy tj. zgodnie

z art. 87 ust. la ustawy, nie dluzej jednak niz do osi4gnigcia przez dziecko

pelnoletnoSci w pieczy zastqpczej. V/szystkie zprzeanalizowanychdecyzji wzakresie



prowadzonych postgpowari zostaly skutecznie dorgczone z zachowaniem przeslanek

art. 109 $ 1 kpa orazzzachowaniem termin6w, o kt6rych mowa w art. 35 kpa.

Spo6r6d przeanalizowanych akt, w 2 przypadkach przyznanie dodatku

wychowawczego dotycz1cego wniosk6w zNohonych w terminie od I kwietnia 2018 r.

do 9 kwietnia 2019 r. nast4pilo od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy

zastgpczej, np. od 12 czerwca 2018 r. do 1l czerwca 2019 r. (decyzja

nr PCPR.S.8163.44.2018 z dnia 20 czerwca 2Ol8 r.), od 8 lutego 2Ol9 r.

do T lutego 2020 r. (decyzja nr PCPR.SW.8163.04.2019 z dnta ll marca 2019 r.),

a nie od miesi4ca zlokeruawniosku. Powyzsze stanowi nieprawidlowoSd. Przyznanie

dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczahowanej kwoty, nastgpuje od

miesi4ca zlohenia wniosku. Miesi4c zlohenia wniosku jest momentem pocz4tkowym

jego przyznania. W przypadku gdy przysluguje on zaruepeNny miesi4c kalendarzowy

wyplaca sig go w wysokoSci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym

miesi4cu. Uwzglgdnia sig tu dzief, faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy

zastgpczej, co w kontrolowanej jednostce zostalo zastosowane, zatem gdy dodatek

wychowawczy przyslugiwal za niepelny miesi4c kalendarzowy, wyplacano go

w wysoko5ci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastgpczej

w danym miesi4cu. Z uwagi na fakt, 2e decyzja nr PCPR.S.8163.44.2018 z dnia

20 czerwca 2018 r. zostaNa wygaszona z powodu powrotu dziecka dr rodziny

biologicmej, a decyzja nr PCPR.SW.S1O:.04.2019 z drua 11 marca 2019 r. zostaNa

zmieniona w czgSci dotycz4cej okresu przyznania Swiadczenia jeszcze w toku

czynnoSci kontrolnych, wobec powaznego odstgpuje sig od wydania zalecen

pokontrolnych w tym zakresie. W przyszloSci nalezy wlaSciwie wskazywa6 terminy

przy znaw ania Swiadczenia wychowawcze go.

Zgodnie z art. 87 ust. lb ustawy, w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny

zastEpczej lub prowadzqcego rodzinny dom dziecka maj4cej wplyw na prawo do

dodatku wychowawczego ustalano je na okres kolejnych 12 miesigcy zrrzgltt. Strony

byly zavnadamiane o wszczgciu postgpowania w przedmiotowym zakresie.

(dow6d: akta kontroii str. 19-27)

II. Usamodzielnienia pelnoletnich wychowank6w pieczy zastgpczej.

W Swietle art. l4O ust. I ustawy, osobie oplszczajqcej, po osi4gnigciu pelnoletnoSci,

rodzing zastgpczq, rodzinny dom dziecka, plac6wkg opiekuriczo-wychowawcz4 lub

regionaln4 plac6wkg opiekuriczo-terapeutyczn4, zwanej dalej ,,osobq usamodzielnian4",

w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastgpczej nast4pilo na podstawie orzeczenia s4du,

6.

7.



przyznEe sig pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie.

Usamodzielnianym udziela sig r6wniez pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunk6w

mieszkaniowych, zatrudnieniu, a takhe wsparcie prawne i psychologiczne.

W okresie objgtym kontrol4, tj. od I kwietnia 2018 roku do 9 kwietnia2}l9 roku, do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie wptynglo 3l wniosk6w os6b

usamodzielnianych, w tym:

. 10 wniosk6w o pomoc na kontynuowanie nauki,

. 8 wniosk6w o pomoc na usamodzielnienie,

. nie wplyn4l Zadenwniosek o pomoc na zagospodarowanie.

W okresie objgtym kontrol4, dla wychowank6w, kt6rzy ukoriczyli 18 rok ?ycia,jak i tych,

kt6rzy osiqgngli pelnoletno66 przed okresem objgtym kontrol4 wydano:

. 25 decyzjiprzyznaj4cych pomoc na kontynuacjg nauki,

. 8 decyzjiprzyznajqcych pomoc na usamodzielnienie,

. nie wydano ?adnej decyzjiprzyznajqcej pomoc na zagospodarowanie.

(dow6d: akta kontroli str. 17)

Ocena prawidlowoSci prowadzonych postgpowari administracyjnych w sprawie

przyznarria pomocy w powyzszym zakresie, zostala przeprowadzona na podstawie analizy

merytorycznej i formalnej wybranej pr6by akt postgpowari administracyjnych wszczgtych we

wskazanym okresie kontrolnym. Dotyczyly one pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy

na usamodzielnienie.

Analizabadanej dokumentacji, pozwolila stwierdzi6 nastgpuj 4cy stan:

1. Wnioski o pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie skladane byly przez

osoby usamodzielniane w Centrum. Wnioskodawcy przebywali w pieczy zastEpczej

przez okres co najmniej 3 lat w przypadku os6b usamodzielnianych, opuszczajqcych

rodzing zastEpczq spokrewnio rlq oraz roku w przypadku os6b usamodzielnianych,

opuszczajqcych rodzing zastgpczq niezawodow4, rodzing zastgpczq zawodow4,

rodzinny dom dziecka, spelnigj4c wymogi, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 ustawy.

2. Wnioski zawieruly dane osobowe stron, dane adresowe oraz numery kont bankovvych

(w przypadku, gdy takie byly). Zostaly sporz4dzone i podpisane przez osoby, kt6re

nabyly prawo do ubiegania sig o wykazanqpowyZej pomoc.

3. Akta postgpowaf administracyjnych w sprawie przyznariapomocy na kontynuowanie

nauki orulz.usamodzielnienie zawieraly dokumenty w oryginalach lub potwierdzonych

kopiach, w tym: wniosek strony, zatwierdzony indywidualny plan usamodzielnienia

wraz z modyfikacj arri, jeheli zaistniala taka koniecznoS6, wskazanie opiekuna



4.

usamodzielnienia, postanowienie s4dowe dotycz1ce umieszczenia w pieczy

zastEpczej, okreSlenie czasu przebywania w pieczy zastgpczej, oSwiadczenie strony

o sytuacji maj4tkowej, dochodowej, rodzinnej za miesi4c poprzedzajqc1r zlokerue

wniosku o pomoc, zalwiadczenie ze szkoly lub uczelni w przypadku ubiegania sig

o pomoc na kontynuowanie nauki, akt urodzenia, potwierdzenie zameldowania.

W jednym przypadku indywidualny plan usamodzielnienia zostal opracowany

z uchybieniem terminu, o kt6rym stanowi art. 145 ust. 4 ustawy. W przysztroSci

wskazane jest aby krtdoruzowo zachowywa6 ustawowe terminy opracowania

i zatvnerdzenia IPU. Natomiast w przypadku 7 os6b usamodzielnianych vtyznaczenie

opiekuna usamodzielnienie nast4pilo z uchybieniem terminu wskazanego w art. 145

ust. 2 ustawy.

Poddane analizie i ocenie d.ecyzje w wigkszoSci zawieraly wszystkie elementy,

o kt6rych stanowi art. 107 $ I kpa. W jednym przypadku sprawa nie zostala

zalatwiona terminowo, w kolejnej jako oznaczenie organu wskazano PCPR oruzbrak

bytro pouczenia i odwolania pouczenie zawieralo opis odwolania (decyzja

nr PCPR.K.815.R2.1.2015 z dnia27 maja2015 r.), w nastgpnej na zwrotc= widniala

adnotacja o osobistym odbierze decyzli, ale brakowalo podpisu osoby

usamodzielnianej, trzemdecyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalnoSci, a nie

ujgto tego w podstawie prawnej. Wskazane jest, aby w przyszloSci dolozyd wigkszej

staranno6ci podczas sporuqdzania decyzji.

Akta spraw v,rykazaNy, iz doch6d wnioskodawc6w wynosil ponizej 1200 zN, spelniaj4c

kryterium, o kt6rlmr mowa w art. 142 ust. 1 ustawy. W dw6ch przypadkach doch6d

osoby usamodzielnianej przek,roczyN kwotg 1200 zl, natomiast w uzasadnieniu

wskazano na trudnE sytuacjg mieszkaniowE, co bylo zgodne z art. 142 ust.2 ustawy.

W przypadku udzielania pomocy ra usamodzielnienie, wysokoSd kwot byNa

uzaleZriona od czasu pobyfu w pieczy zastEpczej i zgodna z art. 149 ust. 1 ustawy,

a wyp\ata nastgpowal a po zakoiczeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki

(w przypadku zaistnienia faktu). W jednym przypadku pomoc na usamodzielnienie

zostaNaprzyzrLana w trakcie pobierania pomocy na kontynuacjg nauki. Uzasadniono to

sytuacj4 Zyciow4 osoby usamodzielnianej, co bylo zgodne z art. 142 ust. 2 ustawy.

W jednym przypadku wychowankowi opuszczaj4cemu rodzing zastgpczq,

niezawodow? pomoc na usamodzielnienie wyplacono w kwocie 3300 zlwskazujyc,2e

osoba ta opuszcza rodzing spokrewnionq. Decyzj4 nr PCPR..UF.815.RZ-2D.1.2019

5.



zdrua 18 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany decyzji PCPR.UF.815.RZ.4.2018 z dnia

30 maja 2018 r. w zakresie przyznanej kwoty.

6. WysokoSi kwot przymanej pomocy na kontynuowanie nauki byla zgodna z art. 746

ust. 2 ustawy i wynosila nie mniej niz 500 zNmiesigcznie, a od dnia 1 czerwc,a 2018 r.

nie mniej ni| 526 zlmiesigcznie. Wszystkie decyzje wydane przed I czerwca20l8 r.

zostaly zatem w powyzszym zakresie zmienione. Niniejsza pomoc przyzrLawanabyla

rra czas nauki tj. zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy, nie dluzej jednak ruZ do ukofczenia

przez strong 25 roku |ycia.

(dow6d: akta kontroli str.28-49)

III. Poradnictwo prawne i psychologiczne dlawychowank6w usamodzielnianych.

Zgodnie z art. 140 ust. I pkt 3 ustawy osobie opuszczaj4cej, po osi4gnigciu

pelnoletnoSci, rodzing zastgpczq,rodzinny dom dziecka, plac6wkg opiekuriczo-wychowawcz4

lub regionaln4 plac6wkg opiekuriczo-terapeutyczflq,w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy

zastgpczq nast4pilo na podstawie orzeczenia s4du, zapevnia sig pomoc prawn4

i psychologiczn4.

W ramach realizacji zadania, zgodnie z olvnadczeniem Kierownika PCPR, pomoc

prawnQ zapevtniala Kancelaria SWWB dzialajqca w Starostwie Powiatowym. Natomiast

pomoc psychologi cznq Swiadczyli pracownicy PCPR, w ramach swoich zadah.

Na terenie powiatu wolowskiego dziala, funkcjonuj4ce w strukturze PCPR,

mieszkanie chronione. Zabezpiecza ono potrzeby mieszkaniowe wychowank6w

opuszczaj1cych pieczE zastEpcz4. W okresie objgtym kontrol4 z mieszkania skorzystalo

3 wychowank6w, kt6rzy opuScili inst;rtucjonalnq, pieczg zastgpcz1. Lokal jest pod stalym

nadzorem pracownika PCPR, kt6ry systematycznie je wizytuje i wspiera mieszkaj4cych

w nim wychowank6w w trudnych sytuacjach.

(dow6d: aktq kontroli st. 50)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwyklym w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie stwierdzono nastgpuj4ce nieprawidlowoSci:

1. Dodatek wychowawczy przyznawano od dnia faktycznego umieszczenia dziecka

odpowiednio w rodzinie zasteBczej lub rodzinnym domu dziecka, a nie od miesi4ca
' 

ztolenia wniosku. NieprawidlowoS6 zostalausunigta w trakcie czynnoSci konlrolnych.

2. Nieterminowe wyznaczenie opiekun6w usamodzielnienia przez osoby

usamodzielniane



Wobec powy2szego wydaje sig zalecenie pokontrolne:

1. Podj4i czynnoSci zmieruajqce do terminowego wyznaczenia opiekuna

usamodzielnienia przez osobg usamodzielnian4.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20ll r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastgpczej (tekst j edn. : Dz. U. z 2018 r ., poz. 998 ze zm.).

Termin: nabtel1co.

Pouczenie:

ZastrzeLenia do wyst4pienia pokontrolnego, w tym wyst4pienia niezawieraj4cego zaleceh
pokontrolnych, sklada sig na zasadach okreSlonych w ar1. 197d ustawy z dma 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastEpczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 998 ze zm.). Proszg w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. o powiadomienie 'Mojewody

DolnoSl4skiego o sposobie rcalizacji zalecefi, uwag i wniosk6w przedstawionych
w powyzszym wyst4pieniu pokontrolnym. 7..^ rr,^ rEr^,nnv nnt Nn(t^AStdEGO

4n*, h,"l'..u.....
sy'hu insnektor6w)(przewodnicz4cy zer

Uaqda sal,rx
lczl{nek zespolu inspektor6w)
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