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Wstęp 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie w/w sytuacjom przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych, w tym 

oczekiwań osób i rodzin zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, przyczynia się do stawiania przed 

systemem pomocy społecznej nowych wyzwań.  

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej zostało oparte na zasadzie 

pomocniczości/subsydiarności, która wprowadziła podstawową regułę działania wobec osób 

potrzebujących pomocy tak, aby państwo nie zastępowało działań poszczególnych osób czy rodzin, 

które powinny własnymi siłami i środkami zaspokajać potrzeby egzystencjalne, a pomagało                          

i wspierało wówczas, gdy nie są one w stanie samodzielnie przezwyciężać trudnej sytuacji życiowej                

w jakiej się znalazły.  

Misją pracy socjalnej jest umożliwianie wszystkim ludziom ich pełnego potencjału, 

wzbogacanie ich życia i zapobieganie dysfunkcjom, czyli promowanie społecznych zmian, 

rozwiązywanie problemów we wzajemnych relacjach oraz upodmiotowienie. Praca socjalna to także 

ingerowanie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi i środowiska. Działania 

systemu pomocy społecznej winny przestrzegać zasady podmiotowości ludzi, które realizują się                     

w różnych wymiarach – zawodowym, rodzinnym, osobistym i publicznym. 

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na jednostkach 

samorządu terytorialnego. Powiat, zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań 

pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku 

osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. 
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Rozdział pierwszy 

 

Informacje ogólne 

 

1. Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Wąbrzeźnie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 

2) uchwały Nr III/11/98 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19.12.1998 r. w sprawie powołania 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie; 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 821); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.); 

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 

ze zm.);  

7) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie stanowiącego Załącznik do 

uchwały Nr XXX/150/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.; 

8) Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 146/211/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia               

31 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wąbrzeźnie; 

9) Zarządzenia Nr 17/2011 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie 

wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

10) innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego, 

przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie 

pomocy społecznej, pieczy zastępczej  i wspierania osób niepełnosprawnych. PCPR stanowi jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej i jest jednostką budżetową. 

 

2. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania 

 

Na podstawie artykułu 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie składa Radzie Powiatu                           

w Wąbrzeźnie corocznie sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb                    

w zakresie pomocy społecznej.  

Na podstawie artykułu 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                           

i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej  przedstawia Staroście i Radzie 

Powiatu w Wąbrzeźnie corocznie sprawozdanie z efektów pracy.   



 5 

Na podstawie artykułu 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                    

i systemie pieczy zastępczej kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie składa 

Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie corocznie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu                       

pieczy zastępczej. 

Na podstawie art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Przygotowanie                                  

i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych                         

z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych oraz szkolenia dla 

organizacji pozarządowych są zadaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 

 

3. Struktura zatrudnienia i wykształcenie kadry 

 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 r. – 12 etatów (pracownicy merytoryczni), 

zatrudnionych 13 osób (jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim): 

1) dyrektor – 1 etat, powołanie na stanowisko, umowa na czas nieokreślony; 

2) kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej – 1 etat, umowa na czas nieokreślony; 

3) starszy inspektor – 1 etat, umowa na czas nieokreślony; 

4) inspektor – 1 etat, umowa na czas nieokreślony; 

5) podinspektor – 1 etat, umowa na czas nieokreślony; 

6) specjalista pracy socjalnej – 1 etat, umowa na czas nieokreślony; 

7) pracownik socjalny – 1 etat, umowy na czas określony; 

8) specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – 1 etat, umowa na czas określony – 

powierzenie zadań; 

9) aspirant pracy socjalnej – 1 etat, umowa na czas nieokreślony; 

10) koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – 2 etaty, umowy na czas nieokreślony (1 umowa 

na zastępstwo); 

11) pomoc administracyjna – 1 etat, umowa na czas określony. 

 

W 2020 r. w tut. PCPR w ramach umowy zlecenia zatrudniona była 1 osoba - specjalista 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej – psycholog. 

Wykształcenie wyższe posiada 100% kadry realizującej zadania merytoryczne.  

Ukończone studia podyplomowe posiada 9 osób w tym, w zakresie organizacji pomocy 

społecznej (4 osoby), administracji publicznej (2 osoby), zarządzania funduszami europejskimi                          

(2 osoby), diagnozy dziecka i rodziny (1 osoba), oligofrenopedagogiki (3 osoby), socjoterapii                              

(1 osoba)  i zamówień publicznych (1 osoba). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 

zatrudnione były trzy osoby z niepełnosprawnością. 
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Rozdział drugi 

 

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 

 
1. Przedmiot działalności (wg. stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

 

1) zadania własne powiatu i administracji rządowej realizowane przez powiat z zakresu pomocy 

społecznej zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.                  

z 2020 r. poz. 1876 ze zm.); 

2) zadania własne powiatu i administracji rządowej realizowane przez powiat z zakresu pieczy 

zastępczej zgodnie z art. 180 i 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821); 

3) zadania organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821); 

4) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a, zadania na rzecz 

osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426                     

ze zm.); 

5) zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.); 

6) zadania z zakresu współpracy administracji samorządu powiatowego z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 

 

2. Działalność kontrolna 

 

W ramach realizowanych zadań ustawowych PCPR prowadzi działalność monitorującą 

względem jednostek pomocy społecznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 

Zgodnie z warunkami programu „Aktywny samorząd” realizator programu jest zobowiązany 

do przeprowadzenia kontroli, co najmniej 20% zawartych umów. Wobec tego przeprowadzono                         

8 kontroli umów zawartych w 2019 r. Kontrole dotyczyły sprzętu zakupionego w programie, kosztów 

pobytu dziecka w przedszkolu oraz przeznaczenia otrzymanych środków przez studentów. 
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Fotelik samochodowy z bazą obrotową, podkładką pozycjonującą i osłoną na pasy (obszar  

A zadanie nr 1 programu „Aktywny samorząd” – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu). 

 

        
 

Laptopy (obszar B zadanie nr 3 programu „Aktywny samorząd” – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania) 

 

               
 

Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym (obszar C zadanie nr 5 programu „Aktywny samorząd” – 

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). 

Art. 10 b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  stanowi, iż powiatowe centra pomocy 

rodzinie przeprowadzają co najmniej raz w roku kontrolę warsztatu. Plan kontroli na rok 2020 

przewidywał przeprowadzenie kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej  w IV kwartale 2020 r.                       

Ze względu na sytuację panującej pandemii kontrola nie została przeprowadzona. Zaplanowano jej 

przeprowadzenie w I kwartale 2021 r. 
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W 2020 r. z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo osób 

niepełnosprawnych nie skontrolowano sprzętu dofinansowanego w ramach likwidacji barier                                

w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowanego sprzętu rehabilitacyjnego.  

W ramach bieżącej działalności PCPR prowadzone są kontrole wewnętrzne pod względem 

finansowo-księgowym przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz 

merytorycznym przez dyrektora jednostki, a także przez pracowników merytorycznych                          

w ramach samokontroli. 

 

Rozdział trzeci 

 

Realizacja zadań 
 

1. Zadania z  zakresu pomocy społecznej 

 

a) powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 

          Strategia została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XVI/80/2016 Rady Powiatu                               

w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. na lata 2016 – 2020.  

Strategia zawiera zadania, stanowiące wyzwanie dla społeczności lokalnej oraz wszystkich 

instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji pozarządowych działających w sferze szeroko 

rozumianej polityki społecznej w Powiecie Wąbrzeskim. Sukces w działaniach wdrożeniowych 

strategii będzie zapewniony, gdy zawiązane zostanie szerokie partnerstwo instytucji i organizacji na 

szczeblu gminnym i powiatowym. Zasada współpracy i partnerstwa jest jednym z podstawowych 

elementów polityki Unii Europejskiej, co przekłada się na pozyskiwanie środków finansowych.  

Przyjęcie strategii wynika z uznania wszystkich celów i zadań jako równoważnych, związanych 

ze sobą i wskazania instytucji odpowiadających za ich realizację. 

 Za monitorowanie odpowiedzialni są Realizatorzy strategii. Do monitorowania i realizacji 

celów oraz konkretnych zadań zaproponowano wskaźniki realizacji zadań, które służyć będą 

przygotowaniu raportu, który zostanie przedstawiony w roku 2021 po zakończeniu realizacji strategii 

wg ustalonego harmonogramu. 

 

b) specjalistyczne poradnictwo  

 

Porady psychologiczne udzielane są w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej                       

w Wąbrzeźnie dla ofiar i osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 

c) przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy w integracji 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 
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Wychowankowie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, opuszczający mow, mos, zakład 

poprawczy – 2020 r. 

 

 Liczba osób Wysokość świadczenia 

Pomoc na kontynuowanie 

nauki 

2 10.578,00 zł 

Pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie 

0 0 zł 

Pomoc na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej 

0 0 zł 

 

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 

schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę 

i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwany osobą usamodzielnianą zostaje objęta pomocą mającą 

na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną,                           

a także pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

Usamodzielniany  przeznacza pomoc na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej, w tym 

między innymi na materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, 

niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt służący do 

podjęcia zatrudnienia.  

 

d) pomoc cudzoziemcom 

 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie ma cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą. 

 

e) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. osoba 

wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy                           

w formie usług opiekuńczych może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej. Osobę taką 

kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, który jest usytuowany najbliżej miejsca 

zamieszkania danej osoby, chyba że okoliczności sprawy mówią inaczej.  
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Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające  

i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na                 

domy dla: 

1) osób w podeszłym wieku; 

2) osób przewlekle somatycznie chorych;  

3) osób przewlekle psychicznie chorych; 

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;  

6) osób niepełnosprawnych fizycznie; 

7) osób uzależnionych od alkoholu. 

Na terenie naszego powiatu znajduje się jeden Dom Pomocy Społecznej  

w Wąbrzeźnie, który jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.  

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego na czas 

nieokreślony  przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.  Dom Pomocy 

Społecznej w Wąbrzeźnie spełnia wymogi standardu podstawowych usług  świadczonych przez domy 

pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest placówką przeznaczoną dla 75 osób przewlekle 

psychicznie chorych. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie prowadzony jest 

rejestr osób oczekujących na umieszczenie w  Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.  

Na dzień 31.12.2020 r. na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie 

oczekiwało 5 osób (2 mężczyzn i 3 kobiety). 

W 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej zmarło 7 mieszkańców. Umieszczono  

8 nowych mieszkańców i tym samym wydano 8 decyzji o umieszczeniu (1 mieszkanka przebywała na 

urlopowaniu w domu rodzinnym, Opiekun prawny złożył wniosek do Sądu  

o powrót do domu rodzinnego, w związku z długotrwałą nieobecnością Mieszkanki, z uwagi na 

konieczność pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej Mieszkanki Powiatu Wąbrzeskiego, 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy wyraził zgodę na przyjęcie kolejnej osoby                

ponad stan). 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt                        

w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby 

kierowanej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania, ustalonego przez starostę i ogłoszonego  w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

W roku 2020 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej                                     

w Wąbrzeźnie wynosił 4.017,48 zł. 

Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są w kolejności: 

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi;  

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

Osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponoszą opłatę 

na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (zgodnie z treścią art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego). Decyzje ustalające odpłatność na powyższych zasadach wydaje starosta 

powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego 

centrum pomocy rodzinie. W roku 2020 wydano 82 decyzje dotyczące odpłatności za pobyt w Domu.  

Dla mieszkańców przebywających w placówce prowadzona jest działalność opiekuńcza, 

terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz zapewniona opieka medyczna. Mieszkańcy mogą uczestniczyć                      

w prowadzonych na terenie Domu zajęciach tj.: sekcji plastycznej, sekcji teatralno-literackiej, 

kulturalno-oświatowej, sekcji terapii kulinarnej, pracowni usprawniająco-rehabilitacyjnej, sekcji kultu 
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religijnego, sekcji bibliotecznej, sekcji muzycznej, sekcji rękodzieła, sekcji ogrodniczej, sekcji 

stolarsko-mechanicznej, sekcji metod komputerowych oraz terapii świetlicowej. Prowadzone są 

również m.in trening umiejętności interpersonalnych, trening spędzania czasu wolnego, trening 

umiejętności dnia codziennego. Zajęcia pozwalają wykształcić u mieszkańców samodzielność                                    

w wykonywaniu czynności życia codziennego, wykorzystać potencjał w procesie przystosowania do 

środowiska Domu, zintegrować mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, poprawić stan fizyczny                                

i psychiczny. W osiągnięciu powyższych założeń pomaga wykwalifikowana kadra w skład, której 

wchodzą: pielęgniarki, opiekunowie, pokojowi, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, 

terapeuci, fizjoterapeuci, psycholog, psychiatra, kapelan i pedagodzy, którzy prowadzą m.in trening 

umiejętności interpersonalnych, trening spędzania czasu wolnego, trening umiejętności dnia 

codziennego, a także wspierają Mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, konfliktów itd.  

Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzona w 2020 r. akcja „Mikołaj dla Seniora”, która 

powstała z chęci pomocy Seniorom, którzy piszą listy ze świątecznymi marzeniami. Napisane listy 

zostały udostępnione przez Fundację „Święty Mikołaj dla Seniora” na ich platformie. Dzięki temu 

każdy mógł zamienić się w Św. Mikołaja. Z niecierpliwością oczekiwany był finał akcji, który 

zaplanowany został dokładnie na 6 grudnia. Mieszkańcy otrzymali kolorowe prezenty.   

Z uwagi na szczególną sytuację mającą na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od marca 2020 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej                          

w Wąbrzeźnie wprowadzono szczególne zasady dotyczące reżimu sanitarnego. Ograniczona została 

organizacja imprez cyklicznych planowanych do realizacji w roku 2020, przemieszczanie się 

Mieszkańców, a także ich odwiedziny. 

 

f) prowadzenie mieszkań chronionych 

 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie funkcjonowały w roku 2020 mieszkania chronione. 

 

g) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 

 

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie, świadczona jest pomoc                                    

w sytuacjach:  

1) przemocy w rodzinie; 

2) kryzysów małżeńskich; 

3) przeżyć traumatycznych; 

4) sieroctwa; 

5) żałoby; 

6) zachowań samobójczych; 

7) klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych; 

8) kryzysów rozwojowych i problemów wychowawczych. 

Osoby dotknięte m.in. przemocą z terenu Powiatu Wąbrzeskiego miały możliwość uzyskania 

specjalistycznych porad prowadzonych przez wykwalifikowanego psychologa zatrudnionego                             

w ramach umowy zlecenie. 

 W roku 2020 na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie 

wydatkowano środki finansowe ogółem w wysokości 2.400,00 zł cała kwota stanowiła środki własne 

powiatu. Łącznie w roku 2020 odbyło się 48 godzin poradnictwa. 
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Z uwagi na szczególną sytuację mającą na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV–2 poradnictwo psychologiczne odbywało się nie tylko                               

w formie tradycyjnej, stacjonarnej ale również drogą telefoniczną. 

Działania w ramach interwencji kryzysowej służą nade wszystko nie tyle zapobieganiu samej 

przemocy, która już zaistniała ale wsparciu ofiary, rozpoznaniu i diagnozy kryzysu oraz wskazania 

adekwatnych sposobów zapobieżenia im w przyszłości. Głównym celem interwencji kryzysowej jest 

przede wszystkim rozpoznanie i zaradzenie zaistniałemu problemowi. W niektórych wypadkach, 

niewykluczona jest terapia w zależności od stopnia zaawansowania, uwikłania się w problem 

przemocy, a to wymaga określonego czasu. 

Uzyskanie wsparcia psychologicznego niewątpliwie przyczyni się do wytworzenia  

u osoby dotkniętej przemocą w rodzinie lub znajdującej się w innej sytuacji kryzysowej większego 

poczucia własnej wartości, co winno ułatwić tej osobie umiejętność samodzielnego radzenia sobie ze 

stanem kryzysu, w jakim się znalazła. 

Od stycznia do grudnia 2020 r. z poradnictwa psychologicznego skorzystały 22 osoby, w tym        

9 ofiar przemocy w rodzinie. Łącznie odbyło się 38 porad. 

 

h) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje mieszkańców Powiatu 

Wąbrzeskiego o przysługujących prawach, uprawnieniach i zmianach legislacyjnych poprzez 

współpracę z lokalnymi mediami. Na bieżąco ukazują się artykuły w CWA na temat oferowanej 

pomocy oraz nowych inicjatywach w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższe informacje zamieszczane są na 

stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń PCPR. 

Pracownicy PCPR biorą udział w naradach, sesjach, komisjach, spotkaniach, gdzie przekazywane są 

informacje dotyczące świadczonej pomocy. Funkcjonuje strona internetowa PCPR: 

www.pcprwabrzezno.rbip.mojregion.info oraz www.wabrzezno.pl w zakładce PCPR. 

 

i) szkolenia i doskonalenia zawodowe kadry pomocy społecznej 

 

Dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej to walor decydujący o powodzeniu nowej 

wizji pomocy społecznej, jakości świadczeń i efektywności pracy socjalnej. Podwyższenie poziomu 

pracy socjalnej służy polepszeniu usług dla podopiecznych oraz zwiększenie prestiżu i kontaktu   

pracownika. Koncentracja sił służb społecznych na szeroko rozumianej pracy socjalnej pozwoli na 

zwiększenie liczby rodzin i osób rzeczywiście usamodzielnianych. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji 

przez pracowników skutkuje efektywniejszą pracą na rzecz rodzin, środowisk lokalnych i ich 

pełniejszą aktywizacją. 

PCPR był organizatorem 11 spotkań dla kadry pomocy społecznej, organizacji pozarządowych      

z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których uczestniczyły 103 osoby oraz 8 narad pracowników PCPR, 

w których uczestniczyło 69 osób.    

Pracownicy PCPR uczestniczyli w szkoleniach, naradach, konferencjach dokształcając się                  

w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny, rehabilitacji, przemocy w rodzinie wzbogacając swój 

warsztat pracy (w 30 szkoleniach, spotkaniach, konferencjach wzięły udział 53 osoby). 

Z uwagi na szczególną sytuację mającą na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV–2 oraz pracą zdalną pracowników PCPR szkolenia i narady 

http://www.pcprwabrzezno.rbip.mojregion.info/
http://www.wabrzezno.pl/
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odbywały się nie tylko w formie tradycyjnej, stacjonarnej ale również on-line. Z uwagi na 

wprowadzane zaostrzenia sanitarne, zakazy w przemieszczaniu się i organizowaniu spotkań liczba 

przygotowanych spotkań był znacznie mniejsza niż w roku 2019.  

 

j) inne działania 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jest członkiem Konwentu Kierowników            

i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

którego celem jest reprezentowanie stanowiska centrów w sprawach sposobu realizacji zadań 

polityki społecznej realizowanych przez Powiat oraz wyrażanie stanowisk w sprawach 

projektowanych rozwiązań dotyczących zadań ustawowych. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wąbrzeźnie pełnił funkcję przewodniczącego Konwentu.  

 Dyrektor PCPR jest członkiem Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Wąbrzeskiego oraz 

jego Przewodniczącą. Celem działań zespołu jest międzysektorowa wymiana informacji, 

wypracowanie założeń do wspólnych inicjatyw w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminie                       

i powiecie.  

 Od lipca 2020 r. Dyrektor PCPR uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. opracowania 

Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2027 utworzonej 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zajmujący się rozwojem ekonomii społecznej 

w regionie. 

 W roku 2020 Dyrektor PCPR brała udział w pracach panelu eksperckiego nad 

przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku – 

Strategii Przyspieszenia 2030+  w zakresie włączenia społecznego, obejmującego zagadnienia                         

w zakresie pomocy społecznej, wparcia na rzecz rodziny, wsparcia na rzecz osób                                                           

z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych, starzejącego się społeczeństwa oraz                        

niezbędnej infrastruktury. 

 Od września 2020 r. Dyrektor PCPR brała udział w pracach nad przygotowaniem dokumentu 

pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie od roku 2019 pracowała                       

w Międzysektorowym Wojewódzkim Zespole ds. Zarzadzania Migracjami i Polityką Migracyjną                     

w ramach realizowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Fundacją EMIC 

projektu dofinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji pn. „Masz 

Prawo Wiedzieć!”. Celem prac zespołu jest wypracowanie do 2021 r. wojewódzkiego modelu 

integracji migrantów, który ułatwi pracę z klientem cudzoziemskim instytucjom z regionu oraz 

usprawni proces adaptacji i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim. Z uwagi na sytuację 

epidemiczną w kraju spotkania Zespołu zostały zawieszone w roku 2020. 

W składzie powołanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pracuje 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, która obejmuje funkcję 

Wiceprzewodniczącej Rady. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dla Marszałka 

Województwa w kwestiach związanych z rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnością 

Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizowało projekt partnerski 

„Rodzina w Centrum 2”. Projekt własny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z 19 

powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu. Projekt współfinansowany jest ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych. 

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r. Umowę partnerską pomiędzy 

samorządem wojewódzkim a samorządami powiatowymi i miejskimi została podpisana 23 stycznia 

2018 r. w Toruniu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.                                

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin                                          

w województwie kujawsko – pomorskim. Działania przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego 

funkcjonowania w przyszłości. 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonuje Centrum Wspierania Rodziny (CWR), które 

mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pokój                              

nr 4. Zatrudniony w ramach projektu specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w roku 2020 

objął wsparciem 43 osoby (19 kobiet i 24 mężczyzn), w tym: 

1) 10 osób przebywających w pieczy zastępczej; 

2) 28 osób w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych                       

o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny); 

3) 5 kandydatów na rodziny zastępcze. 

Rekrutacja miała charakter otwarty i odbywała się z uwzględnieniem zasady równości szans 

zarówno dla kobiet, mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością znajdujących się w grupie 

potencjalnych uczestników projektu. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy specjalista wspólnie                       

z uczestnikiem/rodziną projektu ustalał indywidulaną lub grupową ścieżkę wsparcia – powstały 22 

harmonogramy wsparcia.  

Zakres i rodzaj poradnictwa w roku 2020: 

1) poradnictwo pedagogiczne – 60 godz., mające na celu między innymi wzmocnienie kompetencji 

rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka 

niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie procesu 

wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost 

umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, 

wzorców i tradycji; 

2) poradnictwo psychiatryczne – 25 porad, którego celem było między innymi diagnozowanie 

problemów psychicznych, w tym chorób psychicznych i chorób nerwowych, których źródło tkwi                         

w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych, którego efektem było 

postawienie diagnozy stanu psychicznego członka rodziny i podjęcie leczenia; 

3) poradnictwo prawne – 15 porad, obejmowało między innymi regulacje w szczególności z zakresu 

prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczone w celu umożliwienia rodzinie uregulowania spraw, 

których rozstrzygnięcie zależało od decyzji sądu, instytucji i organów, udzielania informacji 

prawnych, uprawnieniach i możliwościach rozwiązania sytuacji 

trudnych/konfliktowych/kryzysowych lub sytuacji mogących prowadzić do konfliktu lub kryzysu                       

w rodzinie z dziećmi, zaznajomienie z obowiązkami związanymi z pełnieniem ról w rodzinie, 

pomoc w pisaniu pism urzędowych i procesowych w kontekście zgłaszanych problemów; 
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4) poradnictwo psychologiczne – 181 godz., obejmowało między innymi relacje rodzinne, 

komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny  

i jej poszczególnych członków, mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin                           

z dziećmi w środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiazywaniu kryzysów rozwojowych, 

rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności 

radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, rozwiazywania konfliktów; 

5) mediacje rodzinne – 6 godz., świadczone były między innymi w celu rozwiazywania konfliktów                       

i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny, w trakcie których uczestnicy uczyli się nowego 

sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji, umiejętności rozwiazywania 

konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu, mediacje prowadzone były 

zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiazywania Konfliktów                       

i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości; 

6) terapia rodzinna grupowa i indywidualna – 50 spotkań, celem terapii rodzinnej 

grupowej/indywidualnej dla rodzin z problemami, było między innymi zidentyfikowanie 

problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym 

uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawę relacji w rodzinie, nauczenie się czerpania przyjemności                    

z kontaktów z innymi członkami w rodzinie, poprawę porozumiewania się, umiejętność wyrażania 

własnych uczuć; 

7) grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych – 3 spotkania, spotkania stanowiły 

możliwości zbudowania form wymiany 

doświadczeń oraz otrzymania wsparcia                         

w grupach osób pełniących podobną rolę, 

uzyskania i dawania wsparcia w pełnieniu roli 

rodzica, doskonalenia umiejętności 

wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, 

radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

pogłębienia wglądu w siebie oraz 

zapobiegania wyczerpaniu i wypaleniu;  

 

              

8) superwizja rodzin zastępczych – 12 godz., mająca na celu między innymi weryfikację kompetencji 

wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnego 

superwizora, których efektem była poprawa kompetencji wychowawczych, wzmocnienie 

emocjonalne rodziców zastępczych, wymiana doświadczeń; 

9) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych  

i zastępczych – 1 warsztat, który dawał 

możliwość podniesienia i wzmocnienia 

kompetencji rodzicielskich rodziców 

naturalnych i zastępczych, w tym 

zdobycia wiedzy z zakresu stawiania                          

i utrzymania granic w procesie 

wychowania dzieci i młodzieży, 

psychologicznych aspektów dotyczących 

stawiania granic oraz wiedzy dotyczącej 

stawiania i utrzymania granic własnych;       
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10) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców 

korzystających z warsztatów – 1 zajęcia,                     

w trakcie uczestniczenia przez rodziców 

naturalnych i zastępczych w warsztatach ich 

dzieci miały zapewnioną opiekę animatora, 

który organizował gry i zabawy edukacyjne 

m.in. zabawy plastyczne, manualne oraz 

ćwiczenia i zabawy ruchowe; 

 

    

        

 

11) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 1 warsztat po                        

5 godz., który dawał możliwość zdobycia umiejętności rozwijania kompetencji psychospołecznych 

związanych z radzeniem sobie                                  

w sytuacjach niebezpiecznych, wglądu we 

własne emocje, zwiększenie poczucia 

sprawstwa w sytuacjach związanych                          

z agresją i przemocą, zwiększenie poczucia 

własnej wartości, budowania pozytywnej 

samooceny, mocnych i słabych stron, 

budowania własnej wartości, rozwijania 

kompetencji psychospołecznych 

przydatnych w sytuacjach wymagających 

zarządzania czasem, umiejętności 

lepszego zarządzania sobą, ustalania 

priorytetów, umiejętności organizacji 

pracy własnej, rozwijania kompetencji psychospołecznych w sytuacjach związanych z pełnieniem ról 

w grupie rówieśniczej, umiejętności unikania i rozpoznawania zagrożeń wynikających z pełnienia ról 

w grupie, umiejętności redefinicji wpływu grupy rówieśniczej na funkcjonowanie nastolatka;  

 

12) wyjazdy edukacyjne z elementami integracyjnymi – w dniach  od 2 do 6 lutego 2020 r. odbył 

się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego dla rodzin zastępczych, 

biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego. Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej 

pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych,                       

a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie 

właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. 

Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników w temacie: 

„Wspólne spędzanie czasu drogą do poprawy relacji w rodzinie, emocje jako nośnik potrzeb, 

prawidłowa komunikacja jako sposób zapobiegania występowania zjawiska przemocy i agresji                          

w rodzinie,  a także rola rodzica w trudnym okresie dorastania”. Warsztaty z powyższego zakresu 

pogłębiły świadomość problemów związanych z komunikacją interpersonalną, adolescencją, 

emocjami, czasem wolnym modelowanym wedle potrzeb poznawczych i zainteresowań 
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podopiecznych. W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział                   

w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty 

animacji ruchowej pozwoliły uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się                            

z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Brali udział w zajęciach plastycznych 

rozwijających ich umiejętności manualne.  Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi 

miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno-animacyjnego, w tym między innymi 

spaceru po ul. Krupówki w Zakopanem – gra terenowa dla dzieci i rodziców, wyjazdu w góry - spaceru 

po Dolinie Strążyńskiej, pobytu na basenach termalnych, wjazdu kolejką na Gubałówkę; 

 

        

13) spotkanie edukacyjne poświęcone tematyce dotyczącej rozwoju rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci odbyło się 20 lutego 2020 r.                 

w restauracji Zamkowa. Głównym celem spotkania było przybliżenie funkcjonowania placówki 

opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, a także promowanie pieczy zastępczej.  W spotkaniu udział 

brali m.in.  pracownicy nowo otwartej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Książkach,  kierownicy 

OPS, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie  oraz przedstawiciel 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Pani Małgorzata Stasiak. Spotkanie poprowadził 

Pan Maciej Kluczyk były wychowawca/opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wieloletni 

praktyk  świadczący sługi pedagogiczne i szkoleniowe, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne. 

Obecnie pełniący funkcję rodziny zastępczej.  

 

 
 

W 2019 r. z usług wsparcia skorzystało 199 osób (121 kobiet i 78 mężczyzn), w tym: 

1) 37 osób przebywających w pieczy zastępczej, w tym 1 osoba, która odbyła szkolenie                                

dla wolontariuszy; 
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2) 115 osób w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych                                           

o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny), w tym 1 osoba, która odbyła 

szkolenie dla wolontariuszy; 

3) 33 osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą; 

4) 14 osób, których udział w projekcie był niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 8 wolontariuszy. 

Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 170.873,00 zł wydatkowano 167.356,64 zł., w tym środki 

finansowe UE – 154.984,64 zł oraz środki własne - 12.372,00 zł. 

Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 58.195,10 zł, realizację zadań merytorycznych w projekcie - 

95.320,00 zł, zakup materiałów edukacyjnych - 499,21 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych - 

12.372,00 zł, koszty dojazdu specjalistów na spotkania - 195,20 zł, koszty pośrednie - 16 800,00 zł, 

odpis na ZFŚS - 775,13 zł. 

 

Realizacja projektu partnerskiego „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - RPKP.09.03.02-04-0085/20, dofinansowanego                       

z  Funduszy Europejskich Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego                                    

z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od  1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Projekt 

przedłużony został do 30 czerwca 2021 r. Koszt całkowity projektu 41.176.470,59 zł, dofinansowanie 

39.117.647,05 zł, wkład własny 2.058.823,54 zł.   

Celem projektu było podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki 

COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. 

Łączna wartość środków przyznanych dla Powiatu Wąbrzeskiego 195.520,00 zł, wkład własny 

89.500,00 zł,  (kwota z wkładem własnym 285.020,00 zł). Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 

195.520,00 zł wydatkowano 152.445,22 zł. 

W okresie realizacji projektu 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020  r. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako jednostka wyznaczona do realizacji projektu we współpracy 

m.in. z Domem Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizowało następujące działania:  

1) przeprowadzono testy na SARS-CoV-2 dla pracowników domu pomocy społecznej, w okresie 

od 01.03.2020 do 31.05.2020 r. w ramach w/w projektu przeprowadzono testy wśród 

pracowników DPS w ilości: 156 testów jakościowych dla 52 pracowników (trzykrotnie) za 

kwotę 28.600,00 zł oraz 104 testy met. Real Time dla 52 pracowników (dwukrotnie) za kwotę 

26.094,00 zł (koszty kwalifikowane z kwoty 26.094,00 zł to 10.920,00 zł), gdyż łączne środki 

przyznane na testy wynosiły 39.520,00 zł; 

2) wypłacono dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej 47 osobom 

świadczącym usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie 

pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania  (pracownikom 

DPS) wypłacono dodatki do wynagrodzeń w okresie od 01.05.2020 r. do 31.07.2020 r.                            

w wysokości 112.925,22 zł; 
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3) wkład własny projektu stanowiło wynagrodzenie 2 pracowników PCPR wykonujących 

czynności związane z realizacją projektu  w wysokości 89.500,00 zł - cały wkład własny został 

wniesiony w 2020 roku; 

4) granty obejmujące dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników niepublicznych domów 

pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku oraz dla pracowników 

schronisk dla osób bezdomnych; 

5) zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków do dezynfekcji 

dla instytucji pomocy społecznej, pracowników służb mundurowych, personelu placówek 

świadczących usługi opiekuńcze, przedsiębiorstw – dystrybucja materiałów przez PCPR do 

dnia 31.12.2020 r. zostały dostarczone niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz 

materiały i środki do dezynfekcji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań                                

i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego w ilościach: ok. 63.200 szt. maseczek ochronnych, 243 pojemników                   

5 litrowych środka do dezynfekcji, 205 żeli 0,5 l, 35 szt. gogli ochronnych, 60 szt. 

kombinezonów, 67 szt. przyłbic, 7.900 szt. rękawiczek ochronnych, 2 stacje do dezynfekcji, 13 

szt. termometrów bezdotykowych. Materiały i środki ochrony osobistej zostały przekazane 

do Gmin z terenu Powiatu Wąbrzeskiego,  Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Zakładu 

Aktywności Zawodowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach.  

 

     
  

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19" w okresie od 31.07.2020 r. do 30.11.2020 r. współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach 

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv.  

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia 

COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.  

Łączna wartość projektu  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

wyniosła 199.605,00 zł, cała kwota została wydatkowana.  

Poniesione wydatki obejmowały zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie 

zdalnego nauczania:  
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1) 60 fabrycznie nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem, myszką i torbą do 

przechowywania za kwotę 179.172,60 zł; 

 

 
 

2) 3 sprzętów multimedialnych (rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej z rzutnikiem 

multimedialnym oraz głośników do tablicy multimedialnej) za kwotę 10.069,07 zł dla Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach; 

 

           
   

 

3) środków ochrony indywidualnej (maseczek - 4.500 szt., rękawiczek - 4.500 szt., środków  

dezynfekcyjnych - 207 l. ) za kwotę 10.363,33 zł. 
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Na podstawie umów użyczenia, przekazano sprzęt elektroniczny i środki ochrony osobistej                    

i indywidualnej 46 rodzinom zastępczym i 1 placówce. Przekazany sprzęt został ologowany zgodnie                    

z wytycznymi UE oraz przyjęty na środki trwałe Powiatu Wąbrzeskiego i oznaczony.   

Wsparciem zostało objętych 47 podmiotów (28 rodzin zastępczych spokrewnionych, 15 

rodzin zastępczych niezawodowych, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 placówka opiekuńczo-

wychowawcza). Łącznie wsparciem zostały objęte 92 osoby, w tym wychowankowie                                                 

i pracownicy POW.  

 

Realizacja projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego                          

Funduszu Społecznego. 

W okresie od 29.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Powiat Wąbrzeski otrzymał pomoc rzeczową 

zgodnie z umową z dnia 29.10.2020 r. na podstawie uchwały nr XXV/363/20 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom 

samorządu terytorialnego. Otrzymana pomoc przeznaczona była na cele związane z działalnością 

jednostek z zakresu pomocy społecznej dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.   

Realizując umowę Powiat Wąbrzeski otrzymał urządzenia oraz środki ochrony osobistej                                            

i indywidualnej o łącznej wartości 32.423,64 zł. 

Wsparciem zostały objęte jednostki Powiatu Wąbrzeskiego w ilościach i wartościach: 

1) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie otrzymał urządzenia do oczyszczania powietrza – 2 szt.                        

o łącznej wartości 7.000,00 zł., urządzenia do dezynfekcji poprzez natrysk – 2 szt. o łącznej 

wartości 6.960,00 zł., lampy bakteriobójcze – 4 szt. o łącznej wartości 9.160,00 zł; 

 

   
 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie otrzymało urządzenie do oczyszczania 

powietrza o wartości 3.500,00 zł; 



 23 

 

 
 

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach otrzymała  urządzenie do oczyszczania 

powietrza o wartości 3.500,00 zł oraz rękawice jednorazowe 5.400 szt. o wartości 2.303,64 zł. 

Po zakończeniu realizacji projektu tj. po 30.06.2021 r. sprzęt wykorzystywany będzie na 

działalność statutową jednostek. 

 

k) sprawozdawczość 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przekazuje sprawozdania z zakresu pomocy 

społecznej właściwemu wojewodzie w formie papierowej oraz w formie elektronicznej                                 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego poprzez elektroniczną aplikację CAS – Centralna 

Aplikacja Statystyczna. 

 

l) ocena zasobów pomocy społecznej 

 

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1508 ze zm.) powiat zobowiązany jest do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej.  W celu 

realizacji zadania oraz ujednolicenia danych gromadzonych w ramach oceny, Instytut Rozwoju Służb 

Społecznych w Warszawie przygotował narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej wykorzystując 

elektroniczną aplikację CAS – Centralną Aplikację Statystyczną. Narzędzie jest obszerne i swoim 

zakresem wykracza poza obszar pomocy społecznej. Ocena zawiera zagadnienia związane z sytuacją 

demograficzną, lokalnym rynkiem pracy, infrastrukturą powiatową. Pozyskane dane stanowią 

podstawę do sporządzenia diagnozy występujących problemów społecznych oraz wyznaczenia 

lokalnej polityki społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu 

Wąbrzeskiego wraz z rekomendacjami została przedstawiona Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie        

30 kwietnia 2020 r. oraz przekazana Radnym Powiatu w Wąbrzeźnie. 
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m) utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie 

 

Środki finansowe jakimi dysponował PCPR w roku 2020 na realizację zadań ustawowych oraz 

bieżącą działalność wyniosły ogółem 7.514.025,95 zł z czego wydatkowano 6.742.362,60 zł. 

 

 Plan finansowy Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie – działalność 

bieżąca 

485.054,00 zł 458.607,40 zł 

środki własne powiatu - 458.607,40 zł 

 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie – pozostała 

działalność 

89.500,00 zł 89.500,00 zł 

środki własne powiatu - 89.500,00 zł 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie – Rodzina                       

w Centrum 

170.873,00 zł 167.356,64 zł 

środki UE - 154.984,64 zł 

środki własne powiatu - 12.372,00 zł 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej – działalność 

bieżąca 

2.400,00 zł 2.400,00 zł 

środki własne powiatu - 2.400,00 zł 

Aktywny samorząd program 

celowy Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

340.556,12 zł 89.145,58 zł  

środki PFRON - 89.145,58 zł (program 

realizowany do 15.04.2021 r.) 

 

Program wyrównywania 

różnic między regionami III 

program celowy 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

395.045,21 zł 244.149,50 zł 

 

środki własne powiatu - 36.000,00 zł 

środki PFRON - 208.149,50 zł (program 

realizowany do 30.11.2021 r.) 

Pomoc osobom 

niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi - 

Moduł III  

413.700,00 zł 382.500,00 zł 

środki PFRON - 382.500,00 zł 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – 

realizacja zadań                            

z rehabilitacji społecznej               

1.702.419,00 zł 1.700.989,05 zł 

środki PFRON - 1.700.989,05 zł 
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i zawodowej 

Rehabilitacja zawodowa                   

i społeczna 

170.253,33 zł 170.253,33 zł 

środki własne powiatu - 134.253,33 zł 

dotacje samorządów gminnych - 

36.000,00 zł 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze – realizacja 

zadań 

537.200,00 zł 411.559,21 zł 

środki własne powiatu - 411.559,21 zł 

Rodziny zastępcze – 

realizacja zadań 

1.526.417,00 zł 1.400.746,89 zł 

środki własne powiatu - 1.142.545,89 zł 

dotacja celowa budżetu państwa - 

258.201,00 zł (500)  

Rodzina – realizacja zadań  214.485,00 zł 214.485,00 zł 

dotacja celowa budżetu państwa - 

14.880,00 zł 

środki UE - 199.605,00 zł 

Środowiskowe Domy 

Samopomocy – zadanie 

zlecone 

1.472.100,00 zł 1.410.670,00 zł 

dotacja celowa budżetu państwa - 

1.410.670,00 zł 

Razem 7.520.002,66 zł 6.742.362,60 zł 

środki własne powiatu - 2.287.237,83 zł 

dotacja celowa budżetu państwa - 

1.683.751,00 zł 

środki PFRON - 2.380.784,13 zł 

środki UE - 354.589,64 zł 

 

środki samorządów gminnych - 

36.000,00 zł 

 

Analizując ogólne wydatki Powiatu Wąbrzeskiego kształtujące się na poziomie                    

48.805.469,53 zł (bez wydatków majątkowych) przy wydatkach dotyczących szeroko rozumianej 

polityki społecznej będącej w gestii i bezpośrednich w/w zadaniach Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wąbrzeźnie na poziomie 6.742.362,60 zł udział ten wynosi 13,81%. 

     

n) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest między innymi środowiskowy 

dom samopomocy. Uczestnicy domu w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub 

zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,                            
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w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także                                   

integracji społecznej. 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy 

ogółem dla 70 osób. Domy prowadzone są przez organizację kościelną oraz organizację pozarządową  

na zlecenie powiatu w ramach otwartych konkursów ofert.    

ŚDS w Bliźnie przeznaczony jest dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną  

i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB). Domy był czynny 5 dni w tygodniu po 8 godzin 

dziennie, od godziny 7:00 do godziny 15:00, w tym terapia prowadzona była przez 6 godzin,                            

a pozostałe 2 godziny przeznaczone były na sporządzanie dokumentacji merytorycznej. Uczestnicy 

ośrodka mieli zapewniony transport do placówki oraz powrót do miejsca zamieszkania.  

W roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawieszono czasowo działalność 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie od 12.03.2020 r. do 14.06.2020 r. oraz od 28.10.2020 

r. do odwołania. W okresie od 15.06.2020 r. do 27.10.2020 r. uczestnicy brali udział w zajęciach                    

w trybie rotacyjnym, w cyklach tygodniowych. W okresie zawieszenia działalności pracownicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie utrzymywali stały kontakt telefoniczny                                      

z podopiecznymi, wykorzystywali alternatywne formy wsparcia (m.in. wizyty w środowisku 

uczestnika) średnio raz w tygodniu w celu dostarczenia materiałów terapeutycznych do pracy                       

w domu). 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie prowadzona była terapia poprzez różnego 

rodzaju treningi w tym np. trening higieniczny i praktyczny, trening kulinarny, budżetowy, trening 

nabywania nowych umiejętności technicznych i wdrażania ich w życie codzienne, trening 

farmakologiczny, relaksacyjny, umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym zajęcia 

socjoterapeutyczne, warsztaty aktywizacji zawodowej, zajęcia reedukacyjne z grupą osób                                 

z obniżonym potencjałem intelektualnym, trening spędzania czasu wolnego, terapia przy udziale 

zwierząt. Uczestnicy korzystali również w miarę możliwości (podyktowanych aktualną sytuacją 

epidemiczną w Polsce oraz na terenie województwa) z organizowanych wycieczek, wyjazdów do kina, 

cyklicznych imprez, otrzymywali pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów 

zdrowotnych. Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie funkcjonowały dwie 

pracownie komputerowa oraz gospodarczo-botaniczno-zoologiczna. 
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W 2020 roku wystawiono 1 decyzję w przypadku osoby, która po raz pierwszy wystąpiła                            

o skierowanie do domu, 1 decyzję osobie kierowanej do domu na czas określony, uzgodniony                                      

z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-

aktywizującego oraz 6 decyzji przedłużających pobyt w domu. W przypadku 2 osób wygaszono 

decyzje dotyczące skierowania w związku z ich umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej. Na dzień 

31.12.2020 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie korzystało 25 osób. 

W roku 2020 wydano 1 decyzję dotyczącą odstąpienia od ustalenia odpłatności za usługi 

świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie oraz 15 decyzji naliczających 

odpłatność. W związku zawieszeniem działalności domu wydano 15 decyzji zwalniających                                         

z odpłatności zgodnie z art. 15 d ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  W okresie od 15.06.2020 r. do 27.10.2020 r. uczestnicy 

brali udział w zajęciach w trybie rotacyjnym, w cyklach tygodniowych. W związku z tym na wniosek 

uczestników wydano 12 decyzji o częściowym zwolnieniu z odpłatności. W przypadku 2 osób 

wygaszono decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia odpłatności. W 2020 roku zweryfikowano 

sytuację finansową uczestników Domu w celu aktualizacji sytuacji finansowej.  

W roku 2020 r. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie 

wydatkowano środki finansowe ogółem w wysokości 558.965,00 zł.   

Z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie otrzymano 

kwotę 2.466,91 zł z czego kwota 2.343,56 zł to dochód budżetu państwa, kwota 123,35 zł stanowi 

dochód Powiatu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy Oddział II we Wroniu przeznaczony dla 40 osób przewlekle 

psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC). Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 

7:00 do 15:00.  

W roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawieszono czasowo działalność 

Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu od 12.03.2020 r. do 14.06.2020 r. oraz od 

26.10.2020 r. do odwołania. W okresie od 15.06.2020 do 25.10.2020 r. uczestnicy brali udział                                

w zajęciach w trybie rotacyjnym, w cyklach tygodniowych. W okresie zawieszenia działalności 
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pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu utrzymywali stały kontakt 

telefoniczny z podopiecznymi, wykorzystywali alternatywne formy wsparcia (m.in. wizyty                                  

w środowisku uczestnika średnio raz w tygodniu w celu dostarczenia materiałów terapeutycznych do 

pracy w domu). 

 

       
 

W roku 2020 wystawiono 3 decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy 

Oddział II we Wroniu osobom, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, 4 decyzje 

kierujące do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji 

indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz 38 decyzji przedłużających 

pobyt w domu. W przypadku 3 osób wygaszono decyzje dotyczące skierowania w związku ze 

skreśleniem z listy uczestników.  Na dzień 31.12.2020 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy 

Oddział II we Wroniu korzystało 38 osób. 

W roku 2020 wydano 3 decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia odpłatności za usługi 

świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wroniu, 6 decyzji dotyczących naliczenia 

odpłatności. Z uwagi na szczególną sytuację mająca na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2  decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

zawieszono czasowo działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie od 12.03.2020 r. do 

14.06.2020 r. oraz od 26.10.2020 r. do odwołania. W związku z tym wydano 4 decyzje zwalniające  

z odpłatności zgodnie z art. 15 d ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  W przypadku 3 osób wygaszono decyzje dotyczące 

odpłatności. W 2020 roku zweryfikowano sytuację finansową uczestników Domu w celu aktualizacji 

sytuacji finansowej.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy we Wroniu prowadzone były treningi w zakresie 

wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, umiejętności interpersonalnych, umiejętności 

praktycznych, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz gimnastyka poranna, zabiegi 

rehabilitacyjne. Uczestnicy korzystali również w miarę możliwości (podyktowanych sytuacją 
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epidemiczną na terenie kraju oraz województwa) z cyklicznych imprez, otrzymywali pomoc  

i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych. Pomocą w rozwiązywaniu 

codziennych problemów uczestników służył psycholog. Uczestnicy mają zapewniony transport do 

placówki oraz powrót do domu. 

 

   
 

W roku 2020 r. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we 

Wroniu wydatkowano środki finansowe w wysokości 851.705,00 zł.   

Z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Odział II we Wroniu 

otrzymano kwotę 1.873,29 zł z czego kwota 1.779,63 zł to dochód budżetu państwa, kwota 93,66 zł 

stanowi dochód Powiatu. 

 

2. Zadania z zakresu pieczy zastępczej 

 

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

zstępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych 

 
Opracowany został Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim 

na lata 2018 – 2020 przyjęty uchwałą Nr XXXIV/171/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia                          

28 czerwca 2018 r. Celem programu jest stworzenie warunków do skutecznego rozwoju systemu 

pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego sprawowanej w formach rodzinnej                                        

i instytucjonalnej. 
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Monitoring  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim  na lata 2018-2020 
 za rok 2020 

 
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIV/171/Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2018-2020  
 
Cel główny: stworzenie warunków do skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego sprawowanej w formach rodzinnej i instytucjonalnej. 
 
Odbiorcy programu: dzieci całkowicie i częściowo pozbawione opieki rodziców przebywające w pieczy zastępczej, rodziny przeżywające trudności w sprawowaniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, rodzin zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne 
domy dziecka, osoby usamodzielniane, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz kandydaci do pełnienia funkcji 
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, rodziny pomocowe sprawujące czasowa opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, kierownictwo    
i wychowawcy pieczy instytucjonalnej. 

 

 
Cel szczegółowy Zadania Realizator 

zadania 
Główne efekty, rezultaty Poniesione środki 

finansowe 
oraz źródła finansowania 

Przyczyny odchyleń Propozycje działań 
naprawczych 

Organizacja kompleksowego systemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na świadczenia 
obligatoryjne dla 
rodzin zastępczych                
i rodzinnych domów 
dziecka 
 

 

 
Powiat, PCPR 
 
 

 

 
Udzielono  755  świadczeń na 
pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci w 48 rodzinach 
zastępczych na terenie 
Powiatu Wąbrzeskiego, 70 
dzieci w rodzinach na terenie 
Powiatu Wąbrzeskiego,                
w tym 12 małoletnich 
pochodziło z innych 
powiatów,  
16 małoletnich z naszego 
powiatu przebywało na 
terenie innych powiatów             
w rodzinnych formach pieczy 
zastępczej 

 
650.971,89 zł (wkład 

własny RWC2 12.372,00 

zł, 638.599,89 zł budżet 

powiatu). 

W w/w wydatku powiatu 
partycypowały powiaty             
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dzieci przed 
umieszczeniem w pieczy 
zastępczej 
 

W/w wydatki w części  
partycypowały powiaty 

 
Brak 

 
Brak 
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Udzielono 66 dodatków na 
pokrycie zwiększonych 
kosztów utrzymania dziecka 
niepełnosprawnego                       
w rodzinie zastępczej 
 
Wypłacono 517 dodatków 
wychowawczych dla  52 
wychowanków rodzin 
zastępczych do czasu 
ukończenia 18 roku życia  
 

właściwe ze względu na 
miejsce zamieszkania 
dziecka przed 
umieszczeniem w pieczy 
zastępczej w kwocie 
146.158,99 zł, w tym 
25.248 zł dotacja 

Gminy partycypowały                       
w poniesionych 
wydatkach w wysokości 
10,30 i 50% w łącznej  

kwocie 179.168,15 zł  - 
rodzinna piecza zastępcza 

Na dzieci pochodzące             
z terenu Powiatu 
Wąbrzeskiego 
przebywające na terenie 
innych powiatów – 
powiat poniósł wydatki                
w kwocie 195.245,45 zł, 
w tym dotacja 8.429,68 zł 

 
 
14.715,55 zł budżet 
powiatu, w tym 
partycypowały gminy 
 
 
 
 
255.644,58 zł – dotacja 
budżetu państwa 
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Wypłacono 48 świadczeń 
„Dobry start” dla 48 
wychowanków 

 
14 880 zł – dotacja 
budżetu państwa 
 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na świadczenia 
fakultatywne dla 
rodzin zastępczych          
i rodzinnych domów 
dziecka 

 
Powiat, PCPR 
 
 

 

 
Udzielono 5 świadczeń na 
pokrycie niezbędnych 
kosztów związanych                     
z potrzebami przyjmowanego 
dziecka 
 
 
 
 
 
Wypłacono 3 świadczenia na 
dofinansowanie do 
wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania  
 
 
 
 
 

 

 
5.800 zł z budżetu 
powiatu,  
w wydatku 
partycypowały powiaty            
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem               
w pieczy zastępczej 
 
700,00 zł z budżetu 
powiatu, 
 w wydatku 
partycypowały powiaty           
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem           
w pieczy zastępczej   

 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
 

 

 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
 
 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na tworzenie rodzin 
pomocowych 
 
 
 
 
 

 
Powiat, PCPR 
 
 
 

 

 
Nie utworzono rodzin 
pomocowych 

 

 

Brak 

 

 
Brak kandydatów na 
rodziny pomocowe, 
brak informacji ze 
strony rodzin 
zastępczych 
dotyczącej wsparcia 
rodziną pomocową 
 

 

 
Pozyskiwanie 
kandydatów, 
promowanie 
rodzicielstwa 
zastępczego, 
przygotowanie 
kandydatów na 
rodzinę pomocową 
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Zapewnienie 
środków finansowych 
na zatrudnienie 
odpowiedniej liczby 
koordynatorów 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

 
Powiat, PCPR 

 
Zatrudniono 2 koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej, 
wsparciem objęto 32 rodziny, 
53 dzieci w tych rodzinach 

 

 
Całkowity koszt zadania 
poniesiono ze środków 
własnych. Koszt 
wynagrodzeń 
koordynatorów za rok 
2020 wyniósł 96.045,22 zł 

 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na wynagrodzenie 
osoby zatrudnionej 
do pomocy przy 
sprawowaniu opieki     
i przy pracach 
gospodarskich 

 

 
Powiat, PCPR 

 
W rodzinie zastępczej 
zawodowej o charakterze 
pogotowia rodzinnego                            
w roku 2020 r., była 
zatrudniona osoba do 
pomocy przy sprawowaniu 
opieki nad dziećmi i przy 
pracach gospodarskich 

  

  
Koszt zatrudnienia 
wyniósł 3.425,16 zł – 
umowa zlecenie przez 
okres 2 miesięcy 
 
 
 
 

  

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
dla 
usamodzielnianych 
wychowanków pieczy 
 
 

 

 
PCPR 

 

 
7 wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
otrzymało pomoc na 
kontynuowanie nauki,                       
9 wychowanków otrzymało 
jednorazową pomoc 
pieniężną na 
usamodzielnienie,                         
5 wychowanków otrzymało 
pomoc na zagospodarowanie 

 

 
35.136,80 zł - pomoc na 
kontynuowanie nauki, 
40.450,00 zł - pomoc 
pieniężna na 
usamodzielnienie, 
10.000,00 zł - pomoc na 
zagospodarowanie  
Środki pochodziły                     
z budżetu powiatu 

 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Zapewnienie 

 
PCPR 

 
Udzielano wsparcia 

 
Brak 

 
Trudności                       

 
Brakująca liczba 
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wsparcia dla osób 
usamodzielnianych 
 
 
 

 

 wszystkim pełnoletnim 
usamodzielniającym się 
wychowankom w postaci 
poradnictwa, pracy socjalnej 

 

w udzieleniu pomocy 
w uzyskaniu 
odpowiednich 
warunków 
mieszkaniowych 
 

 

mieszkań chronionych 
oraz brak lokali                   
z zasobów gmin dla 
wychowanków 
opuszczających pieczę 
zastępczą 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na  pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci w 
pieczy 
instytucjonalnej 

 

 
Powiat, 
PCPR 

 

 
Pokryto koszty utrzymania          
8 małoletnich w placówkach 
opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie 
innych powiatów 
 
Pokryto koszty utrzymania                
4 wychowanków z terenu 
Powiatu Wąbrzeskiego                  
w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Książkach 

 

 
263.423,33 zł budżet 
powiatu, w tym  
85.606,31 środków 
pochodziło z gmin ze 
względu na miejsce 
zamieszkania małoletnich 
przed umieszczeniem       
w placówce, w tym 
15.732,56 zł za dzieci             
z terenu Powiatu 
Wąbrzeskiego 
umieszczone w Placówce 
Opiekuńczo-
Wychowawczej                      
w Książkach 

 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Placówka opiekuńczo 
– wychowawcza dla 
14 dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powiat, PCPR 
Zespół ds. 
pieczy 
zastępczej 

 

 
Utworzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
dla 14 dzieci poprzez 
adaptację budynku po byłym 
DPS w Książkach.  
Placówka funkcjonuje od             
1 stycznia 2020 r. 
Miesięczny koszt utrzymania 
wychowanka w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Książkach w 2020 r. wynosił  

 
Całkowity koszt projektu 
wynosi 715.109,38 zł,             
w tym dofinansowanie UE 
536.332,03 zł. 
 
470.486,84 zł – wydatek 
poniosły powiaty ze 
względu na miejsce 
zamieszkania 10 
wychowanków przed 
umieszczeniem                      

 
środki pozyskane                 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

 

 
Pozyskiwanie środków 
unijnych – projekty 
inwestycyjne 
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4.772,07 zł.  

 

w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej                      
w Książkach 

 
Dochodzenie 
należnościom 
rodziców 
biologicznych za 
pobyt ich dzieci        
w  pieczy  zastępczej 

 

 
Powiat, PCPR 

 
Nie wydano żadnej decyzji,         
w której ustalona została 
odpłatność rodziców 
biologicznych za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej 

 

 

  

 
Wdrażanie i realizacja 
projektów w ramach 
środków z Unii 
Europejskiej na rzecz 
wychowanków pieczy 
zastępczej, rodzin 
zastępczych, 
biologicznych oraz 
innych zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym  

 

 
Powiat 
Wąbrzeski 
PCPR 

 
W ramach działań 
prowadzonych w projekcie 
„Rodzina w Centrum 2” 
rodziny zastępcze i ich 
wychowankowie mieli 
możliwość skorzystania  
z poradnictwa 
specjalistycznego, wyjazdu 
edukacyjnego, grupy 
wsparcia, warsztatów dla 
wychowanków i rodzin 
zastępczych 

 

 
Dofinansowanie ze 
środków Unii 
Europejskiej, środki 
zewnętrzne 

  

 
Rozwój rodzinnych 
form pieczy 
zastępczej, 
utworzenie 1 rodziny 
zastępczej 
zawodowej                         
w każdym roku do 
2020 oraz tworzenie 

 
Powiat 
Wąbrzeski 
PCPR 

 
Na terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego funkcjonowały 
w roku 2020, 3 rodziny 
zastępcze zawodowe (w tym 
1 rodzina zastępcza 
zawodowa o charakterze 
pogotowia rodzinnego), 
których koszt zatrudnienia          

 
3.273,6 zł brutto 
miesięcznie, od miesiąca 
kwietnia 2020 r. 3.470,02 
zł (rodzina zastępcza 
zawodowa o charakterze 
pogotowia rodzinnego) 
 
2.352,90 zł brutto 

 
Zdobywanie 
kandydatów na 
rodziny zastępcze 
zawodowe. 

 
Profesjonalizacja 
pieczy zastępczej. 
Zabezpieczenie 
środków finansowych 
na wynagrodzenia dla 
rodzin zastępczych 
zawodowych.  
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warunków do 
utworzenia 
rodzinnego domu 
dziecka oraz 
zapewnienie środków 
finansowych na 
wynagrodzenia dla 
rodzin zastępczych 
zawodowych oraz 
prowadzących 
rodzinny dom 
dziecka 
 
 

 

w  2020 r. wyniósł -  
118.247,54 zł, w tym                   
w rodzinie zastępczej                                      
o charakterze pogotowia 
rodzinnego wyniósł 50.192,04 
zł. Wszystkie formy 
zatrudnienia to umowa 
zlecenie.  
W roku 2020 r., jedna rodzina 
zastępcza niezawodowa 
ukończyła szkolenie 
kwalifikujące do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej.  

 

miesięcznie, od kwietnia 
2020 r. 2.494,07 zł  
(rodzina zastępcza 
zawodowa) 
 
2.350,00 zł brutto 
miesięcznie, od kwietnia 
2020 r., 2.385,00 zł 
nowopowstała rodzina 
zastępcza zawodowa). 
 
Roczny koszt 
wynagrodzenia wyniósł  
118.247,54 zł 

 

 
Monitorowanie 
sytuacji rodzin 
zastępczych i dzieci 
umieszczonych                
w rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez 
organizowanie 
posiedzeń ds. 
okresowej oceny 
sytuacji dziecka 
umieszczonego              
w pieczy zastępczej, 
zgłaszanie dzieci            
z uregulowaną 
sytuacją prawną do 
ośrodka 
adopcyjnego, 
dokonywanie oceny 
rodziny zastępczej, 
współpracę 

 
Powiat, PCPR 

 

 
Współpraca z dwoma 
Zespołami 
interdyscyplinarnymi na 
terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego 
Koordynatorzy 
współpracowali z ośrodkami 
pomocy społecznej, 
asystentami rodziny, sądami                    
i innymi instytucjami w celu 
uzupełniania dokumentacji 
dzieci, tworzenia 
indywidualnych planów 
pomocy dziecku, 
dokonywania okresowej 
oceny sytuacji dzieci 
umieszczonych w pieczy 
 
Dokonano 87 ocen sytuacji  
dzieci przebywających                   

 
Brak 

 

- 

 

- 
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z asystentami 
rodzinnymi, 
zespołami 
interdyscyplinarnymi, 
ośrodkami pomocy 
społecznej, z Sądami 
i ich organami 
pomocniczymi na 
terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego 
w zakresie udzielania 
pomocy dziecku 
umieszczonemu            
w pieczy zastępczej 

 

w rodzinnej pieczy zastępczej 
 
W 2020 r. nie było  
uregulowania sytuacji 
prawnej dzieci, w związku                   
z powyższym nie zgłaszano 
małoletnich do  Ośrodka 
Adopcyjnego 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie 
wsparcia 
rodzinom                 

i rodzinnym 
formom pieczy 

zastępczej  
       w pełnieniu 

funkcji 

 
Zapewnienie 
rodzinom zastępczym 
oraz prowadzącym 
rodzinne domy 
dziecka szkoleń 
mających na celu 
podnoszenie ich 
kwalifikacji                   
i kompetencji 
opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
przeciwdziałanie 
wypalaniu 
zawodowemu 

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 

 
Podczas wyjazdu 
edukacyjnego w lutym 2020 
r. rodziny zastępcze 
uczestniczyły w warsztatach  
pogłębiających wiedzę w 
temacie: „Wspólne spędzanie 
czasu drogą do poprawy 
relacji w rodzinie, emocje 
jako nośnik potrzeb, 
prawidłowa komunikacja jako 
sposób zapobiegania 
występowania zjawiska 
przemocy i agresji w rodzinie 
a także rola rodzica w 
trudnym okresie dorastania” 
  

 

Dofinansowanie środki 
unijne 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Zapewnienie pomocy 
i wsparcia rodzinom 
zastępczym oraz 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 

 
W ramach działań 
prowadzonych w projekcie 
„Rodzina w Centrum 2” 

 
Środki zewnętrzne  
 
 

 
Brak 

 

 
Brak 
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opiekuńczo-
wychowawczych 

prowadzącym 
rodzinne domy 
dziecka w ramach 
grup wsparcia 

 

pieczy 
zastępczej 
Psycholog 
zatrudniony na 
zlecenie PCPR 

 

rodziny zastępcze i ich 
wychowankowie mieli 
możliwość skorzystania                   
z poradnictwa 
specjalistycznego 
tj. pedagogicznego, 
psychologicznego, 
psychiatrycznego, prawnego, 
mediacji rodzinnej i terapii 
rodzinnej/indywidualnej 
W roku 2020 z poradnictwa 
skorzystało: 31 
wychowanków, w tym 11 
kobiet i 20 mężczyzn (z tego 
14 wychowanków z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Książkach), 19 osób 
sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą, w tym 15 kobiet                         
i 4 mężczyzn. 

 
Rodziny zastępcze w roku 
2020 miały również 
możliwość uczestnictwa            
w grupie wsparcia w ramach 
działań projektu „Rodzina            
w Centrum 2” 

 

 

 
Prowadzenie 
poradnictwa 
psychologicznego       
i terapii dla osób 
sprawujących 
rodzinną piecze 
zastępczą, ich dzieci 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 
Psycholog 
zatrudniony na 

 
W ramach poradnictwa 
psychologicznego w ramach 
ośrodka interwencji 
kryzysowej, w sytuacjach 
kryzysowych udzielano 
porady rodzinom zastępczym  
i dzieciom umieszczonym             

 
Dofinansowanie ze 
środków Unii 
Europejskiej, środki 
własne 

 

 
Brak 

 

 
Brak 
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oraz dzieci 
umieszczonych            
w pieczy 

 

zlecenie PCPR 

 

 

w pieczy 
Kierowano rodziny zastępcze 
do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej  w Wąbrzeźnie  
w celu uzyskania porady lub 
terapii oraz kierowano do 
udziału w projekcie tut. 
Centrum, „Rodzina                      
w Centrum 2” 

 
 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na zatrudnienie 
psychologa 

 
Powiat, PCPR 

 

 
Terapia psychologiczna 
prowadzona w ramach 
projektu „Rodzina w Centrum 
2”, rodziny zastępcze miały 
również możliwość 
korzystania ze wsparcia 
psychologa zatrudnionego           
w ramach Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej 
 

 
Dofinansowanie ze 
środków Unii 
Europejskiej, środki 
własne 

 

 
Brak  

 
Brak 

 
Zapewnienie 
rodzinom zastępczym 
wsparcia 
koordynatorów 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

 

 
Powiat, PCPR 

 

 
W 2020 r. wsparciem                              
2 koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej objęte były 
32 rodziny, w tym 53 dzieci 

 

 
Środki własne 

  

- 

 

-  

 
Integracja 
środowiska rodzin 
zastępczych poprzez 
organizowanie 
pikników 
integracyjnych, 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 
W 2020 r. z uwagi na 
sytuację szczególną mającą 
na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się  
choroby zakaźnej, 
wywołanej wirusem SARS-

 
Środki własne 
 
 
 
 
 

 
Brak 

 

 
Brak 
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imprez 
okolicznościowych 

 

CoV-2, integracja 
środowiska rodzin 
zastępczych poprzez 
organizację wspólnych 
spotkań rodzin zastępczych 
była ograniczona 

 
W 2020 r. w miesiącu lutym 
zorganizowano „Bal 
Karnawałowy”  dla 
wychowanków rodzin 
zastępczych z terenu Powiatu 
Wąbrzeskiego 

 
W 2020 r. odbyło się 
spotkanie edukacyjne dla 
rodzin zastępczych z terenu 
naszego Powiatu dotyczące 
tematyki odżywiania                      
i otyłości. Prelegentami byli 
uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w 
Wąbrzeźnie - finaliści 
konkursu organizowanego 
przez PCK etapu 
wojewódzkiego 
 

W dniach od 2 do 6 lutego 
2020 r. odbył się 5-dniowy 
wyjazd edukacyjny                       
z elementami integracyjnymi 
do Zakopanego dla rodzin 
zastępczych, biologicznych               
i ich dzieci z Powiatu 
Wąbrzeskiego w ramach 
realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki zewnętrzne 
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Rodzinie  
w Wąbrzeźnie projektu 
„Rodzina w Centrum 2” 

 

 
Obchody Dnia 
Rodzicielstwa 
zastępczego – 
30 maja  
 
 
 
 
 

 

W 2020 r. z uwagi na 
sytuację szczególną mającą 
na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się  
choroby zakaźnej, 
wywołanej wirusem SARS-
CoV-2, nie odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego, 
przygotowane zostały 
życzenia dla Rodzin 
Zastępczych w formie filmu 
wyemitowane na FB MTK                    
i Starostwa Powiatowego         
w Wąbrzeźnie w dniu 30 
maja oraz życzenia na 
stronie internetowej 

 

Brak Brak 

 

Brak 

 

 
Prowadzenie działań 
promujących 
wolontariat na rzecz 
rodzin zastępczych 

 
W 2020 r. nie zgłosiły się 
osoby, które chciałyby zostać 
wolontariuszem i pomagać 
wychowankom rodzin 
zastępczych 

 

 
Brak 

 
Brak 

 

 
Przeprowadzenie 
kampanii informującej  
nt. wolontariatu wśród 
uczniów szkół na 
terenie powiatu 

 
 
 
 
 
 
 

 
Promocja pieczy 
zastępczej na terenie 
Powiatu 
Wąbrzeskiego  

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 
Artykuły w prasie lokalnej 
dot. pieczy zastępczej                  
w tygodniku CWA, reportaże 
w lokalnej telewizji, FB MTK         
i SP, na stronach 
internetowych PCPR, 

 
Brak  

 

 

 

 

 
Brak  

 

 
Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych 
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Organizacja 
systemu 

kwalifikowania 
kandydatów do 

prowadzenia 
rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

Starostwa Powiatowego, 
tablicach ogłoszeń w budynku 
Starostwa Powiatowego                    
w Wąbrzeźnie  
 
W lutym 2020 r. odbyło się 
spotkanie edukacyjne 
poświęcone tematyce 
dotyczącej rozwoju 
rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
do 14 dzieci w ramach 
realizowanego projektu  pn. 
„Rodzina w Centrum 2” 

W ramach promocji 
rodzicielstwa zastępczego 
ogłoszono dwa konkursy 
jeden plastyczny pn.: „Zostań 
rodziną zastępczą” oraz drugi 
w związku ze Świętem 
Rodzicielstwa Zastępczego 
przypadającym na dzień 30 
maja pn.: „Niezastąpieni - 
Zastępczy” - techniką 
dowolną 

W ramach promocji 
rodzicielstwa zastępczego tut. 
Centrum rozpowszechniło 
również kalendarze na rok 
2021 r., do instytucji pomocy 
społecznej na terenie 
Powiatu Wąbrzeskiego oraz 
bezpośrednio do rodzin 

 

 

 
 
 
Środki zewnętrzne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki własne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki własne 
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zastępczych funkcjonujących 
na terenie powiatu 

 
Prowadzenie naboru 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny 
zastępczej 
niezawodowej lub 
prowadzenia 
rodzinnego domu 
dziecka 

 

 

 
Kwalifikowanie osób 
kandydujących do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
lub prowadzenie 
rodzinnego domu 
dziecka    

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

W 2020 r. do tut. Centrum 
wpłynął 1 wniosek                             
o zakwalifikowanie na 
niezawodową rodzinę 
zastępczą. 
Po przeprowadzeniu wstępnej 
procedury kwalifikacyjnej                
(z uwagi na Covid-19 
szkolenie będzie ukończone           
w możliwie najszybszym 
terminie) kandydaci zostali 
ustanowieni rodziną 
zastępczą niezawodową dla            
2 małoletnich 

Przeprowadzono wstępną 
procedurę kwalifikacyjną 2 
kandydatów na rodzinę 
zastępczą niezawodową 

 

 

- 

 
Brak  

 

 
Brak  

 

 
Zatrudnienie 
psychologa celem 
przeprowadzania 
działalności 
diagnostyczno-
konsultacyjnej 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
lub prowadzenia 
rodzinnych domów 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 
Zatrudniono psychologa 
celem przeprowadzenia 
działalności diagnostyczno-
konsultacyjnej 

 

 
160,00 zł za 
przeprowadzone badanie 

 

 
Brak  

 

 
Brak  
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dziecka 

 
 
Przeprowadzanie 
badań 
psychologiczno-
pedagogicznych 
kandydatów do  
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
lub prowadzenia 
rodzinnego domu 
dziecka   

 
Przeprowadzono 19 badań  
(3 rodziny zastępcze 
zawodowe,  6 rodzin 
zastępczych niezawodowych, 
10 rodzin zastępczych 
spokrewnionych, w tym                        
2 kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
spokrewnionej) 
psychologiczno-
pedagogicznych w celu 
wydania opinii  
o posiadaniu predyspozycji                      
i motywacji do pełnienia 
funkcji niezawodowej                      
i zawodowej rodziny 
zastępczej w tym 17 tzw. 
rekwalifikacji 

 

 
160,00 zł jedno badanie, 
psycholog/pedagog 
zatrudniony 

 
Brak  

 

 
Brak  

 

 
Organizowanie 
szkoleń dla 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 

 

W 2020 r.  kandydaci na 
rodzinę zastępczą 
niezawodową nie 
uczestniczyli w szkoleniu dla 
rodzin zastępczych z uwagi na  
sytuację szczególną mającą 
na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się  
choroby zakaźnej, 
wywołanej wirusem SARS-
CoV-2, będzie realizowane 
w możliwie najszybszym 
terminie. 

 
Środki zewnętrzne ROPS, 
UE w ramach RWC2 

 
Brak 

 
Brak 
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W lutym 2020 r., jedna                              
z rodzin zastępczych 
niezawodowych - ukończyła 
szkolenie kwalifikacyjne do 
pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej                   
w ramach projektu „Rodzina 
w  Centrum 2” 
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b) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka  

oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 

 Celem systemu pieczy zastępczej określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy 

ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia w celu ich 

harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Konieczna jest także pomoc rodzinom 

przeżywającym trudność w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci poprzez współpracę wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej działających na rzecz 

pomocy dziecku i rodzinie. 

Piecza zastępcza jest sprawowana wówczas, kiedy brak jest możliwości zapewnienia dziecku 

opieki i wychowania przez rodziców naturalnych. Jest to czasowa forma sprawowania opieki nad 

dzieckiem do ukończenia przez niego 18 roku życia lub za zgodą rodziców zastępczych, dziecko które 

osiągnęło pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej może w niej pozostać nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 25 lat pod warunkiem że uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na 

uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub posiadania orzeczenia o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia 

nauczycieli, na uczelni, na kursach jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 

Zgodnie z ustawą, piecza zastępcza jest sprawowana w dwóch formach: 

1) rodzinnej pieczy zastępczej: 

a) rodzina zastępcza, 

b) rodzinny dom dziecka; 

2) instytucjonalnej pieczy zastępczej: 

a) placówka opiekuńczo – wychowawcza, 

b) regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, 

c) interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

Typy rodzin zastępczych: 

1) spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, będący wstępnymi 

lub rodzeństwem dziecka; 

2) niezawodowa – tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, nie będący 

wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 

3) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna 

– tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono 

dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem 

dziecka. W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się 

dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy.                         

W wyjątkowych sytuacjach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego dotyczącego 

powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.                  

W rodzinie zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności dzieci legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
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niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu           

w sprawach nieletnich, małoletnie matki z dziećmi. W rodzinie specjalistycznej nie można w tym 

samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. 

W przypadku pilnej konieczności na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka możliwe jest 

umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umowy zawartej między rodziną 

zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, a starostą właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie 

należy powiadomić sąd. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 

przyjmuje dziecko na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone 

przez Policję lub Straż Graniczną lub na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby w przypadku, 

o którym mowa art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po 

uzyskaniu zgody rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci w 2020 r. 

 

 RZ 

spokrewniona 

RZ 

niezawodowa 

RZ zawodowa  ogółem 

ogółem W tym 

pełniąca 

funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

W tym pełniąca 

funkcję 

specjalistyczną 

Liczba 

rodzin 

30 15 

 

3 1 0 48 

Liczba 

dzieci 

             39 21 10 5 0 70 

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej stan na 31.12.2020 r. 

wyszczególnienie Liczba dzieci 

 RZ 

spokrewniona 

RZ 

niezawodowa 

RZ zawodowa 

ogółem W tym 

pełniąca 

funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

W tym pełniąca 

funkcję 

specjalistyczne 

Dzieci                       

w rodzinnej 

pieczy 

34 21 

 

6 1 0 
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zastępczej,             

w wieku: 

poniżej 1 roku 0 0 0 0 0 

od 1 roku do 3 

lat 

0 1 1 0 0 

4-6 lat 1 4 2 1 0 

7-13 lat 10 7 2 0 0 

14-17 lat 14 1 0 0 0 

18-24 lat 8 8 1 0 0 

 

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w 2020 r. i dzieci, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą 

w 2020 r. 

 

 RZ 

spokrewniona 

RZ 

niezawodowa 

RZ zawodowa  ogółem 

ogółem W tym 

pełniąca 

funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

W tym pełniąca 

funkcję 

specjalistyczną 

Liczba 

rodzin 

2 

 

0 0 0 0 2 

Liczba 

dzieci 

5 

 

0 

 

4 4 0 9 

 

W 2020 r. 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych opuściło 

dotychczasowe rodziny zastępcze i rozpoczęło proces usamodzielnienia (jedna z rodzin nadal istnieje 

gdyż są w niej umieszczeni jeszcze inni małoletni), 1 rodzina zastępcza spokrewniona wobec                            

2 wychowanków została rozwiązana, małoletni zostali umieszczeni w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej - rodzina zastępcza nadal funkcjonuje wobec pozostałych pełnoletnich wychowanków, 

4 małoletnich opuściło rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego i zostało 

umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej.   

Na czas realizowania nauki 9 pełnoletnich wychowanków przebywa w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych na  podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 8 pełnoletnich wychowanków przebywa w rodzinach zastępczych niezawodowych,                  

1 w rodzinie zastępczej zawodowej. 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

Placówka opiekuńczo–wychowawcza zapewnia dziecku całodobową, ciągłą opiekę                            

i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, 

zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, a także realizuje przygotowany we współpracy z asystentem 

rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba 
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że sąd postanowi inaczej, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku 

dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje dziecko 

działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych: 

1) socjalizacyjna; 

2) interwencyjna; 

3) specjalistyczno-terapeutyczna; 

4) rodzinna. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie kieruje dzieci całkowicie lub częściowo 

pozbawione opieki rodzicielskiej, zgodnie z postanowieniem Sądu do placówek opiekuńczo– 

wychowawczych wszystkich typów.  

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie  opieki rodzicielskiej do 

placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości 

udzielenia pomocy w rodzinie biologicznej  lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Pobyt dziecka               

w placówce winien mieć charakter przejściowy. Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-                

wychowawczej do uzyskania pełnoletności, a po jej uzyskaniu, na zasadach dotychczasowych,  do 

czasu ukończenia szkoły,   w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności. Zgodnie z art. 

95 ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo– wychowawczej 

są umieszczane dzieci powyżej 10 r.ż. wymagające szczególnej opieki lub mające trudności  

w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczanie dzieci poniżej 10 roku życia w tych 

placówkach jest możliwie tylko w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan 

jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. W tych placówkach można umieścić w tym samym czasie 

łącznie nie więcej niż 14 dzieci, w placówce typu rodzinnego nie więcej niż 8 dzieci (w przypadku 

rodzeństwa – 10 dzieci). 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego od 1 stycznia 2020 funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Książkach, w której przebywa zgodnie z obecnymi standardami 14 wychowanków,  

w tym 4 z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. 

 

Informacja o dzieciach przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach na 

dzień  31.12.2020 r.  

 

Lp. 
NAZWA POWIATU 

Liczba dzieci przebywających                      

w  roku 2020 w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 

Liczba dzieci 

na dzień 31.12.2020 

r. 

1 Powiat Wąbrzeski  4 

 

 

4 

2 Powiat Nakielski 4 4 

3 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 5 5 

4 

 

Powiat Toruński 1 1 

 

                       RAZEM                                              14 14 
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Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. wpłynęło jedno Postanowienie Sądu 

dotyczące umieszczenia w placówce opiekuńczo wychowawczej 2 małoletnich. Zgodnie  

z postanowieniem  umieszczono małoletnich w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zawierciu.  

 

Informacja o dzieciach pochodzących z terenu Powiatu Wąbrzeskiego przebywających  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na dzień  31.12.2020 r.  

 

Lp. 
NAZWA POWIATU 

Liczba dzieci przebywających                    

w  roku 2020 w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba dzieci 

na dzień 31.12.2020 

r. 

1 Powiat Zawierciański  2 

 

 

2 

2 Powiat Żniński 1 01 

3 Powiat Golubsko - Dobrzyński 1 1 

4 

 

Powiat Działdowski 1 1 

 

5 Powiat Lipnowski 1 1 

6 Powiat Grudziądzki 2 02 

                       RAZEM                                              8 5 

 

Wyjaśnienia: 

1. Powiat Żniński - wychowanek został skreślony z ewidencji Placówki z uwagi na pełnoletność 

i rozpoczęcie procesu usamodzielnienia. 

2. Powiat Grudziądzki - 2 wychowanków zostało skreślonych z ewidencji Placówki z uwagi na 

pełnoletność i rozpoczęcie procesu usamodzielnienia. 

 

c) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielniania 

 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,                            

w przypadku umieszczenia w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na: 

1) kontynuowanie nauki; 

2) usamodzielnienie; 

3) zagospodarowanie 

oraz udziela się pomocy w uzyskaniu:  

1) odpowiednich warunków mieszkaniowych; 

2) zatrudnienia. 

Pomoc osobie usamodzielnianej przyznawana jest po spełnieniu odpowiednich warunków – 

odpowiedniej liczby lat przebywania w pieczy zastępczej, nie przekroczenia miesięcznego dochodu 

1.200,00 zł, złożenia wniosku o pomoc, posiadania i realizowania indywidualnego programu 
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usamodzielnienia, ewentualnie kontynuowania nauki. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby 

lat przebywania w pieczy zastępczej.  

 

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

dziecka i rodzin pomocowych 

  

W 2020 r. trwała kampania promująca pieczę zastępczą, jednakże z uwagi na sytuację szczególną  

mającą na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się  choroby zakaźnej, wywołanej wirusem                     

SARS-CoV-2, promocja pieczy poprzez organizację wspólnych spotkań rodzin zastępczych w celu 

integracyjnym była ograniczona. Działania promujące odbywały się poprzez umieszczenie informacji 

dotyczącej pieczy zastępczej, kandydatów na rodzinę zastępczą na stronie internetowej tut. 

Centrum oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Pracownicy Zespołu                     

ds. pieczy zastępczej udzielali niezbędnych informacji oraz rozpowszechniali foldery, ulotki 

dotyczące pieczy zastępczej. W lokalnej telewizji i prasie ukazywały się informacje dotyczące rodzin 

zastępczych i podejmowanych działań wspierających, integracyjnych na ich rzecz. Pracownicy tut. 

Centrum w 2020 r. w miesiącu lutym zorganizowali „Bal Karnawałowy”  dla wychowanków rodzin 

zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.  

 

 
 

W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego ogłoszono dwa konkursy jeden plastyczny pn.: 

„Zostań rodziną zastępczą” oraz drugi w związku ze Świętem Rodzicielstwa Zastępczego 

przypadającym na dzień 30 maja pn.: „Niezastąpieni - Zastępczy” - techniką dowolną.  Konkursy miały 

na celu promowanie wizerunku rodzin zastępczych. 
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W dniu 11.03.2020 r., w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie edukacyjne dla rodzin 

zastępczych z terenu naszego Powiatu dotyczące tematyki odżywiania i otyłości. Prelegentami byli 

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie - finaliści konkursu organizowanego przez 

PCK etapu wojewódzkiego. Prezentacje przygotowane przez młodzież mogły zainspirować rodziny 

zastępcze do zmiany własnych nawyków żywieniowych oraz poszerzyć elementarną wiedzę 

dotyczącą racjonalnego odżywiania. 

 

 
 

Rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wąbrzeskiego w okresie przedświątecznym  

z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odwiedzali pracownicy tut. Centrum  i przekazywali 

świąteczne życzenia i drobne prezenty z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  

 

 
 

W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego tut. Centrum rozpowszechniło również 

kalendarze na rok 2021 r., do instytucji pomocy społecznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz 

bezpośrednio do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. 
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 W 2020 r. zakwalifikowano 1 rodzinę do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.  

Kandydaci zostali,  zgodnie z postanowieniem Sądu ustanowieni rodziną zastępczą niezawodową dla 

2 wychowanków.   

 W roku 2020 r., powstały 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 2 wychowanków, w tym 

jedna z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

 Liczba rodzin zastępczych utworzonych w 2020 r. i dzieci umieszczonych w 2020 r. 

 RZ 

spokrewniona 

RZ 

niezawodowa 

RZ zawodowa  ogółem 

ogółem W tym 

pełniąca 

funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

W tym pełniąca 

funkcję 

specjalistyczną 

Liczba 

rodzin 

2 1 0 0 0 3 

Liczba 
dzieci 

2 2 1 1 0 5 
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e) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego                    

o zasięgu ponadgminnym 

 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie funkcjonują  placówki wsparcia dziennego                       

o zasięgu ponadgminnym.  

Powiat Wąbrzeski w roku 2017 r., złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o utworzenie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu. Realizacja projektu zakończyła się 

31.12.2019 r. Palcówka Opiekuńczo-Wychowawcza powstała w Książkach. Jest to placówka dla 14 

dzieci, która zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2020 r. Zadanie było realizowane w ramach projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 

6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 

projektu wyniósł  715.109,38 zł, w tym dofinansowanie 536.332,03 zł.   

Rozpoczęcie działalności placówki rozpoczęto w dniu 01.01.2020 r. Na dzień 31.12.2020 r., 

zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej było 16 pracowników, w tym                                           

2 pracowników administracyjnych.  

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Placówce opiekuńczo-wychowawczej  

w Książkach w 2020 r. wynosił 4.772,07 zł. W związku z powyższym Powiat Wąbrzeski na podstawie 

zawartych porozumień obciążył powiaty z których pochodzą wychowankowie na łączną kwotę  

470.486,84 zł. 

 

Lp. Powiat Liczba 

dzieci 

Koszt za pobyt 

dzieci w Placówce 

Opiekuńczo-

Wychowawczej  

w Książkach  

1 Powiat Toruński 1 46.689,20 zł 

2 Powiat Czarnkowsko-

Trzcianecki 

5 236.193,60 zł 

3 Powiat Nakielski 4 187.804,04 zł 

 Łącznie 10 470.686,84 zł  

 

f) 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 

  

W roku 2020 powstała 1 rodzina zastępcza niezawodowa oraz  2 rodziny zastępcze 

spokrewnione, które nie zostały jeszcze przeszkolone. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nie realizowano szkoleń kwalifikacyjnych dla rodzin 

zastępczych. Szkolenia te będą zrealizowane w możliwie najszybszym terminie.   
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W dniu 20 lutego 2020 r. w restauracji Zamkowa odbyło się spotkanie edukacyjne 

poświęcone tematyce dotyczącej rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizowanego projektu  pn. „Rodzina  

w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych                                 

i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

 Głównym celem spotkania było przybliżenie funkcjonowania placówki opiekuńczo-

wychowawczej do 14 dzieci, a także promowanie pieczy zastępczej.  

W spotkaniu udział brali  pracownicy nowo otwartej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej  

w Książkach,  kierownicy OPS, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie  

oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Toruniu Pani Małgorzata Stasiak. 

      Spotkanie poprowadził Pan Maciej Kluczyk były wychowawca/opiekun w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, wieloletni praktyk  świadczący sługi pedagogiczne i szkoleniowe, 

doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne. Obecnie pełniący funkcję rodziny zastępczej. 

 

   
 

W ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum 2”, rodziny zastępcze miały 

możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia, superwizji oraz warsztatach wzmacniających 

kompetencje rodzicielskie, podczas których mieli możliwość podniesienia i wzmocnienia kompetencji 

rodzicielskich rodziców naturalnych i zastępczych, w tym zdobycia wiedzy z zakresu stawiania                                    

i utrzymania granic w procesie wychowania dzieci i młodzieży, psychologicznych aspektów 

dotyczących stawiania granic oraz wiedzy dotyczącej stawiania i utrzymania granic własnych. 

Uczestnicy poprzez udział w warsztacie zapoznali się z efektywnymi metodami wyznaczania granic. 

 

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

warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa 

 

W 2020 r. łącznie 32 rodziny zastępcze objęte były opieką koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni współpracowali 

z różnymi instytucjami i osobami wspierającymi rodziny i dzieci, m.in. z policją, sądem, zespołem 

kuratorskiej służby sądowej, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi w celu 

udzielenia wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom.   
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Rodziny zastępcze mogły skorzystać z poradnictwa psychologicznego u psychologa 

zatrudnionego w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

W ramach działań prowadzonych w projekcie „Rodzina w Centrum 2” rodziny zastępcze  

i ich wychowankowie mieli możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego 

tj. pedagogicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, prawnego, mediacji rodzinnej i terapii 

rodzinnej/indywidualnej. Ponadto mieli możliwość udziału w warsztatach wzmacniających 

kompetencje rodzicielskie, grupie wsparcia, warsztatach dla osób przebywających  

i opuszczających pieczę zastępczą. Rodziny zastępcze wraz z wychowankami wzięli udział w 5-

dniowym wyjeździe edukacyjnym z elementami integracyjnymi do Zakopanego. W roku 2020                           

z poradnictwa skorzystało: 

1) 31 wychowanków, w tym 11 kobiet i 20 mężczyzn (z tego 14 wychowanków z Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach); 

2) 19 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w tym 15 kobiet i 4 mężczyzn. 

 

   
 

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu 

„RWC2”, stanowiły możliwość zdobycia umiejętności rozwijania kompetencji psychospołecznych 

związanych z radzeniem sobie w sytuacjach niebezpiecznych, wglądu we własne emocje, zwiększenie 

poczucia sprawstwa w sytuacjach związanych z agresją i przemocą, zwiększenie poczucia własnej 

wartości, budowania pozytywnej samooceny, mocnych i słabych stron, budowania własnej wartości, 

rozwijania kompetencji psychospołecznych przydatnych w sytuacjach wymagających zarządzania 

czasem, umiejętności lepszego zarządzania sobą, ustalania priorytetów, umiejętności organizacji 

pracy własnej, rozwijania kompetencji psychospołecznych w sytuacjach związanych z pełnieniem ról  

w grupie rówieśniczej, umiejętności unikania i rozpoznawania zagrożeń wynikających z pełnienia ról 

w grupie, umiejętności redefinicji wpływu grupy rówieśniczej na funkcjonowanie nastolatka. 
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Epidemia wirusa COVID-19 spowodowała, iż działania dodatkowe  

w obszarze integracji rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, nie mogły                                    

zostać zrealizowane.  

h) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 

Obsługę administracyjną placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach prowadzi 

pracownik administracyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

 

i) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

 

Zarządzeniem nr 17/2011 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie 

wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zostało 

wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i od dnia 1 stycznia 2012 r. realizuje zadania 

powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z m.in. 76 ust 2 ustawy w przypadku wyznaczenia powiatowego centrum pomocy 

rodzinie na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiatowym centrum należy utworzyć zespół 

do spraw pieczy zastępczej, który zapewnia obsługę administracyjną i merytoryczną zadań z zakresu 

pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizację rodzinnej pieczy 

zastępczej na terenie powiatu, a także przygotowanie i realizację programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej i innych programów z zakresu pomocy dziecku i rodzinie, realizację powiatowej 

strategii rozwiązywania pomocy społecznej w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz rozwoju pieczy 

zastępczej. Zespół do spraw pieczy zastępczej w PCPR tworzą: Kierownik zespołu ds. pieczy 

zastępczej, 1 pracownik socjalny, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 podinspektor, 2 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz na umowę zlecenie pedagog/psycholog. 

 

j) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej niezbędnych badań lekarskich 

 

Pracownik socjalny wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej współpracuje  

z rodziną zastępczą, rodziną biologiczną oraz lekarzem pierwszego kontaktu celem przeprowadzenia 

niezbędnych badań lekarskich, skierowania do lekarzy specjalistów. Współpraca odbywa się przed 

umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz po jego umieszczeniu.    

 

k) prowadzenie rejestru danych o przeszkolonych kandydatach na rodziny zastępcze                                 

i prowadzących rodzinne domy dziecka 

 

Rejestr danych 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 lub 

prowadzących rodzinny dom dziecka prowadzi starosta. Rejestr zawiera m.in. imię i nazwisko, datę 

urodzenia,  obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce 

pracy, źródło dochodu, dane o warunkach mieszkaniowych, dane o stanie zdrowia niezbędne do 

stwierdzenia, czy osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, zakres ukończonych 

szkoleń, liczbę umieszczonych dzieci w przypadku osób pełniących funkcje rodzin zastępczych, 

informację o pełnieniu przez rodzinę funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia 
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rodzinnego. Osoby znajdujące się w rejestrze zobowiązane są do przekazywania informacji  

o wszelkich zmianach danych oraz o przedstawianiu co dwa lata zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W związku ze zmianą 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono tzw. rekwalifikacje. Rodziny 

zastępcze niezawodowe i zawodowe muszą dodatkowo co dwa lata dostarczyć opinię psychologa  

o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia w/w funkcji. Dane z rejestru Starosta przekazuje do 

właściwego sądu. 

W grudniu 2020 r. po  dokonaniu aktualizacji danych, dyrektor tut. Centrum  

z upoważnienia starosty przesłał do sądu w/w rejestr. W rejestrze danych wskazano 15 rodzin 

zastępczych niezawodowych pełniących tę funkcję oraz 2 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzinę 

zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.  Ponadto wykazano brak kandydatów 

zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

 

l) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie kompletuje dokumentację związaną  

z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. Pracownik socjalny, któremu zostaje przydzielona rodzina 

zastępcza po otrzymaniu postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, gromadzi 

dokumenty dziecka (sporządza wywiad dotyczący rodziny biologicznej dziecka, rodzeństwa 

najczęściej przy współudziale właściwego ośrodka pomocy społecznej, występuje o odpis aktu 

urodzenia, odpisy aktów zgonu rodziców, w przypadku śmierci, dokumentacji o stanie zdrowia, 

dokumentów szkolnych – świadectwa szkolne i karty szczepień, diagnozy psychofizycznej dziecka, 

plan pracy z rodziną przekazany przez asystenta rodziny, w przypadku, gdy asystent jest przydzielony 

rodzinie biologicznej).  

   

ł) finansowanie 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 

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko 

przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

1) 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 

2) 1052,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, 

niezawodowej i rodzinnym domu dziecka. 

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie  

z dniem 19 września 2014 r., wprowadziła mi.in zmianę dotyczącą dochodów dziecka tzn. kwota 

wypłacanego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej nie 

jest pomniejszana o dochód dziecka. 

Dodatek w wysokości nie niższej niż 211,00 zł miesięcznie przysługuje rodzinie zastępczej oraz 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na pokrycie 
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zwiększonych kosztów jego utrzymania. 

Świadczenia i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio  

w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko 

rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.  

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów 

utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku 

szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 

specjalnym ośrodku wychowawczym – otrzymuje świadczenia w wysokości nie niższej niż 20% 

przyznanych świadczeń. 

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Informacja musi być 

zgłoszona do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać: 

1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka; 

2) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów z potrzebami przyjmowanego dziecka – 

jednorazowo; 

3) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych 

zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki  - jednorazowo lub okresowo.  

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 

odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na 

czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór 

nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, 

usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie 

łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu 

jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób które osiągnęły pełnoletność w pieczy 

zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę. Starosta jest 

zobowiązany przyznać w/w środki finansowe rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono 

powyżej 3 dzieci i osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz jeżeli 

potrzeba tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

natomiast prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują powyższe świadczenia. 

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie 

kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Świadczenie to jest obligatoryjne w rodzinnych domach 

dziecka. Dodatkowo prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują środki  finansowe na pokrycie 

innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub 

funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.  
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Zestawienie – świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie  

 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa  

razem 

Ogółem wysokość 

świadczenia 

311.035,15 zł 

 

241.368,64 zł 
 

 

86.196,10zł 
 
 

638.599,89 zł 

 

 

Wkład własny do 

projektu 

2.803,10 zł  3.256,90 zł  6.312,00 zł 12.372,00 zł 

Razem: 313.838,25 zł 244.625,54 zł 92.508,10 zł 650.971,89 zł 

 

Zestawienie – dodatki na dziecko niepełnosprawne  

 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa 

–  

razem 

Ogółem wysokość 

świadczenia 

2.532,00 zł 7.119,55 zł 5.064,00 zł 14.715,55 zł 

 

Zestawienie – świadczenie jednorazowe na przyjęcie dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej  

 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa  

razem 

Ogółem wysokość 

świadczenia 

1.300,00 zł  3.000,00 zł 1.500,00 zł 5.800,00 zł 

 

Zestawienie – świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających 

wpływ na jakość sprawowanej opieki.  

 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa  

razem 

Ogółem wysokość 

świadczenia 

1.000,00 zł - 2.420,00 zł 3.420,00 zł 

 

Zestawienie – świadczenie na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 

 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa  

razem 

Ogółem wysokość 

świadczenia 

300,00 zł - 400,00 zł 700,00 zł 
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Zestawienie – świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej  na utrzymanie domu 

jednorodzinnego 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa – 

pogotowie 

rodzinne 

razem 

Ogółem wysokość 

świadczenia 

  973,68 zł 
 

973,68 zł 
 

 

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w związku  

z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2011 r.  otrzymało 

dotację z budżetu państwa na realizację (wraz z kosztami obsługi) dodatku wychowawczego                          

w wysokości 258.201,00 zł. 

Wydatkowano kwotę przeznaczoną na świadczenia w wysokości 255.644,58 zł oraz kwotę 1% 

przeznaczoną na obsługę w wysokości 2.556,42 zł. 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa  

razem 

Ogółem wysokość 

wypłaconych dodatków 

wychowawczych 

145.084,93 zł 72.591,93 zł 37.967,72 zł 255.644,58 zł 

liczba dzieci , które 

skorzystały z dodatków  

27 16 9 52 

liczba wypłaconych 

dodatków 

293 147 77 517 

 
W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w związku  

z realizacją rządowego programu „Dobry Start”  otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację 

(wraz z kosztami obsługi) świadczenia „Dobry Start”  w wysokości 14.880,00 zł. 

Wydatkowano kwotę przeznaczoną na świadczenia w wysokości 14.400,00 zł oraz kwotą 10 zł od 

każdej wypłaconej pomocy w wysokości 480,00 zł. 

 Rodzina 

spokrewniona 

Rodzina 

niezawodowa 

Rodzina 

zawodowa  

Placówka 

opiekuńczo-

wychowawcza              

w Książkach 

razem 

Ogółem 

wysokość 

wypłaconych 

świadczeń 

„Dobry Start” 

7.500,00 zł 2.700,00 zł 900,00 zł 3.300 zł 14.400,00 zł 

liczba dzieci, 

które skorzystały 

z dodatków  

25 9 3 11 48 



 62 

liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

25 

 

9 3 11 48 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powiat na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć 

dziecko rodziny zastępcze, rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza zawiera 

z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu 

i wysokości wydatków. 

Porozumienia zawarte między Powiatem Wąbrzeskim a innymi powiatami na terenie, których 

przebywają  w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu: 

1) liczba porozumień - 16; 

2) liczba dzieci objętych porozumieniem - 16; 

3) wydatki na podstawie porozumień - rodzinna piecza zastępca - 195.245,45 zł (w  tym dotacja 

przekazywana do Zielonej Góry 8.429,68 zł). 

 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów: 

 

Lp. Powiat Liczba 

dzieci 

Koszt za pobyt dzieci 

w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

1 Powiat Brodnicki 1 12.624,00 zł 

2 Powiat Golubsko-Dobrzyński 4 33.312,00 zł 

3 Powiat Toruński  1 272,00 zł 

4 Powiat Wągrowiecki 

 

2  

 

44.529,67 zł 

5 Powiat Włocławski 1 16.586,92 zł 

6 Powiat Tucholski 2 41.062,18 zł  

7 Miasto Gdynia 1 8.328,00 zł  

8 Powiat Siedlecki 1 15.156,00 zł 

9 Miasto Bydgoszcz 1 14.945,00 zł 

10 Miasto Zielona Góra - dotacja 2 8.429,68 zł 

 Łącznie 16 195.245,45 zł, w tym 

dotacja 8.429,68 zł  
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Porozumienia zawarte między Powiatem Wąbrzeskim, a innymi powiatami o zwrot kosztów 

za pobyt dzieci umieszczonych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych: 

1) liczba porozumień - 12; 

2) liczba dzieci objętych porozumieniem - 12 (8 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i  3 dzieci 

z rodzin zastępczych spokrewnionych, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej); 

3) dochody na podstawie porozumień - rodzinna piecza zastępcza - 120.910,95 zł (w tym dotacja 

przekazywana do Powiatu Wąbrzeskiego 25.248,00 zł). 

 

Dzieci pochodzące z terenów innych powiatów, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Wąbrzeskiego  

 

 

 
 

 

 

 

 

Informacja o poniesionych kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z terenu Powiatu 

Wąbrzeskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

powiatów  w 2020 r.  

 

Lp. Powiat Liczba 

dzieci 

Koszt za pobyt dzieci                

w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

1 Powiat Ostrowski 1 12.624,00 zł 

2 Miasto Bydgoszcz 2 27.517,22 zł 

3 Powiat Chełmiński 2 31.887,04 zł 

4 Powiat Brodnicki 2 25.248,00 zł 

5 Powiat Mławski 1 12.624,00 zł 

6 Miasto Zabrze 1 8.328,00 zł 

7 Powiat Radziejowski 2 25.248,00 zł 

8 Golub Dobrzyń 

 

1 2.682,73 zł  

 Łącznie 12 146.158,99 zł, 

w tym 25.248,00 zł 

dotacja 

Lp. 
NAZWA POWIATU KWOTA 

1. Powiat Grudziądzki 61.442,39 zł 

2. Powiat Żniński  13.992,86 zł 

3. Powiat Działdowski  38.276,22 zł 
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Małoletni przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

powiatów  w 2020 r. pochodzących z terenu Powiatu Wąbrzeskiego pochodzili z gmin: 

1) Gmina Miasto Wąbrzeźno - 3 wychowanków; 

2) Gmina Ryńsk - 2 wychowanków; 

3) Gmina Dębowa Łąka - 1 wychowanek. 

Na podstawie art. 86 § 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. 

z 2020r., poz. 1876 ze zm.) powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą zawiera                  

z powiatem właściwym na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed skierowaniem do placówki 

opiekuńczo – wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na 

ich utrzymanie. W 2020 r. Powiat Wąbrzeski zawarł 2 nowe porozumienia                                                  

z Powiatem Zawierciańskim.  

Powiat Wąbrzeski uaktualnił również porozumienia dotyczące  pozostałych małoletnich już 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów  w postaci 

aneksów bądź  dalszych porozumień. Łącznie w 2020 r. Powiat Wąbrzeski poniósł koszty utrzymania 

dzieci w placówkach na terenie innych powiatów  w wysokości 263.423,33 zł. 

 

Partycypowanie gmin w wydatkach powiatu dotyczących rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 

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

w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, średnie miesięczne wydatki 

przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej albo w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz wydatki na 

finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie odpowiednio w wysokości: 

1) 10 % - w pierwszym roku pobytu dziecka; 

2) 30 % - w drugim roku pobytu dziecka; 

3) 50 % - w trzecim i następnych latach. 

W 2020 r. 5 gmin z terenu Powiatu Wąbrzeskiego poniosło wydatki w wysokości 10 i 30 i 50%   

w łącznej kwocie 179.168,15 zł,  w tym: 

1) Gmina Miasto Wąbrzeźno - 96.535,64 zł za 19 wychowanków; 

2) Gmina Ryńsk - 22.679,80 zł za 6 wychowanków; 

3) Gmina Książki - 22.810,97 zł za 5 wychowanków;  

4) Gmina Dębowa Łąka - 11.591,36 zł za 4 wychowanków;  

5) Gmina Płużnica - 25.550,38 zł za 7 wychowanków. 

4. Powiat Golub - Dobrzyń 57.409,59 zł 

5. Powiat Lipnowski   71.095,05 zł 

6 Powiat Zawierciański 21.207,22 zł 

                                                       RAZEM:                                                 263.423,33 zł 
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Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 2 i ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020, poz.821 ze zm.) powiat właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej.  W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina 

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

w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków                      

w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu w pieczy 

zastępczej i 50% w następnym latach pieczy zastępczej.  

W roku 2020 r. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Wąbrzeskiego                                  

w placówkach opiekuńczo wychowawczych gminy poniosły wydatki w wysokości ogółem 85.606,31 

zł,  w tym 15.732,56 zł za dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach: 

1) Gmina Miasto Wąbrzeźno 29.690,56 zł; 
2) Gmina Ryńsk  51.159,04 zł; 
3) Gmina Płużnica 4.756,71 zł. 

W roku 2020 dochód za pobyt 4 wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Książkach z  terenu gmin Powiatu Wąbrzeskiego wyniósł 15.732,56 zł: 

1) Gmina Miasto Wąbrzeźno 1 wychowanka - 3.555,99 zł; 

2) Gmina Ryńsk  2 wychowanków - 7.419,86 zł; 

3) Gmina Płużnica 1 wychowanka - 4.756,71 zł. 

 

Ponoszenie opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej przez rodziców 

 

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub 

kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.  

Z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny można w drodze decyzji administracyjnej 

odstąpić od w/w opłaty oraz całkowicie lub częściowo zwolnić z powyższych opłat. Kryterium 

dochodowe określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1358) w przypadku osoby samotnie gospodarującej  jest to kwota 701,00 zł,  gospodarując 

wspólnie z rodziną kryterium na osobę w rodzinie  wynosi 528,00 zł. 

 

m)  finansowanie pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 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 umieszczenia w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na: 

1) kontynuowanie nauki; 

2) usamodzielnienie; 

3) zagospodarowanie 
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oraz udziela się pomocy w uzyskaniu: 

1) odpowiednich warunków mieszkaniowych; 

2) zatrudnienia. 

Pomoc osobie usamodzielnianej przyznawana jest po spełnieniu odpowiednich warunków, 

wynikających z w/w ustawy:   

1) odpowiedniej liczby lat przebywania w pieczy zastępczej: 3 lat w przypadku osoby 

usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, roku w przypadku osoby 

usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, 

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

terapeutyczną; 

2) nie przekroczenia miesięcznego dochodu 1.200 zł (w przypadku uzyskania pomocy na 

zagospodarowanie i usamodzielnienie);  

3)  złożenie wniosku o pomoc;  

4) posiadania zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego                  

w szczególności: zakres współdziałania osoby usamodzielnianej  z opiekunem usamodzielnienia, 

sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, 

pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę 

usamodzielnianą zatrudnienia.   

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby lat przebywania w pieczy zastępczej. 

Świadczenia dla osób usamodzielnianych, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie 

zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby 

usamodzielnianej: 

1) pomoc na kontynuowanie nauki - nie mniej niż 526,00 zł, przyznaje się osobie usamodzielniane, 

jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli 

ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu 

przygotowania zawodowego, pomoc przyznaje się na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia, pomoc przysługuje odpowiednio na czas 

trwania roku szkolnego lub akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego; 

2) pomoc na usamodzielnienie (pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona jednorazowo lub 

w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia); 

a) przebywanie w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 

roku - nie mniej niż 1.735,00 zł, 

b) przebywanie w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat - nie mniej niż 3.470,00 zł, 

c) przebywanie w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat - nie mniej niż 6.939,00 zł. 

d) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną nie mniej 

niż 3.470,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat; 
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3) pomoc na zagospodarowanie - nie mniej niż 1.500,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie mniej 

niż 3.300,00 zł, pomoc ta jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę 

usamodzielnianą 26. roku życia. 

Wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymali: 

 z rodzin 

zastępczych 

z placówek 

Osoby kontynuujące naukę i otrzymujące pomoc 

pieniężną 

0 7 

Wysokość świadczenia - 35.136,80 zł 

Osoby, które otrzymały jednorazową pomoc pieniężną 

na usamodzielnienie 

4 5 

Wysokość świadczenia 13.880,00 zł  26.570,00 zł 

Osoby, które otrzymały pomoc na zagospodarowanie                 

w formie pieniężnej 

5 0 

Wysokość świadczenia    10.000,00 zł - 

 

 

n) finansowanie 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 

  

W 2020 r. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej nie odbyły się                          

z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

 

o) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy 

zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej                            

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

 

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe z zakresu wpierania rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przekazywane jest elektronicznie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej  (CAS) za okres od                      

1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.  
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p) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu 

nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

 

Starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o powstaniu zaległości za 

okres dłuższy niż 12 miesięcy. W roku 2020 nie powstała w/w zaległość.   

 

q) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zrealizowało 3 projekty 

współfinansowane z funduszy unijnych, z których rodziny zastępcze oraz placówka opiekuńczo-

wychowawcza otrzymały wsparcie.  

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19" w okresie realizacji projektu od 31.07.2020 r. do 30.11.2020 r. wysokość otrzymanych 

środków wyniosła 199.605,00 zł, cała kwota została wydatkowana. Poniesione wydatki obejmowały:  

1) wyposażenie na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w postaci zakupu 60 

fabrycznie nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem, myszkami i torbami do 

przechowywania za kwotę za kwotę 179.172,60 zł, z których 15 szt. trafiło do POW w Książkach, a 45 

szt. do rodzin zastępczych; 

2) wyposażenie POW w Książkach w 3 sprzęty multimedialne (rzutnik multimedialny, tablicę 

interaktywną z rzutnikiem multimedialnym oraz głośnikami do tablicy multimedialnej) za kwotę 

10.069,07 zł; 

3) zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek - 4.500 szt., rękawiczek - 4.500 szt., środków 

dezynfekcyjnych - 207 l. ) za kwotę 10.363,33 zł. 

Wsparciem zostało objętych 47 podmiotów (28 rodzin zastępczych spokrewnionych, 15 

rodzin zastępczych niezawodowych, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Książkach). Łącznie wsparciem zostały objęte 92 osoby, w tym wychowankowie                           

i pracownicy POW. 

 

 

W ramach projektu  „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego” wsparciem została objęta m.in. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  

w Książkach, która otrzymała środki ochrony osobistej - żele do dezynfekcji rąk 0,5 l - 27 szt., 
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termometr bezdotykowy 1 szt.,  płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 5 l - 22 szt. Realizacja projektu 

została przedłużona do 30 czerwca 2021 r.  

W ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” wsparciem została objęta m.in. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach, która otrzymała urządzenie do oczyszczania 

powietrza o wartości 3.500,00 zł, oraz rękawice jednorazowe 5.400 szt. o wartości 2.303,64 zł.  

 

r) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania                   

i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej 

 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2020 nie przebywali w pieczy                                        

zastępczej cudzoziemcy. 

 

3. Zadania organizatora pieczy zastępczej 

 

a) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie - Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej (ORPZ) prowadził nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka poprzez prowadzenie 

kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Wąbrzeskim – zamieszczano plakaty 

na tablicach ogłoszeń, artykuły w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Ponadto udzielano informacji o możliwości zgłaszania się osób 

zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym do zespołu ds. pieczy zastępczej, w celu uzyskania 

szczegółowych informacji w tym zakresie. Artykuły w prasie lokalnej dot. pieczy zastępczej,  

w tygodniku CWA oraz reportaże w lokalnej telewizji. Rozpowszechniano osobom zainteresowanym  

foldery promujące ideę rodzicielstwa zastępczego oraz udzielano szczegółowych informacji 

dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto promowano pieczę zastępczą na Wojewódzkich 

Dożynkach poprzez dystrybucje ulotek, udzielanie informacji na przygotowanym stoisku.  

 

b) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 

potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do 

sprawowania pieczy zastępczej 

 

Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą przejść procedurę kwalifikacyjną. Po złożeniu wniosku  

o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, pracownik socjalny przeprowadza rozmowę wstępną z kandydatami o motywacjach podjętej 

decyzji, a także informuje zainteresowanych o dalszej procedurze, w dalszej kolejności przeprowadza 

się wywiad z kandydatami w miejscu zamieszkania kandydatów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć 

niezbędne dokumenty m.in. zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  

o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w indywidualnych 

przypadkach osoba może być zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, 



 70 

zaświadczenie o dochodach, w przypadku osób pracujących również zaświadczenia z zakładu pracy 

o zatrudnieniu, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego 

zarejestrowanie lub innych dokumentów potwierdzających stan faktyczny. Kolejnym etapem są 

badania psychologiczno-pedagogiczne. Badania przeprowadza w siedzibie Centrum 

psycholog/pedagog zatrudniony na umowę zlecenie w tut. Centrum.  

Jeśli kandydaci spełniają warunki o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz posiadają predyspozycje i odpowiednie 

motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

ORPZ informuje Sąd, iż kandydaci zakończyli pozytywnie wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

W kolejnym etapie organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata na szkolenie.  

Po ukończeniu szkolenia i po złożeniu wniosku, zespół kwalifikacyjny ponownie analizuje sytuację 

kandydatów w celu wydania  zaświadczenia kwalifikacyjnego. Po wydaniu zaświadczenia, organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej informuje Sąd o odbytym przez kandydatów szkoleniu oraz o wydaniu 

zaświadczenia kwalifikującego.   

W 2020 r. do tut. Centrum wpłynął 1 wniosek o zakwalifikowanie na niezawodową rodzinę 

zastępczą.  Po przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu stosownej dokumentacji rodziny te zostały 

wstępnie zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodzina po ukończonym szkoleniu 

i po ponownej weryfikacji dokumentów, otrzyma zaświadczenia kwalifikacyjne do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej  niezawodowej.  

 

c) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka 

 
W 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju kandydaci do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej  niezawodowej nie przystąpili do szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.  

 

d) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii 

dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego 

 

Nie zorganizowano szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

 

e) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających 

na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby 

 

Rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” mogły korzystać różnych                   

form wsparcia: 

1) warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, które stanowiły możliwość podniesienia  

i wzmocnienia kompetencji rodzicielskich rodziców naturalnych i zastępczych, w tym zdobycia 

wiedzy z zakresu stawiania i utrzymania granic w procesie wychowania dzieci  

i młodzieży, psychologicznych aspektów dotyczących stawiania granic oraz wiedzy dotyczącej 
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stawiania i utrzymania granic własnych, uczestnicy poprzez udział w warsztacie zapoznali się                       

z efektywnymi metodami wyznaczania granic; 

2) opieki animatora dla wychowanków podczas gdy rodzice zastępczy uczestniczyli w warsztatach, 

który organizował gry i zabawy edukacyjne m.in. zabawy plastyczne, manualne oraz ćwiczenia                        

i zabawy ruchowe, zajęcia animacyjne prowadziła wykwalifikowana animatorka czasu wolnego 

przy pomocy wolontariuszy zrekrutowanych w ramach projektu; 

3) grup wsparcia, które stanowiły możliwości zbudowania form wymiany doświadczeń oraz 

otrzymania wsparcia w grupach osób pełniących podobną rolę, uzyskania i dawania wsparcia                       

w pełnieniu roli rodzica, doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, 

radzenia sobie w sytuacjach stresowych, pogłębienia wglądu w siebie oraz zapobiegania 

wyczerpaniu i wypaleniu; 

4) superwizji rodzin zastępczych, mających na celu między innymi weryfikację kompetencji 

wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnego 

superwizora, efektem spotkań była poprawa kompetencji wychowawczych, wzmocnienie 

emocjonalne rodziców zastępczych, wymiana doświadczeń.  

 

f) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                             

w szczególności w ramach grup wsparcia i rodzin pomocowych 

 

    W 2020 r. na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie funkcjonowały rodziny pomocowe.                           

W rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego w związku z przekroczeniem 

liczby umieszczonych dzieci zatrudniono osobę do sprawowania opieki nad dziećmi przez okres                        

2 miesięcy.  

Rodziny zastępcze w roku 2020 miały również możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia  

w ramach działań projektu: „Rodzina w Centrum 2”. Spotkania grup stanowiły możliwości 

zbudowania form wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupach osób pełniących 

podobną rolę, uzyskania i dawania wsparcia w pełnieniu roli rodzica, doskonalenia umiejętności 

wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, pogłębienia 

wglądu w siebie oraz zapobiegania wyczerpaniu i wypaleniu. Spotkania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. 
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g) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka  pomocy 

wolontariuszy 

 

W roku 2020 nie były prowadzone szkolenia dla wolontariuszy.  

 

h) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy 

rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz                         

z organizacjami społecznymi 

 

ORPZ współpracował ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy 

społecznej, sądami, zespołem kuratorskiej służby sądowej, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi i innymi w zależności od potrzeb w zakresie sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej. 

Współpraca dotyczyła dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka, w szczególności ustalenia 

aktualnej sytuacji rodzinnej, szkolnej, prawnej i zdrowotnej dziecka oraz podjęcia wniosków co do 

dalszej zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.  

 

i) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci 

oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

 

ORPZ prowadził poradnictwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w zakresie pomocy socjalnej i psychologicznej w ramach 

posiadanych środków finansowych na bieżącą działalność PCPR oraz zatrudnionej kadry. Poradnictwo 

psychologiczne prowadzone było dzięki zatrudnieniu psychologa udzielającego poradnictwa                             

w ramach przemocy i kryzysach w rodzinie. PCPR nie posiadał wyszczególnionych środków 

finansowych na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wąbrzeźnie kierowano dzieci 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na poradę, badanie, konsultacje do w/w placówki. 

Rodziny zastępcze mogły skorzystać z szerokiej oferty poradnictwa w ramach projektu 

„Rodzina w Centrum 2” tj.: poradnictwo pedagogiczne, prawne, psychologiczne i psychiatryczne, 

mediacji rodzinnych, terapii rodzinnej/indywidualnej, grupie wsparcia, warsztatach wzmacniających 

kompetencje rodzicielskie, superwizji. 

   

j) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                                 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego 

 

Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą miały możliwość skorzystania z poradnictwa 

prawnego w zakresie prawa rodzinnego, w ramach realizowanego przez PCPR projektu RWC2. 

 

k) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 

 

ORPZ dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej celem ustalenia 

aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, 
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modyfikacji planu pomocy dziecku, monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie, oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych 

potrzeb, oceny zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej, informowania sądu o potrzebie 

umieszczenia dziecka w innej placówce specjalistycznej. Ocena sytuacji dziecka przeprowadzana jest 

w przypadku dzieci poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy. ORPZ sporządza na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej i przekazuje ją do właściwego sądu. 

W 2020 r. odbyło się 87 okresowych ocen sytuacji dziecka, dokonane we współpracy 

z rodzinami zastępczymi, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikami socjalnymi tut. 

Centrum, przedstawicielami właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz w miarę potrzeb we współpracy 

z psychologiem, pedagogiem lub przedstawicielem ośrodka adopcyjnego. W przypadku dzieci 

szkolnych oceny dokonywano również na podstawie opinii wychowawcy lub pedagoga szkolnego.  

 

l) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 

szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą 

 

Celem pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prowadzona była 

kampania promująca ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez artykuły w prasie, informacje na 

stronach www, tablicach informacyjnych, organizację imprez integracyjnych. 

ORPZ w miarę własnych możliwości kadrowych i finansowych prowadzi działalność 

diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób 

zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą. Po zgłoszeniu gotowości do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

rozpoczyna się procedura kwalifikacyjna.  

 

m)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

 

ORPZ dokonuje analizy dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka w zakresie spełniania warunków tj. sprawdzeniu czy 

kandydaci dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie byli pozbawieni 

władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, czy wypełniają 

obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu 

egzekucyjnego, nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, czy są zdolni do sprawowania 

właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czy przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, czy zapewniają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe 

umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, czy nie byli skazani prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, w przypadku rodziny 
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zastępczej niezawodowej czy co najmniej jedna osoba posiada stałe źródło dochodów. Analizę 

prowadzą pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej.  W 2020 r. przeprowadzono 3 (2 małżeństwa                      

1 osoba samotna) analizy dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Przeprowadzono 19 badań psychologiczno-pedagogicznych w celu wydania opinii                                   

o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji niezawodowej i zawodowej rodziny 

zastępczej (3 rodziny zastępcze zawodowe, 6 rodzin zastępczych niezawodowych, 10 rodzin 

zastępczych spokrewnionych, w tym 2 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

spokrewnionej oraz 17 tzw. rekwalifikacji dla 4 rodzin zastępczych niezawodowych oraz dla                                   

8 rodzinom zastępczym spokrewnionym.  

  

n) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne 

domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego 

ORPZ zapewnił rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego poradnictwo ze strony 

pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jak i szeroki wachlarz 

wsparcia w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” - poradnictwo, warsztaty, grupy wsparcia, 

mediacje rodzinne, superwizje. 

 

o) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznie sprawozdania z efektów pracy 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej zostało przedstawione  

w dniu 30 kwietnia 2020 r. Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Radzie Powiatu  

w Wąbrzeźnie podczas Sesji  w dniu 14 maja 2020 r.  

 

p) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,               

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 

 

 W 2020 r.  w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie było wychowanków  

z uregulowaną sytuacją prawną w związku z powyższym nie było potrzeby zgłoszeń do                              

Ośrodka Adopcyjnego.  

 
q) 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 roku 2020 nie było sytuacji, gdy rodzina zastępcza nie mogła sprawować opieki                             

nad dziećmi.  

 

r) wyznaczanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin  zastępczych oraz rodzinnych 

domów dziecka 

Rodziny zastępcze obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Koordynatora wyznacza ORPZ po zasięgnięciu opinii rodziny zastępczej. Koordynator jest 

zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub 
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rodziną. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej powinien posiadać odpowiednie wykształcenie oraz 

predyspozycje: wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, 

socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie) lub wykształcenie na dowolnym kierunku uzupełnione 

studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub 

kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne 

doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina 

zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej 

oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – 

w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

W 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie było zatrudnionych  

2 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia koordynatorów Powiat Wąbrzeski  

przeznaczył 96.045,22 zł. 

 

Liczba dzieci i rodzin objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – stan na dzień 

31.12.2020 r.: 

1) koordynator - 15 rodzin zastępczych - 21 dzieci; 

2)  koordynator - 15 rodzin zastępczych - 22 dzieci. 

Liczba dzieci i rodzin objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej narastająco                  

w roku 2020: 

1) Koordynator - 16 rodzin zastępczych - 26 dzieci; 

2)  Koordynator - 16 rodzin zastępczych - 27 dzieci. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali pomocy rodzinom zastępczym w realizacji 

zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowywali plany pracy z dzieckiem w szczególności we 

współpracy z rodziną zastępczą, pomagali rodzinom w nawiązaniu wzajemnego kontaktu m.in. 

poprzez zachęcanie do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych dla rodzin 

zastępczych i dzieci przebywających w pieczy, zapewniali rodzinom zastępczym dostęp do 

specjalistycznej pomocy, m.in. pomagali w rejestracji dzieci do specjalistów, do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Celem realizacji zadań koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przejechali 3.641 km 

docierając do rodzin zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. Koszt delegacji koordynatorów 

wyniósł 2.913,60 zł. Koordynatorzy korzystają z własnych samochodów otrzymując zwrot kosztów 

delegacji w wysokości 0,80 zł przy pojemności silnika pow. 900 cmᶟ i 0,50 zł przy pojemności silnika 

do 900 cmᶟ za przejechany 1 km zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.   

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w sprawie ustalenia stawki za       

1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych przez pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 
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Efekty działań młodszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 2 osoby zatrudnione 

 

ILOŚĆ RODZIN ZASTĘPCZYCH POD OPIEKĄ 

KOORDYNATORA 

2 

 

ILOŚĆ DZIECI W RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH OBJĘTYCH 

OPIEKĄ KOORDYNATORA 

 

 

LICZBA OSÓB PEŁNOLETNICH 

PRZEBYWAJĄCYCH W 

RODZINACH ZASTĘPCZYCH 

spokrewnione niezawodowe zawodowe 

 

32 

 

51 

 

8 

19 10 3 

 

PODJĘTE DZIAŁANIE 

 

 

ILOŚĆ 

 

KONTAKT Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI 

 

1.499 

 

UTWORZENIE PLANU POMOCY DZIECKU 

 

4 

 

WSPÓŁTWORZENIE OCENY SYTUACJI DZIECKA 

 

79 

 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PLANU POMOCY DZIECKU/LICZBA OPUSZCZAJĄCYCH 

PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZINĘ ZASTĘPCZĄ 

 

4 

 

WYDANIE OPINII NA TEMAT RODZINY ZASTĘPCZEJ 

 

6 

 

KONTAKT Z KURATOREM RODZINNYM/SĄDEM/POLICJĄ 

 

87 

 

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM/ASYSTENTEM RODZINY BIOLOGICZNEJ 

 

27 

 

KONTAKT Z WYCHOWAWCĄ/PEDAGOGIEM/PSYCHOLOGIEM 

SZKOLNYM/DYREKTOREM SZKOŁY 

 

76 

 

UMÓWIENIE WIZYT U SPECJALISTY (m.in.: OKULISTA, PSYCHIATRA) 

 

19 

 

ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ DZIECKA Z RODZINĄ BIOLOGICZNĄ/SPOTKANIA               

W PLACÓWKACH 

 

17 

 

KONTAKT Z RODZINĄ BIOLOGICZNĄ 

 

129 

ZGŁOSZENIA DZIECI Z UREGULOWANĄ SYTUACJĄ PRAWNĄ DO                    

OŚRODKA ADOPCYJNEGO 

 

0 

 

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY ADOPCYJNEJ PRZEZ OŚRODEK ADOPCYJNY                           

W STOSUNKU DO DZIECKA Z RODZINY ZASTĘPCZEJ 

 

0 

KONTAKT Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ 29 
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4. Zadania z zakresu rehabilitacji 

 

Wysokość środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla Powiatu Wąbrzeskiego 

w roku 2020 wynosiła 1.702.419,00 zł. 

  Informacje o wysokości środków PFRON w roku 2020 na poszczególne zadania i ich 

wydatkowanie zawiera załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  

z dnia 24 marca 2020 roku. Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych w ciągu roku 

dokonywano zmian w wysokości środków na poszczególne zadania. Ostateczną wysokość środków 

finansowych określała Uchwała NR XIX/114/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia      

2020 roku.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej.  

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności 

organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych  

i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie 

najwyższego poziomu ich funkcjonowania.  

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo                        

w życiu społecznym.  

 

4.1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

 

 Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami 

wypoczynku. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie 

kontaktów społecznych, realizację i rozwój zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

przewidzianych programem turnusu.  

 O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, może ubiegać się osoba 

niepełnosprawna, jeżeli przecięty miesięczny dochód (o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza na osobę kwoty: 

1) 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale 

- w przypadku rodziny; 

2) 65% w/w wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.  

Wniosek o dofinansowanie składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym 

dla miejsca zamieszkania. Kompletny wniosek jest rozpatrywany przez PCPR w ciągu 30 dni od daty 

złożenia wniosku.  

 Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie całego kraju, w różnych często bardzo 

atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych. Zarówno instytucja zajmująca się organizacją takich 

turnusów, jak i sam ośrodek, w którym turnus się odbywa muszą posiadać odpowiednie uprawnienia 

zezwalające na prowadzenie takiej działalności. Uprawnienia takie, po uprzedniej, szczególnej 
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weryfikacji, nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę organizatora, czy ośrodka. Informacja 

o podmiotach uprawnionych znajduje się także na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl. 

Turnus rehabilitacyjny nie może być krótszy niż 14 dni. Osoba z niepełnosprawnością może 

otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym raz w roku kalendarzowym. 

W przypadku, gdy z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarskiego wynika konieczność pobytu na 

turnusie opiekuna, dofinansowanie może otrzymać również opiekun osoby niepełnosprawnej. 

Wyboru miejsca na turnusie rehabilitacyjnym oraz rezerwacji dokonuje osoba niepełnosprawna.  

Wysokość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia 

niepełnosprawności i przeciętnego wynagrodzenia. Powoduje to zmiany w wysokości kwot 

dofinansowania w ciągu roku. Dofinansowanie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia oraz w wieku 16-24 lat uczących się                                     

i niepracujących wynosiła 30% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia, 

a osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota 

dofinansowania wynosząca 20% przeciętnego wynagrodzenia przewidziana była dla osoby  

z niepełnosprawnością zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej, niezależenie od posiadanego 

stopnia niepełnosprawności i dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. W sytuacji znacznego niedoboru 

środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania 

uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż                            

o 20% kwoty dofinansowania. W roku 2020 nie obniżono kwot dofinansowania.  

W roku 2020 z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 z ubiegania się  

o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz z przyznanego dofinansowania 

zrezygnowało 55 osób niepełnosprawnych. 

 

Najwyższe kwoty dofinansowań w roku 2020 przedstawia tabela poniżej: 

 

Znaczny stopień niepełnosprawności 1.599,00 zł 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 1.439,00 zł 

Lekki stopień niepełnosprawności 1.300,00 zł 

Opiekun osoby niepełnosprawnej 1.066,00 zł 

Osoba zatrudniona w zakładzie pracy chronionej 1.066,00 zł 

 

 Środki finansowe na realizację zadania wynosiły 110.971,00 zł. Kwota wydatkowana  

109.931,00 zł. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wpłynęło  

218 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w tym 7 wniosków dla 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz 211 wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych. 

Wypłacono dofinansowanie dla 95 osób, w tym dla 3 dzieci niepełnosprawnych i 11 opiekunów.  
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Wykres przedstawiający liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych w latach 2017-2020. 

 

 

4.2.  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 

4.2.1. Likwidacja barier architektonicznych 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku 

mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.  

Likwidacja barier ma na celu umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów  

z otoczeniem.  

Katalog prac, sprzętów i urządzeń, które mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier 

architektonicznych zostały określone w § 25 załącznika do uchwały nr 59/103/2020 Zarządu Powiatu 

w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 roku oraz zmieniającej ją uchwale nr 64/111/2020 Zarządu 

Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzania procedur i zasad 

przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzania katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, 

materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat 

zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020. Maksymalna wysokość dofinansowania 

likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do 

wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioski o dofinansowanie złożone do 

PCPR dotyczyły głównie przystosowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej. Maksymalna kwota dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia wynosiła 
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7.000,00 zł. Na likwidację barier architektonicznych wpłynęło do PCPR 11 wniosków osób dorosłych 

ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zawarto 6 umów o dofinansowanie 

likwidacji barier architektonicznych, z czego 1 umowę rozwiązano z przyczyn leżących po stronie 

wnioskodawcy.  

 

                                    
           

               Pomieszczenie przed likwidacją                                            Pomieszczenie po likwidacji  

 

 

                       
                                                                                              

         Pomieszczenie przed likwidacją                                                  Pomieszczenie po likwidacji  
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                                                               Pomieszczenie po likwidacji 

 

           
Pomieszczenie przed likwidacją           Pomieszczenie po likwidacji barier architektonicznych 
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      Pomieszczenie przed kiwidacją                                            Pomieszczenie po likwidacji 

 

Wykres przedstawiający liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych w latach 2017-2020. 
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4.2.2. Likwidacja barier w komunikowaniu się  

Z uwagi na brak w obecnie obowiązującym stanie prawnym definicji barier  

w komunikowaniu się, w ślad za stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 

Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje się, że bariery                                     

w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej 

swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji. O dofinansowanie 

likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 
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Na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się wpłynęło 46 wniosków, w tym  

34 wniosków osób dorosłych i 12 wniosków o dofinansowania dla dzieci. Dofinansowanie otrzymało 

21 osób dorosłych oraz 8 dzieci. Katalog zakupionego sprzętu obejmował m.in.: 21 laptopów,                          

4 urządzenia wielofunkcyjne, 1 drukarkę. 

W 2020 r. z powodu panującej pandemii SARS- CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo osób 

niepełnosprawnych nie skontrolowano sprzętu dofinansowanego w ramach likwidacji barier                                 

w komunikowaniu się.  

 

Wykres przedstawiający liczbę złożonych wniosków na likwidację barier 

 w komunikowaniu się w latach 2017-2020. 

 

4.2.3. Likwidacja barier technicznych 

 Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania 

przedmiotów lub urządzeń w zakresie odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności. Likwidacja tych 

barier powinna powodować sprawniejsze funkcjonowanie osoby w społeczeństwie i umożliwić 

wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym. O likwidację barier technicznych mogą ubiegać 

się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi                                                   

z niepełnosprawności.  

 W ramach likwidacji barier technicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu  

w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz posiadających orzeczenie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych mógł być dofinansowany:  

1) zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu i bramy wjazdowej -                         

w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu poruszającej się na wózku 

inwalidzkim uczącej się lub aktywnej zawodowo lub samotnej;  

2) zakup podnośnika wannowego, podnośnika kąpielowo-transportowego; 

3) zakup schodołazu; 
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4) zakup krzesła prysznicowego; 

5) zakup krzesła toaletowego; 

6) zakup taboretu prysznicowego; 

7) zakup siedziska do wanny; 

8) zakup nadstawki sedesowej; 

9) zakup ramp, najazdów i szyn; 

10) zakup i montaż oporęczowania. 

Do PCPR wpłynęły 4 wnioski osób dorosłych na likwidację barier technicznych. 

Dofinansowanie otrzymały 4 osoby na zakup schodołazu, krzesła toaletowego, podnośnika 

kąpielowo-transportowego, krzesła toaletowego.  

 Wysokość środków przeznaczonych na likwidację barier wynosiła 115.061,00 zł. 

Wydatkowano 13.647,69 zł na likwidację barier technicznych oraz 66.023,36 zł na likwidację barier                      

w komunikowaniu się. Środki wydatkowane na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

wynosiły 35.000,00 zł. Ogółem środki wykorzystane na likwidację barier wynosiły 114.671,05 zł.  

  

Wykres przedstawiający liczbę złożonych wniosków na likwidację barier technicznych w latach 

2017-2020. 

 

              
4.3.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze.  

Stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba 

prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się                     

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do 

rehabilitacji w warunkach domowych, mającej za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie 

osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji 

społecznej, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma 

określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. 
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Zgodnie z § 74 załącznika do uchwały nr 59/103/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 

24 marca 2020 roku oraz zmieniającą ją uchwałą nr 64/111/2020 Zarządu Powiatu  

w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzania procedur i zasad przyznawania 

dofinansowania oraz zatwierdzania katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów 

budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz 

osób niepełnosprawnych w roku 2020 dofinansowanie obejmowało następujący                                         

sprzęt rehabilitacyjny: 

1) łóżko rehabilitacyjne elektryczne do 80% wartości, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł; 

2) łóżko rehabilitacyjne do 80% wartości, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł; 

3) urządzenie/aparat do drenażu limfatycznego do 80% wartości, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł; 

4) orbitrek lub rower eliptyczny do 80% wartości, nie więcej jednak niż 1.300,00 zł; 

5) rower rehabilitacyjny – stacjonarny do 80% wartości, nie więcej jednak niż 800,00 zł; 

6) rotor do ćwiczeń kończyn górnych do 80% wartości, nie więcej jednak niż 400,00 zł; 

7) rotor do ćwiczeń kończyn dolnych do 80% wartości, nie więcej jednak niż 400,00 zł; 

8) materac do ćwiczeń do 80% wartości, nie więcej jednak niż 200,00 zł; 

9) mata rehabilitacyjna do 80% wartości, nie więcej jednak niż 200,00 zł; 

10) piłka rehabilitacyjna do 80% wartości, nie więcej jednak niż 100,00 zł. 

O dofinansowanie w tym zakresie mogła ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób 

niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień 

niepełnosprawności posiadająca stosowane orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.),                          

o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego, spełniająca 

kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za 

kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie mógł przekraczać kwoty: 

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

O dofinansowanie mogły ubiegać się również osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli 

prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat 

przed dniem złożenia wniosku oraz kiedy udokumentują posiadanie środków własnych lub 

pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków PFRON.  

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosiła do 80% kosztów 

tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Wnioskodawca był zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 20% kosztów.  

 W 2020 roku na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wąbrzeźnie wpłynęło 28 wniosków, w tym 25 dla osób dorosłych oraz  

3 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia. Dofinansowanie otrzymało 15 osób 

dorosłych oraz 1 dziecko na kwotę 23.103,82 zł. Dzięki dofinansowaniu osoby niepełnosprawne 

zakupiły m.in.: łóżka rehabilitacyjne z napędem elektrycznym, rowery rehabilitacyjne stacjonarne, 

masażer limfatyczny, materace i piłki rehabilitacyjne oraz masażer do stóp powietrzny. 

 Z powodu panującej w kraju pandemii SARS-CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo osób 

niepełnosprawnych w roku 2020 nie skontrolowano sprzętu dofinansowanego ze środków PFRON. 



 86 

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej                     

w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przedmioty 

ortopedyczne przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu) 

raz na 2, 3, 4 lub 5 lat. Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn dolnych                        

i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne wraz 

z wyposażeniem dodatkowym, protezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, protezy tułowia                   

i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki 

inwalidzkie, foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizujące, pełzak do 

raczkowania itp. 

Środki pomocnicze to te środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź też umożliwiają, 

funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi  

np. soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuch, cewniki, worki do zbioru 

moczu, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, 

pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, peruki, 

inhalatory, krtań elektroniczna itp.). 

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne ( w tym dzieci i młodzież): 

1) posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne; 

2) jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty. 

Osobom, które przekraczają w/w kryterium dochodowe, określone na podstawie 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dofinansowanie nie przysługuje. 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki                              

pomocnicze wynosi: 

1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie 

odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany; 

2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych 

przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.  

W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się 

przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt b opłaty ryczałtowej i częściowej 

odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 

O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogły 

ubiegać się osoby niepełnosprawne wymagające zaopatrzenia w tego typu przedmioty oraz 

otrzymały na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

W roku 2020 na realizację tego zadania wpłynęło 470 wniosków, w tym 433 osób dorosłych 

oraz 37 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia. W ramach tego zadania przyznano 

dofinansowanie dla 425 osób na kwotę 324.083,18 zł w tym 37 wniosków dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, którym przyznano pomoc w wysokości 37.874,90 zł. Najczęściej wśród 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dofinansowanie dotyczyło zakupu 

pieluchomajtek, cewników, worków do zbiórki moczu, aparatów słuchowych i wkładek usznych, 

wózków inwalidzkich, protez oraz butów ortopedycznych. Potrzeby zabezpieczono na poziomie 88%.  
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Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym przeznaczono łącznie kwotę 

347.187,00 zł, którą wydatkowano w całości. Środki na dofinansowanie zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze były niewystarczające i nie zabezpieczyły wszystkich 

występujących potrzeb.  

 

Wykresy przedstawiające liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

w latach 2017-2020. 
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4.4.  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

W ramach rehabilitacji społecznej można udzielić dofinansowania na sport, kulturę, rekreację 

i turystykę osób z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne                                  

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują 

zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz 

udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Wnioski                                   

o dofinansowanie składane są w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację 

zadania. Wysokość dofinansowania organizacji działań w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych wynosi maksymalnie do 60% kosztów realizacji zadania.  

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ubiegało się Stowarzyszenie 

„Amazonek” z Wąbrzeźna, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy                             

w Wąbrzeźnie, Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe                                    

w Wąbrzeźnie oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Przyznano dofinansowanie wszystkim 

w/w jednostkom. Stowarzyszeniu „Amazonek” z Wąbrzeźna przyznano dofinansowanie w kwocie 

7.922,50 zł, Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Rejonowemu                                  

w Wąbrzeźnie 12.157,50 zł oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręgowi Kujawsko-

Pomorskiemu Kołu Powiatowemu w Wąbrzeźnie 1.845,00 zł. Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna otrzymała 1.920,00 zł. 3 z w/w jednostek planowały wyjazdy - wycieczki turystyczno-

rekreacyjne. Zawarto 3 umowy o dofinansowanie przedsięwzięć. Ze względu na panującą w kraju 

pandemię, jedna z organizacji nie podpisała umowy i zrezygnowała z przyznanego dofinansowania,                       

2 umowy zostały wypowiedziane.  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie zorganizowała XVII edycję 

Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych z cyklu „Wyprawy literackie” 

składającego się z części literackiej „O złoty kałamarz” oraz części recytatorsko -teatralnej „O złotą 

maskę”. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 1.920,00 zł. W konkursie uczestniczyło 

40 osób z niepełnosprawnością były to osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież. 

Na realizację zadania dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych wydatkowano 1.920,00 zł. 

 

4.5.  Zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Niektóre rodzaje zadań mogą być zlecane organizacjom pozarządowym i fundacjom. Zostały 

one określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie 

rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1945).  

W roku 2020 na realizację w/w zadania nie wydatkowano środków PFRON z uwagi na stan 

epidemiczny w kraju i zakaz organizowania spotkań. 
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4.6.  Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej. Jednostką 

prowadzącą WTZ w Wąbrzeźnie jest Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej                                

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia.  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w październiku 2019 r. wyraził zgodę na 

rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej o 5 uczestników. Wobec tego od stycznia 2020 r. 

zwiększono liczbę uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej z 50 do 55 osób.   

Zajęcia odbywały się w 10 pracowniach: gospodarczej, gastronomicznej, stolarskiej, 

krawiectwa i haftu, plastycznej, rękodzieła i dekorowania, poligraficzno-komputerowej, ogrodniczo-

florystycznej, teatralno-muzycznej oraz edukacji i umiejętności społecznych. 

Terapia realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, który zawiera: 

formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki  umiejętności wykonywania czynności 

życia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych, umiejętności zawodowych 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy, formy współpracy                            

z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji, osoby odpowiedzialne za realizację 

programu rehabilitacji. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnik warsztatu 

może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym w spółdzielni 

socjalnej, w wymiarze 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia 

do 6 miesięcy. Rehabilitacja uczestnika odbywa się poprzez stosowanie różnych form i metod terapii. 

W warsztacie znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona w odpowiedni sprzęt, 

z której korzystają uczestnicy. Mają oni możliwość korzystania z hipoterapii, czy zajęć na basenie. 

Uczestnicy biorą udział w życiu społecznym i kulturalnym na terenie Warsztatu, jak  

i poza nim. Uczestniczą w wycieczkach, zawodach, koncertach, kiermaszach i różnych    

uroczystościach okolicznościowych.  

Ze względu na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 działania w roku 2020 były bardzo 

ograniczone. Działalność Warsztatu od 12 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. była decyzją Wojewody 

Kujawsko - Pomorskiego zawieszona. Ponownie działalność rehabilitacyjna stacjonarna WTZ została 

zawieszona 26 października 2020 r. i do 31 grudnia 2020 r. nie została wznowiona. Ze względu na 

charakter placówki nie było możliwe prowadzenie pracy zdalnej z uczestnikami za pośrednictwem 

łączenia na platformach internetowych. Jednak rozpoczęto pracę z uczestnikami łącząc formy 

dostosowane do uczestnika, placówki i pracowników np. poprzez kontakt telefoniczny, media 

społecznościowe, czy w formie papierowej. Uczestnicy co tydzień otrzymywali przygotowane 

materiały i zadania do wykonania. Pracownicy utrzymywali codzienny kontakt z uczestnikami. 

Na koniec roku 2020 w warsztacie było 14,70 etatu dla 16 osób, w tym: 

1) Kierownik - 1 etat; 

2) instruktorzy terapii - 11 etatów; 

3) księgowy - 0,50 etatu; 

4) pielęgniarka - 1 etat; 

5) rehabilitant - 1 etat; 

6) psycholog - 0,20 etatu. 
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Jednostka prowadząca Warsztat jest zobowiązana do składania sprawozdań kwartalnych  

i sprawozdania rocznego. W uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podmiot 

prowadzący Warsztat przyjmuje i zatwierdza zgłoszenie osób do uczestnictwa w Warsztacie.  

Kwota dofinansowania ze środków PFRON rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie 

terapii w 2020 r. wynosiła 20.496,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na koszty działalności WTZ                      

w 2020 r. wynosiły ogółem 1.288.533,33  zł, z tego środki PFRON stanowiły 1.127.280,00 zł i środki 

Powiatu 161.253,33 zł. Środki Powiatu w wysokości 36.000,00 zł zostały przeznaczone na remont                          

i modernizację budynku, w którym znajduje się Warsztat. Środki zostały w całości wydatkowane. 
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Tabela nr 1 
 

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 w Powiecie Wąbrzeskim 

 
 

Zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej  i społecznej 

Plan finansowy 
na rok 2020 

środki PFRON 

Liczba złożonych 
wniosków ogółem 

Liczba 
wniosków 
złożonych 

Liczba wniosków 
pozostawionych bez 
rozpatrzenia, wnioski 

rozpatrzone 
negatywnie, rezygnacje 

wnioskodawców 

Liczba wniosków 
rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wypłacone 
dofinansowania 

Środki wykorzystane 

   Dzieci Dorośli      

Przyznanie osobom 
niepełnosprawnym środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do 
spółdzielni  (art.12a) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansowanie kosztów 
szkolenia  zawodowego osób 
niepełnosprawnych  (art. 40) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zwrot kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej (art. 26e) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dofinansowanie kosztów 
działania warsztatów terapii 
zajęciowej (art.35a ust.1 pkt 8) 

1.127,280 zł 0 0 0 0 0 0 55 osób 1.127.280 zł 

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych                
i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych   
(art. 35a ust. 1. pkt 7 a) 

110.971 zł 218 7 211 71 147 
Brak formy 

umowy 

95 w tym: 
 

- 3 dzieci i młodzież 
- 11 opiekunowie 

109.931 zł 

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych 
 
 
Dofinansowanie likwidacji 
barier w komunikowaniu się 
 
Dofinansowanie likwidacji 
barier technicznych                          
(art.35a ust. pkt 7d) 

 
115.061 zł 

 
11  

 
0 

 
11 

 
5 

 
6 

6 (w tym jedna 
wypowiedziana) 

 
 5 na kwotę (35.000 

zł) 

 

46 12 

 
 

34 
 
 

 
 

17 
 
 

 
 

29 

 
 

29 
 

 
 

29 na kwotę 
(66.023,36 zł) 

 
114.671,05 zł 

4 0 4 0 4 4 
4 na kwotę  

(13.647,69 zł) 
 

Dofinansowanie sportu, 1.920 zł         
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kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych              
(art.35a ust.1 pkt 7b) 

4 0 4 1 3 3 (2 umowy 
zostały 

wypowiedziane) 

 40 osób 
niepełnosprawnych 

1.920 zł 

Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne               
i środki pomocnicze osobom 
niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych 
przepisów 
 (art. 35a ust.1 pkt7c) 

347.187 zł  

 
Sprzęt 

rehabilitacyjny: 
 

28 
 
 

Zaopatrzenie 
w przedmioty 
ortopedyczne 

i środki 
pomocnicze: 

 
470 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425 

 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak formy 
umowy 

 
 
 
 
 

16 na kwotę  
23.103,82 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425 na kwotę  
324.083,18 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

347.187 zł 

Dofinansowanie usług 
tłumacza języka migowego lub 
tłumacza przewodnika 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki na zadania zlecane 
zgodnie z art. 36  
(art. 35 a ust.1  pkt 9c) 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM: 1.702.419  zł 781 59 722 151 630 58 669 1.700.989,05 zł 
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4.7. Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie współpracuje ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Integracji, które jest wydawcą magazynu „Integracja”. PCPR zamawia magazyn w ilości 

100 sztuk kwartalnie, który bezpłatnie rozprowadza do instytucji szeroko rozumianej pomocy 

społecznej oraz organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, zajmujących się 

wspieraniem osób niepełnosprawnych.  

 

Na podstawie umowy nr AS3/000043/02/D z dnia 7 maja 2018 r. zawartej pomiędzy 

Powiatem Wąbrzeskim i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Wąbrzeskim realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie program 

„Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Głównym celem programu jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością. Każdego roku PFRON przyjmuje 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”, w których określa moduły, obszary i zadania realizowane w danym roku. Formy 

wsparcia przewidziane w programie adresowane są do osób fizycznych. 

W roku 2020 w programie przewidziano następujące obszary pomocy: 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej: 

a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,  

w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, 

b) Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku 

aktywności zawodowej, 

c) Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 

wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej, 

d) Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych; 

2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 

lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu 

kończyn górnych, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, 

b) Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania, 

c) Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, 
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d) Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 

osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 

słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do lat 18 lub w wieku 

aktywności zawodowej lub zatrudnionych, 

e) Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem 

 o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 

3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:  

a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do 

osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą 

wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności 

zawodowej lub zatrudnionych, 

b) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności do (16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  

c) Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziome jakości, adresowana do osób ze stopniem 

niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią 

eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinią eksperta PFRON 

rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego  

w programie, 

d) Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie 

jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności 

zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu 

chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy         

w wyniku wsparcia udzielonego w programie, 

e) Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem 

 o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się  

i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,  

w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie; 

4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), 

adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są 

przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej 

lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza 

studiami doktoranckim. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało „Zasady przyznawania dofinansowania 

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r. w Powiecie Wąbrzeskim.” 
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Wnioski o dofinansowanie w ramach programu były rejestrowane i obsługiwane  

w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym realizatorom programu Systemie Obsługi Wsparcia 

zwanym SOW.  

O udzielenie wsparcia w ramach programu wpłynęło 40 wniosków, w tym 23 na Moduł II 

programu - o udzielenie wsparcia finansowego niepełnosprawnym studentom. Zawarto 33 umowy                    

z osobami z niepełnosprawnością, tym 22 umowy w ramach Modułu II. W ramach programu 

dofinansowano m.in. prawo jazdy, zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami 

wielofunkcyjnymi, słuchawkami, specjalistyczne oprogramowania powiększające dla osób                                         

z dysfunkcją narządu wzroku, smartfony, koszty opłaty za przedszkole i protezę podudzia na III 

poziomie jakości. W Module II programu osoby z niepełnosprawnością otrzymały środki finansowe na 

opłatę za czesne oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Program realizowany jest do 15 

kwietnia 2021 r. i do tego dnia nastąpi jego rozliczenie. Środki otrzymane na realizację programu 

wynoszą 340.556,12 zł, w tym na Moduł I 187.845,00 zł, Moduł II 131.926,00 zł, na obsługę programu 

15.988,55 zł, na promocję programu 3.197,71 zł i 1.598,86 zł na ewaluację programu. W ramach 

materiałów promocyjnych zakupiono kalendarze na 2021 r., długopisy i w związku z panującą 

sytuacją pandemii maseczki z logotypem programu. 

 

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III, którego celem strategicznym jest 

wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej             

i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte 

gospodarczo i społecznie finansowany jest ze środków PFRON. W programie można uzyskać 

dofinansowanie na realizację projektów w obszarach: 

1) obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 

2) obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się                                             

i komunikowania; 

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

4) obszar D - likwidacja barier transportowych; 

5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji 

i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

6)  obszar F  - tworzenie warsztatów terapii oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury 

istniejących warsztatów terapii zajęciowej; 

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie 

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Adresaci programu, wysokości dofinansowań dla Powiatu Wąbrzeskiego i maksymalne wysokości 

dofinansowań ze środków PFRON w obszarach: 

1) obszar A - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 55% wartości projektu tj. do 

165.000,00 zł; 

2) obszar B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy 

samopomocy, 55 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach 

programu (w przypadku likwidacji barier w urzędach pomoc nie mogła przekroczyć 35% kosztów 

realizacji projektu) tj. do 150.000 zł; 

3) obszar C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, 50% kosztów realizacji projektu 

kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, tj. do 34.000 zł na każde 
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nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do 

wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; 

4) obszar D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje 

pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które 

dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

objęcia pomocą w ramach programu – w przypadku projektów dotyczących wtz i 70% kosztów 

realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu – w przypadku 

projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji, tj. do 90.000 zł dla samochodów 

osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej były samochodami 9-cio 

miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, do 80.000 

zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji 

standardowej były samochodami - 9-cio miejscowymi i do 270.000 zł dla autobusów; 

5) obszar E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe, 20% kosztów realizacji projektu 

kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, tj. do 15.000 zł na każdą osobę 

niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt 

musiał dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; 

6) obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, do 70% kosztów 

realizacji projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej                             

w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów 

realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą 

degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej; 

7) obszar G - powiaty, 30% kwoty środków algorytmu zaplanowanych przez powiat w danym roku na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

W 2020 r. zostały podpisane 2 umowy w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami III” na realizację 3 projektów w obszarach B,D i F. W obszarze B programu zrealizowano 

projekt „Przebudowa i rozbudowa wejścia w budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika 

na potrzeby osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu dokonano likwidacji barier 

architektonicznych w budynku we Wroniu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 

który zmienił lokalizację i został przeniesiony z Dębowej Łąki do Wronia. Projekt został zrealizowany 

do 30 października 2020 r. Kwota otrzymanego i wykorzystanego dofinansowania ze środków PFRON 

wynosiła 150.00,00 zł. Ogółem koszt projektu wynosił 423.234,06 zł. Kolejny projekt dotyczył 

likwidacji barier transportowych. Jego zakres rzeczowy obejmował zakup samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie. Środki PFRON uzyskane 

na realizację projektu wynoszą 79.000,00 zł. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi  

112.955,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Rozliczenie projektu zgodnie z warunkami umowy ma 

nastąpić do 30 listopada 2021 r. W obszarze F programu otrzymano środki na realizację projektu 

„Prace remontowe i modernizacyjne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie”, zakres 

rzeczowy projektu obejmuje remont i modernizację degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu 

terapii zajęciowej. W projekcie zaplanowano remont dachu na budynku głównym wraz z instalacją 

odgromową, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół tyłu budynku, remont 1 łazienki oraz                       

2 pracowni terapeutycznych. Uzyskane przez Powiat Wąbrzeski środki PFRON na realizację projektu 

wynoszą 160.00,00 zł. Przewidziany łączny koszt projektu to kwota 200.223,19 zł. Część prac została 

już wykonana. Końcowa data rozliczenia projektu przypada na 30 listopada 2021 r. W programie 

przewidziano środki finansowe PFRON w wysokości 5.976,71 zł na obsługę realizacji projektów. 
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zarząd PFRON uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 

2020 roku zatwierdził program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.  

Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na 

skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania 

pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu 

epidemii COVID-19. Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych                                

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. 

Dnia 4 maja 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Powiatem Wąbrzeskim  

w sprawie realizacji w/w Modułu III programu. Do realizacji programu Samorząd Powiatowy 

wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.  

Adresatami pomocy udzielanej w ramach Modułu III były osoby niepełnosprawne posiadające 

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna 

posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.                      

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem 

mogli wystąpić opiekunowie prawni tych osób.  

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana była do osób 

niepełnosprawnych, które były w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r.: 

1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej; 

2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy; 

3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej; 

4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze                         

środków PFRON; 

5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON  

i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczestnikami szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy; 

8) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-

wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 

Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.  

Okres, na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym 

z miesięcy musiał wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej 

przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie 

nie przysługiwało za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, 

przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi                     

sytuacji kryzysowych. 

Aplikowanie wniosków umożliwiła również platforma elektroniczna Systemu Obsługi 

Wsparcia. System SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby  

z niepełnosprawnością mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia ze środków PFRON, 

będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. 

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW w ramach Modułu III miały również osoby, które nie 

posiadały profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.  

 

Informacje o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON otrzymanych 

przez Samorząd powiatowy na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  

 

 

W roku 2020 r. w Powiecie Wąbrzeskim uruchomiony został nabór wniosków  

w Systemie Obsługi Wsparcia. Nabór dotyczył Modułu II programu dotyczącego pomocy w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym, Modułu III programu Pomoc osobom poszkodowanym. System 

Obsługi Wsparcia umożliwia osobom z niepełnosprawnością i podmiotom działającym na ich rzecz 

proces aplikowania o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące 

w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Celem 

projektu, w ramach którego powstał SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej                    

w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki 

Samorządu Terytorialnego. System Obsługi Wsparcia umożliwia wnioskodawcom złożenie wniosku           

Lp. DANE LICZBOWE 
Wysokość 

środków 

1. Liczba złożonych wniosków ogółem 368 

 2. 
Liczba złożonych wniosków spełniających wymogi programu  

(pozytywna weryfikacja formalna) 
334 

3. 
Liczba Wnioskodawców ogółem, którym udzielono pomocy  

w ramach programu 
334 

4. Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy 179 

 a) liczba osób niepełnosprawnych wnioskujących we własnym imieniu 155 

 b) liczba podopiecznych 24 

      

Lp. DANE FINANSOWE 
Wysokość 

środków  

1. 
Środki finansowe otrzymane na realizację Modułu III programu – 

pomoc Adresatom programu 
413.700,00 zł 

2. 
Środki finansowe wydatkowane na realizację Modułu III programu –  

pomoc  Adresatom programu 
382.500,00 zł 

3. Kwota środków finansowych do zwrotu: 31.200,00 zł 
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w formie elektronicznej przez 365 dni w roku, również w dzień wolny od pracy bez wychodzenia                        

z domu. Poprzez system możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie. 

Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Korzystanie z Systemu wymaga posiadania profilu zaufanego na 

platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

PCPR przygotowywał kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe samorządu powiatowego                   

z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze 

środków PPFRON.  Rozliczano środki PFRON i przygotowywano  zapotrzebowania  na środki PFRON. 

Sporządzano sprawozdania dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd”.  Prowadzono bazę 

osób składających wnioski o dofinansowanie w ramach programu. Na bieżąco przedkładano do 

PFRON  informacje dotyczące realizacji programu. 

Przygotowano sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z realizacji działań na rzecz rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych oraz  z realizacji działań na rzecz rehabilitacji społecznej. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizuje obsługę administracyjną dla 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie.  

Podstawą prawną do działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej             

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). 

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych przez Starostę, spośród przedstawicieli 

działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rady trwa 4 lata. Przewodniczący 

Rady wybierany jest spośród członków na okres jednego roku. Na jego wniosek Rada wybiera 

wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. W skład Rady V kadencji, która rozpoczęła swoja działalność 

19 lutego 2020 r. wchodzą 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel samorządu 

gminnego oraz 3 przedstawicieli jednostek samorządu powiatowego, w tym dyrektor PCPR pełniąca 

funkcję Sekretarza Rady. Zakresem działania rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 

integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób 

niepełnosprawnych, a także opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów 

przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

Od daty powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło 

się 6 posiedzeń Rady, na których podjęto 5 uchwał. 
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Monitoring  Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych za rok 2020 
 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/195/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2014-2020. 
 
Cel główny: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2014-2020 umożliwiających ich funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz 
ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego. 
 
Odbiorcy programu: osoby niepełnosprawne, rodziny i opiekunowie, samorząd powiatowy i samorządy gminne, instytucje zajmujące się problematyką niepełnosprawności                 
w powiecie, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką niepełnosprawności w powiecie. 
 

 

Cel szczegółowy Zadania Realizator zadania Rezultat Mierniki Poniesione środki 
finansowe oraz 

źródła 
finansowania 

Przyczyny 
rozbieżności 

między 
założeniami                  

a stanem 
faktycznym 

Propozycje działań 
naprawczych 

Integracja osób 
niepełnosprawny
ch ze 
środowiskiem, 
zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu 

Wspieranie działań 
służących podnoszeniu 
świadomości społecznej                              
w zakresie prawa osób 
niepełnosprawnych do 
niezależnego, 
samodzielnego                                  
i aktywnego życia oraz 
korzystania na zasadzie 
równości z prawa                          
i obowiązków 
ustanowionych dla ogółu 
społeczeństwa 
 
 
 
 

Samorząd powiatu, 
samorządy gminne, 
instytucje                               
i organizacje 
samorządowe 
zajmujące się 
problematyką osób 
niepełnosprawnych 

Pozytywne zmiany                                
w postrzeganiu osoby 
niepełnosprawnej, jej 
wizerunku w środowisku 
lokalnym 
 
 
 
Wzrost wrażliwości 
społecznej na problemy 
osób niepełnosprawnych 
oraz świadomość na 
temat problemu 
niepełnosprawności 
 
Wzmocnienie poczucia 
własnej wartości poprzez 

Liczba działań sportowych, 
rekreacyjnych, kulturalnych, 
turystycznych, integracyjnych 
promujących działalność osób 
niepełnosprawnych - 5 
 
 
 
Liczba konferencji, szkoleń, 
spotkań dla środowisk 
zaangażowanych w pomoc              
i wsparcie osób 
niepełnosprawnych - 0 
 
 
Liczba programów 
telewizyjnych, artykułów 

1.920,00 zł PFRON, 
1.308,69 zł środki 
własne jednostki, 
80.000,00 zł Środki 
PFRON PWRMR III, 
4.110.773,00 zł RPO 
WKP 
 
Brak 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Brak danych 
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Współpraca z mediami                  
w celu kształtowania 
wolnego od stereotypów 
wizerunku osoby 
niepełnosprawnej                     
w środowisku lokalnym 
 
 
 
Edukacja społeczna poprzez 
organizowanie cyklicznych 
spotkań pracowników, 
przedstawicieli 
samorządów, organizacji 
pozarządowych, rodziców         
i opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz 
osób niepełnosprawnych na 
temat sytuacji prawnej, 
problemów i potrzeb osób 
niepełnosprawnych                          
w obszarach życia 
zawodowego                                 
i społecznego, 
przestrzegania prawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osoby niepełnosprawne 
 
Wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych 
 
Wykorzystanie potencjału 
osób niepełnosprawnych 
Opracowanie, 
wydawanie, 
aktualizowanie informacji 
na temat problemów                
i potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzrost zaangażowania 
organizacji 
pozarządowych, grup 

ukazująca się w lokalnych 
mediach dotyczących problemu 
niepełnosprawności na terenie 
powiatu - ukazywały się jednak 
trudno ocenić ich liczbę 
 
Liczba wydanych opracowań, 
sprawozdań, publikacji, broszur 
dotyczących problemu 
niepełnosprawności - 16 
sprawozdań, 1 program działań 
na rzecz ON ,  informacje                
i  materiały:  o programie 
„Aktywny samorząd” - 6,              
o Programie Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III - 1, 
o wsparciu psychologicznym 
osób z niepełnosprawnością - 1, 
o Międzynarodowym Dniu 
Osób Niepełnosprawnych - 1,      
o programie Zajęcia  Klubowe     
w WTZ - 2, o programie 
„Aktywny samorząd” - 5,               
o programie Bezpieczny WTZ - 
1, o konkursie grantowym 
Door-to-door - 1, o programie 
Pomoc osobom 
poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi - 3, 
  
Liczba osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w projektach - 
122  
 

 
 
 
 
 
 
Obsługa przez  PCPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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Wspieranie i promowanie 
działań zwiększających 
aktywność osób 
niepełnosprawnych poprzez 
sport, kulturę, twórczość, 
turystykę 
 
Monitorowanie środowisk                  
i potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez 
tworzenie oraz 
aktualizowanie baz danych 
o osobach 
niepełnosprawnych oraz 
organizacjach i instytucjach 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
 
Wspieranie inicjatyw                      
i przedsięwzięć organizacji 
pozarządowych, grup 
samopomocowych oraz 
rozwoju wolontariatu                    
w zakresie integracji osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin 
 
Podejmowanie działań na 
rzecz aktywnej integracji 
społecznej, zdrowotnej, 
zawodowej, edukacyjnej 
oraz wyrównywania szans 
osobom niepełnosprawnym 

samopomocowych                      
i wolontariuszy w pomoc 
osobom 
niepełnosprawnym 
 
 
Rozszerzenie zakresu 
działań na rzecz aktywnej 
integracji osób 
niepełnosprawnych 
  

 
 
 
Liczba instytucji, organizacji                      
i innych osób podejmujących 
działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 19 

 
 
 
Obsługa 
administracyjna 
PCPR 

 
 
 
Nie dotyczy 

 
 
 
Nie dotyczy  
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Zapewnienie 
zwiększonego 
dostępu osób 
niepełnosprawny
ch do udziału w 
życiu publicznym, 
rehabilitacji                            
i edukacji 

Wspieranie działań                        
w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych                         
w instytucjach użyteczności 
publicznej w zakresie 
umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym 
poruszania się i 
komunikowania oraz                   
w miejscach zamieszkania 
osób niepełnosprawnych 
zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami 

 

Wspieranie działań                      
w zakresie likwidacji barier                  
w komunikowaniu się, 
technicznych                                   
i informacyjnych  osób 
niepełnosprawnych zgodnie                            
z indywidualnymi 
potrzebami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd powiatu, 
samorządy gminne, 
instytucje                           
i organizacje 
zajmujące się 
problematyką osób 
niepełnosprawnych 
  

Wzrost udziału osób 
niepełnosprawnych                              
w programach 
profilaktycznych, 
rehabilitacyjnych, 
pomocowych 

 

Wzrost samodzielności 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych                               
w środowisku 

 

Ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji osób 
zajmujących się opieką               
i rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych 

 

Wzrost aktywności 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 

 

Wzrost liczby obiektów 
użyteczności publicznej 
pozbawionych barier 

Wzrost liczby 
przedsięwzięć w zakresie 
organizacji sportu, 
kultury, rekreacji                   
i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

 

Wzrost liczby osób 
niepełnosprawnych 
uczęszczających do 

Liczba przeprowadzonych 
likwidacji barier 
architektonicznych w obiektach 
użyteczności publicznej - 1 
budynek  placówka edukacyjna 
we Wroniu 

 

Liczba przeprowadzonych 
likwidacji barier 
architektonicznych                          
w mieszkaniach osób 
niepełnosprawnych - 5 

 

Liczba osób, które otrzymały 
dofinansowania w ramach 
likwidacji barier technicznych,                            
w komunikowaniu się                                   
i informacyjnych - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.00,00 zł  środki 
PFRON  
 
273.234,06 zł środki 
Powiatu 
 
  
 
35.000,00 zł środki 
PFRON 
 
 
 
 
 
79.671,05 zł środki 
PFRON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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Wspieranie działań                       
w zakresie likwidacji barier 
transportowych 

 

Wspieranie działań                      
w zakresie zaopatrzenia                       
w przedmioty ortopedyczne                
i środki pomocnicze przez 
osoby niepełnosprawne 
zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami 

 

 

Wspieranie działań                        
w zakresie zaopatrzenia                
w sprzęt rehabilitacyjny 
osób niepełnosprawnych 
zgodnie z  indywidualnymi 
potrzebami, a także                  
w sprzęt rehabilitacyjny dla 
podmiotów publicznych                                      
i niepublicznych 
prowadzących działalność 
statutową na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

Wspieranie i realizacja 
programów 
profilaktycznych                               
i rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych 

 

placówek edukacyjnych, 
rehabilitacyjnych 

 

Wzrost liczby środków 
transportu 
przystosowanego do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych 

 
Wzrost liczby ośrodków 
wsparcia i form pomocy 
osobom 
niepełnosprawnym 

 

Liczba zakupu pojazdów 
przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych - 0 

 

 

 

Liczba osób, które otrzymały 
dofinansowanie do 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze - 425 

 

Liczba osób, które otrzymały 
dofinansowanie do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego - 16 

 

Liczba podmiotów publicznych                             
i niepublicznych prowadzących 
działalność statutową na rzecz 
osób niepełnosprawnych, które 
otrzymały dofinansowanie do 
sprzętu rehabilitacyjnego - 0 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
biorących udział w programach 
profilaktycznych                                    
i rehabilitacyjnych - 30 osób  
projekt nasz Mały Świat 

 

Program „Aktywny samorząd” 
40 wniosków, zawarto 33 
umowy 

 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
324.083,18 zł środki 
PFRON 
 
 
 
 23.103,82 zł środki 
PFRON 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
9.000 zł  środki  
powiatu 
 
 
 
 
  340.556,12 zł   
przyznane środki 
PFRON - program 
„Aktywny 
samorząd” program 

 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 

 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Częstsza informacja                   
o realizacji zadania 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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 Wspieranie działań                       
w zakresie wzrostu dostępu 
do wczesnej diagnostyki, 
leczenia, opieki i 
rehabilitacji 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie działań                         
w zakresie rozwoju 
infrastruktury i  usług na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych                 
w zakresie wsparcia 
całodobowego                              
i dziennego 

 

 

 

 

 

Wspieranie działań na rzecz 
osób chorych psychicznie                                               
i niepełnosprawnych 
intelektualnie w zakresie 
rozwoju ośrodków 
wsparcia, mieszkań 
chronionych 

 

Wspieranie działań                       

 

 

 

Liczba miejsc w ośrodkach 
wsparcia - 130  ŚDS, 

do października 2020 r. na 
terenie jednej z  gmin 
funkcjonowało gospodarstwo 
opiekuńcze dla osób 
niesamodzielnych 

 

Liczba powstałych nowych 
ośrodków wsparcia - 0 

 

Dom Pomocy Społecznej - 75 
osób  

 

Liczba miejsc w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej - 55 

 

 

Liczba osób i ich opiekunów 
korzystających z turnusów 
rehabilitacyjnych - 95 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
biorących udział w sporcie, 
kulturze, rekreacji i turystyce - 
162 

 

 

 

 

Liczba przedsięwzięć w zakresie 

będzie rozliczony              
w 2021 r. 
 
851.705,00 zł ŚDS 
oddział II Wronie  - 
dotacja Wojewody 
558.965,00 zł ŚDS  
Blizno dotacja 
Wojewody 
 
 
 
 
 
 
1.911.592,00 zł 
dotacja Wojewody,  
 
1.127.280,00 zł 
PFRON, 161.253,33 
zł środki powiatu 
 
109.931,00  zł 
środki PFRON 
 
 
 
1.920,00 zł PFRON, 
1.308,69 zł środki 
własne jednostki, 
80.000,00 zł Środki 
PFRON PWRMR III, 
4.110.773,00 zł RPO 
WKP 
 
1.920,00 zł PFRON, 

 
Nie dotyczy 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nie dotyczy 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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w zakresie powstawania 
nowych form wsparcia                 
i pomocy osobom 
niepełnosprawnym                     
w różnorodnych formach 

    

Wspieranie działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 
oraz rozwój w miarę 
potrzeb i możliwości 

 

 

 

Wspieranie działań                      
w zakresie dostępu                    
w turnusach 
rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów 

 

Wspieranie działań                     
w zakresie udziału osób 
niepełnosprawnych                   
w sporcie, kulturze, 
rekreacji i turystyce 

 

Wspieranie przedsięwzięć 
organizacji pozarządowych              
w zakresie organizacji 
sportu, kultury, rekreacji         
i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

 

 

 

organizacji sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki - 5 

 

 

 

 

 

Liczba udzielonych porad 
specjalistycznych - brak danych 

 

Liczba organizowanych szkoleń 
dla kadry, opiekunów                               
i rodziców osób 
niepełnosprawnych - 0 

 

Liczba dzieci 
niepełnosprawnych objętych 
edukacją - 29 (dane z dwóch 
gmin) 

 

Liczba utworzonych grup 
integracyjnych w przedszkolach                      
i szkołach na wszystkich 
poziomach - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy  

 

Liczba dzieci 
niepełnosprawnych i ich 
rodziców objętych wczesnym 
wspomaganiem - 2 dzieci (dane 
z jednej gminy), 
Ośrodek  Koordynacyjno-
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy 19 
dzieci i ich rodzice - 
przygotowane 2 pomieszczenia 

1.308,69 zł środki 
własne jednostki, 
80.000,00 zł Środki 
PFRON PWRMR III, 
4.110.773,00 zł RPO 
WKP 
 
Obsługa 
administracyjna 
PCPR 
 
Brak danych 
 
 
 
 
Brak danych  
 
 
 
 
Brak danych 
 
 
 
 
 
 
9.420,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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Wspieranie rozwoju 
poradnictwa 
specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów 

 

 

 

Wspieranie działań                      
w zakresie doskonalenia 
kadry zajmującej się 
bezpośrednio osobami 
niepełnosprawnymi, 
rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych 

 

Wspieranie inicjatyw                      
i przedsięwzięć w zakresie 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 

 

Wspieranie działań w 
zakresie zaspokajania 
potrzeb kształcenia dzieci        
i młodzieży 
niepełnosprawnej w klasach            
i oddziałach integracyjnych 

 

Wspieranie działań                    
w zakresie tworzenia 
warunków do rozwoju 
kształcenia specjalnego 

Wspieranie działań w 

dla uczennic w ciąży  600,00 zł 
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zakresie pomocy rodzinom 
z dziećmi 
niepełnosprawnymi poprzez 
zapewnienie możliwości 
kształcenia na wszystkich 
poziomach rozwoju dziecka 
oraz realizację zajęć 
wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka    

Integracja                     
i aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawny
ch 

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym                   
w przystosowaniu się do 
funkcjonowaniu na rynku 
pracy poprzez dostęp do 
poradnictwa zawodowego, 
szkoleń zawodowych                                
i pośrednictwa pracy 

 

Wspieranie zatrudnienia               
i samozatrudnienia osób 
niepełnosprawnych poprzez 
tworzenie, 
przystosowywanie 
stanowisk pracy, adaptację 
pomieszczeń i urządzeń do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zwrot 
kosztów zatrudnienia 
pracownika 
niepełnosprawnego,  
zatrudnianie pracownika 
pomagającego 
pracownikowi 
niepełnosprawnemu, 
tworzenie własnej 

Samorząd powiatu, 
samorządy gminne, 
Powiatowy Urząd 
Pracy, instytucje 
samorządowe                       
i organizacje 
zajmujące się 
problematyką osób 
niepełnosprawnych 

Wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych                            
w poszukiwaniu pracy 

 

Wzrost oferty 
szkoleniowej dla osób 
niepełnosprawnych 

 

Wzrost zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych na 
chronionym i otwartym 
rynku pracy 

 

Wzrost zainteresowania 
pracodawców 
zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy - 
78 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
objętych doradztwem 
zawodowym - pośrednictwo 
pracy - 17 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
objętych pośrednictwem 
zawodowym - 11 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
podwyższających kwalifikacje 
zawodowe, szkolących się lub 
przekwalifikujących się - 0 

 

Liczba powstałych nowych 
miejsc pracy - 1 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
podejmujących własną 
działalność - 1 

Obsługa  PUP 
 
 
 
 
 
Obsługa PUP  
 
 
 
 
Obsługa  PUP 
 
 
 
Obsługa   PUP 
 
 
 
 
29.000,00 zł RPO 
 
 
 
29.000,00  zł RPO 
 
   

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
Nie dotyczy 
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działalności przez osoby 
niepełnosprawne 

 

 

 

Wspieranie powstawania 
spółdzielni socjalnych, 
działalności warsztatu 
terapii zajęciowej, zakładu 
aktywności zawodowej 

  

Upowszechnianie informacji                                       
o możliwościach 
zatrudniania osób 
niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy oraz                    
o korzyściach dla 
pracodawców 

 

Wspieranie istniejących 
miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

 

Podejmowanie działań 
aktywizujących osoby 
niepełnosprawne do 
wejścia na rynek pracy   

 

 

 

 

 

Powstanie spółdzielni 
socjalnej  

 

 

 

 

Powstawanie nowych 
miejsc pracy w zakładzie 
aktywności zawodowej 

 

 

Większa liczba projektów 
przygotowujących osoby 
niepełnosprawne do 
wejścia na rynek pracy.  

Liczba miejsc pracy                           
w spółdzielni socjalnej - 2 
spółdzielnie (w jednej ze 
spółdzielni zatrudniona 1 osoba 
z niepełnosprawnością) 

 

Liczba miejsc pracy  w zakładzie 
aktywności zawodowej - 42 

 

 

 

 

 

Liczba ulotek, broszur 
informacyjnych promujących 
zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych - brak 
danych 

 

Liczba artykułów prasowych 
dotyczących zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, 
korzystania ze środków PFRON 
oraz UE - brak danych 

 

Liczba osób niepełnosprawnych 
biorących udział w projektach 
przygotowujących do wejścia 
na rynek pracy - 2 

 

brak 
 
 
 
 
 
972.000,00 zł środki 
PFRON, 113.194,00 
zł środki Urzędu 
Marszałkowskiego, 
83.950,98 zł środki         
z działalności 
gospodarczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.800,00 zł środki 
samorządu 
gminnego 
 
 
 
   

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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5. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

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

ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 

W roku 2017 powstał Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017-2021. 
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Monitoring  Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                       
w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017-2021 za rok 2020 

 
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017-2021. 
 
Cel główny: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wąbrzeskiego poprzez zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie                                            
i dostępności pomocy oraz skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 

Cele szczegółowe: zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej; podnoszenie wrażliwości 
społecznej wobec przemocy w rodzinie; podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie; udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie; oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie; edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 

 

Kierunki działań: tworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzanie wiedzy na temat rozmiarów przemocy w rodzinie oraz podniesienie 
poziomu wrażliwości społecznej na temat przemocy, powstrzymywanie sprawców od stosowania przemocy, zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc                                              
i zakończenie przemocy w rodzinie.  

  
Odbiorcy programu: osoby niepełnosprawne, rodziny i opiekunowie, samorząd powiatowy i samorządy gminne, instytucje zajmujące się problematyką niepełnosprawności                 
w powiecie, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką niepełnosprawności w powiecie. 
 

 
Zadania Realizator zadania Główne efekty, rezultaty Poniesione środki 

finansowe oraz 
źródła finansowania 

Przyczyny odchyleń Propozycje działań 
naprawczych 

1. Zapewnienie działalności Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, w tym 
finansowanie działalności Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej                               
w Wąbrzeźnie, funkcjonującego                         
w strukturze organizacyjnej 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie  
w Wąbrzeźnie. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Zapewnienie działalności 
finansowej ośrodka 

 

2.400,00 zł budżet 
jednostki PCPR 

 

Brak Brak 
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2. Udzielenie specjalistycznego 
poradnictwa psychologicznego oraz 
dążenie do rozwoju poradnictwa 
pedagogicznego, prawnego                       
i socjalnego osobom dotkniętym 
przemocą. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                  
w Wąbrzeźnie  

 

Liczba osób objętych 
poradnictwem 22 w tym                
9 osób doświadczających 
przemocy 

 

Budżet jednostki 
PCPR 2.400,00 zł 

 

Brak Brak 

3. Rozwój oferty działalności Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Brak 

 

Brak finansowania 

 

Brak środków 
finansowych na  rozwój 
poradnictwa 

Zabezpieczenie 
środków w budżecie 
bądź pozyskanie 
środków ze źródeł 
zewnętrznych 

4. Zapewnienie miejsc w pieczy 
zastępczej dla dzieci, które 
doświadczyły przemocy w rodzinie, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
tworzenia rodzin zastępczych 
zawodowych, w tym zawodowych 
rodzin pełniących funkcję 
pogotowia rodzinnego lub 
zawodową specjalistyczną.  

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                
w Wąbrzeźnie  

Organizator Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej 

Funkcjonowanie rodziny 
zastępczej o charakterze 
pogotowia rodzinnego na 
terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego 

 

Umowa zlecenie, 
wynagrodzenie za 
rok 2020 wynosiło 
50.192,04 zł. 

 

Brak 

 

Brak 

 

5. Zapewnienie pomocy dla ofiar 
przemocy w rodzinie w formie 
organizowanych grup wsparcia przy 
współudziale specjalistów 
zajmujących się przemocą                     
w rodzinie  

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Funkcjonowanie grup 
wsparcia dla rodzin 
biologicznych oraz 
zastępczych w ramach 
projektu „Rodzina                    
w  Centrum 2” 

 

Środki z Unii 
Europejskiej                      
w ramach 
Europejskiego 
Funduszu  
Społecznego         
Koszt: 2.100,00 zł              
w spotkaniach grup 
wsparcia wzięło 
udział 12 osób 

Brak 

 

 

Brak 

 

6. Stworzenie warunków 
umożliwiających ofiarom przemocy 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   

Brak Brak  Brak zasobów Współpraca                      
z samorządem 
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otrzymywania mieszkań socjalnych 
lub z zasobów komunalnych               
w pierwszej kolejności 

 

w Wąbrzeźnie  

 

 komunalnych powiatu 

 

gminnym w obszarze 
mieszkań socjalnych 

7. Izolowanie sprawców przemocy od 
ofiar na podstawie odrębnych 
przepisów (sądy, policja, 
prokuratura). 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Brak  Brak Brak przypadków 
zgłaszających się do 
tut. Centrum 

 

Szersza diagnoza 
środowiska, 
współpraca                      
z Zespołem 
Interdyscyplinarnym 

 

8. Stosowanie procedury „Niebieskiej 
Karty” oraz prowadzenie 
działalności informacyjnej na temat 
procedury „Niebieskiej Karty” 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Ilość zgłoszeń 
przekazywanych przez 
Komendę Powiatową 
Policji w Wąbrzeźnie do 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie                        
w Wąbrzeźnie: w roku 
2020 Komenda Powiatowa 
Policji w Wąbrzeźnie nie 
przekazywała informacji             
o rozpoczętej procedurze 
„Niebieskiej Karty” 

 

Liczba rozpoczętych 
procedur „Niebieskiej 
Karty” na terenie 
Powiatu 
Wąbrzeskiego 
Liczba grup 
roboczych: 511 
Liczba posiedzeń 
Zespołów 
Interdyscyplinarnych: 
21 

  

9. Stosowanie wypracowanych na 
poziomie powiatu „Zasad 
współpracy i postępowania przy 
czynności odebrania dziecka                   
i właściwego zabezpieczenia 
dziecka” 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Ilość zabezpieczonych  
małoletnich na terenie 
Powiatu Wąbrzeskiego           
w roku 2020 - 5 ogółem,         
w pogotowiu rodzinnym     
w roku 2020 - 1 
małoletnia, zgodnie                 
z wypracowanymi 
zasadami postępowania. 

 

25180,12 zł koszty 
powiatu dotyczące 
świadczeń                             
i dodatków na rzecz 
małoletnich 
umieszczonych               
w rodzinie zastępczej           
o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

Brak 

 

Brak 

 

10 Opracowanie i prowadzenie działań Powiatowe Centrum Brak Brak własne działania Nawiązanie 
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terapeutycznych dla ofiar 
przemocy w rodzinie przy 
współpracy innych organizacji                
i instytucji. 

Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

  terapeutyczne, 
poradnictwo 
psychologiczne 

 

współpracy                      
z organizacjami 
pozarządowymi 
zajmującymi się 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie 

 

11. Zbieranie informacji na temat 
rozmiarów zjawiska przemocy na 
terenie powiatu. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

Wąbrzeskie Centrum 
Profilaktyki i Integracji 
Społecznej w 
Wąbrzeźnie 

 

Informacje o poradnictwie 
psychologicznym 
prowadzonym w ramach 
działalności OIK 

 

Obsługa 
administracyjna PCPR 

Brak Brak 

12. Zapobieganie powielaniu złych 
wzorców rodzinnych                                
i środowiskowych oraz 
propagowanie prawidłowych. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Warsztaty podnoszące 
kompetencje 
wychowawcze,  terapia 
rodzinna w ramach 
projektu Rodzina                        
w Centrum 

Środki z Unii 
Europejskiej                      
w ramach 
Europejskiego 
Funduszu  
Społecznego               

Brak Brak 

13. Tworzenie warunków do 
bezpiecznego spędzania czasu,              
w szczególności dla dzieci i 
młodzieży poprzez programy 
profilaktyczne. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Propagowanie 
bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego poprzez 
organizację spotkań 
integracyjnych w tym: 

bal karnawałowy,  

wyjazd edukacyjny                    
w ramach projektu 
„Rodzina w Centrum” dla 
rodzin zastępczych                      
i  biologicznych 

Środki własne 

Wyjazd edukacyjny 
40 osób, koszt:             
38.920,00 zł - środki          
z Unii Europejskiej                
w ramach 
Europejskiego 
Funduszu  
Społecznego          

 

Brak Brak 

14. Organizowanie kampanii, szkoleń, Powiatowe Centrum Brak  Brak  Brak środków Zabezpieczenie 
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warsztatów na temat problematyki 
przeciwdziałania przemocy. 

 

Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

  finansowych 

 

środków w budżecie 
jednostki, bądź 
pozyskanie                          
z funduszów 
zewnętrznych 

15. Udostępnienie dla społeczności 
informatorów udzielających 
pomocy w zakresie przemocy               
w rodzinie. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Przekazywanie aktualnych 
informacji dotyczących 
udzielania poradnictwa             
w ramach OIK do 
ośrodków pomocy 
społecznej oraz na stronę 
internetową PCPR 

 

Obsługa 
administracyjna PCPR 

Brak  

 

Brak  

 

16. Upowszechnianie materiałów 
edukacyjnych dotyczących 
przemocy. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Brak 

 

Brak 

 

Brak materiałów 
edukacyjnych  

 

Pozyskanie 
materiałów 
edukacyjnych od 
instytucji 
zajmujących się 
przeciwdziałaniem 
przemocy 

 

17. Współpraca z mediami w zakresie 
przeciwdziałania przemocy                    
w rodzinie. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Brak 

 

Brak 

 

Współpraca z mediami 
w zakresie innych 
zadań PCPR w tym 
integracji, spędzania 
prawidłowego 
spędzania czasu 
wolnego 

Nawiązanie 
współpracy                         
w obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy 

 

18. Systematyczne podnoszenie 
kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli 
różnych grup zawodowych 
mających kontakt z problematyką 
przemocy w rodzinie. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Udział pracowników PCPR 
w szkoleniach z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  

Obsługa 
administracyjna PCPR 

Brak Brak 
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19. Organizowanie szkoleń na temat 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, skierowanych do 
pracowników socjalnych, policji, 
pedagogów, kuratorów, członków 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Brak 

 

Brak 

 

Brak Brak 

20. Realizacja programów oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                   
w Wąbrzeźnie  

 

Ilość przeprowadzonych 
działań korekcyjno-
edukacyjnych - 0 

 

Brak Brak odpowiedniej 
liczby odbiorców 
programu 

Współpraca  
z ośrodkami pomocy 
społecznej oraz 
sądem w celu 
utworzenia grupy 
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b) 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 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie uczestniczy w pracach Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Wąbrzeźnie oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

koordynujących działalność profilaktyki przeciwdziałania przemocy w mieście i gminie Ryńsk. 

 

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 

 

Osoby dotknięte przemocą domową mogą korzystać z miejsc w Specjalistycznych Ośrodkach 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi i Jaksicach. 

 

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

kryzysowej 

 

W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 

funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego prowadzone jest poradnictwo 

psychologiczne 4 godziny w miesiącu w wyznaczone dni oraz bieżące poradnictwo socjalne 

prowadzone przez pracowników socjalnych w ramach zakresu czynności. 

   

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

 

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie funkcjonuje specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie. Mieszkańcy Powiatu Wąbrzeskiego dotknięci przemocą w rodzinie mogą być 

kierowani przez właściwe terytorialnie gminy do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Jaksicach oraz Tucholi, gdzie mają zapewnione bezpłatne schronienie oraz 

usługi specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, interwencyjne, doradcze, 

terapeutyczne, socjalne i informacyjne). W roku 2020 żaden mieszkaniec powiatu nie skorzystał                   

z usług w/w ośrodków. 

 

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

stosujących przemoc w rodzinie 

 

W roku 2015 został przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie Uchwałą                              

Nr VIII/43/2015 z dnia 30 czerwca 2015 Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych 

dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2015-2020. Realizację 

programu przedstawia Monitoring Programu.  

W roku 2020 Powiat Wąbrzeski nie wnioskował o środki finansowe na realizację programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy z uwagi na brak uczestników do udziału                               

w programie. 



118 

 

Monitoring  Powiatowego Programu Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie              
w Powiecie Wąbrzeskim  na lata 2015-2020 za rok 2020 

 
Podstawa prawna: Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30  czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Odziaływań Korekcyjno- 
Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2015-2020 
 
Cel główny: powstrzymanie sprawców i zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie. 
 
Odbiorcy programu: osoby stosujące przemoc w rodzinie zobowiązane przez Sąd do udziału w zajęciach, wobec których Sąd zawiesił warunkowo wykonywanie kary  
i zobowiązał je do uczestnictwa w programie, osoby objęte procedurą „Niebieskiej Karty”, wskazane i zmotywowane przez członków zespołu interdyscyplinarnego , grupę 
roboczą bez formalnego obowiązku uczestnictwa w programie, osoby zgłaszające się dobrowolnie, osoby kierowane przez inne instytucje do tego uprawnione. 
  

Cel szczegółowy Zadania Realizator zadania Główne efekty, 
rezultaty 

Poniesione środki 
finansowe oraz 
źródła finansowania 

Przyczyny odchyleń Propozycje działań 
naprawczych 

powstrzymywanie 
sprawców                                 
i zaprzestanie 
stosowania przemocy 
w rodzinie 

powstrzymywanie 
osoby stosującej 
przemoc w rodzinie 
przed dalszym 
stosowaniem 
przemocy 
rozwijanie 
umiejętności 
samokontroli                       
i współżycia                        
w rodzinie 
kształtowanie 
umiejętności                         
w zakresie 
wychowania dzieci 
bez używania 
przemocy w rodzinie 
uznanie przez osobę 
stosującą przemoc           
w rodzinie swojej 

PCPR Wąbrzeźno brak brak Brak środków 
własnych na 
realizację programu. 
W 2020 r. nie 
ubiegano się  
o dotację ze środków 
Wojewody z uwagi na  
warunki otrzymania                
i rozliczenia 
przyznanej dotacji           
w zakresie 
zapewnienia 
odpowiedniej ilości 
odbiorców programu, 
tj. osób stosujących 
przemoc.  Na terenie 
Powiatu 
Wąbrzeskiego, 
sprawcy przemocy 
nie są zobowiązywani 

Wnioskowanie                          
o środki zewnętrzne                                     
w kolejnych latach. 
Wystosowanie pism 
informacyjnych do 
Sądu Rejonowego  
w Wąbrzeźnie oraz 
Zespołów 
Interdyscyplinarnych 
działających na 
terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego                            
o możliwości 
kierowania osób do  
udziału w programie 
korekcyjno-
edukacyjnym. 
 
 
 
 



119 

 

odpowiedzialności za 
stosowanie przemocy 
zdobycie                                            
i poszerzenie wiedzy 
na temat 
mechanizmów 
powstania przemocy 
w rodzinie 
zdobycie 
umiejętności 
komunikowania się             
i rozwiązywania 
konfliktów rodzinie 
bez stosowania 
przemocy w rodzinie 
uzyskanie informacji 
o możliwościach 
podejmowania 
działań 
terapeutycznych 

przez Sąd do udziału 
w zajęciach                            
i w związku                          
z powyższym trudno 
zebrać odpowiednią 
liczbę osób wraz                 
z zapewnieniem aby 
ich udział w zajęciach 
wynosił odpowiedni 
procent co jest 
warunkiem 
prawidłowego 
rozliczenia dotacji. 
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6. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,  rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz aktywnej integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie współpracuje                         

z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe posiadają ogromne doświadczenie                      

w niesieniu pomocy swoim podopiecznym. Ponadto są gwarantem racjonalnego wykorzystania 

powierzonych środków finansowych przy jednoczesnym wykonaniu zaplanowanych zadań na 

najwyższym poziomie. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jest odpowiedzialne za 

współpracę Powiatu Wąbrzeskiego z trzecim sektorem w zakresie przygotowania i monitorowania 

Programu współpracy, realizacji zadań publicznych poprzez prowadzenie procedury konkursowej dla 

organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń. Realizację Uchwały Nr X/60/2019 z dnia 28 

listopada 2019 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy       

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

przedstawia Załącznik nr 1, stanowiący Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy. 

 

a) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom określonym w ustawie realizacji 

zadań publicznych 

 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłosił 4 otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań publicznych ze sfery pomocy społecznej, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego przeznaczając środki 

finansowe w wysokości 1.5545.020,00 zł (środki własne, administracji rządowej). Obsługę 

administracyjną konkursu (ogłoszenie, przygotowanie uchwał, zawiadomień, protokołowanie prac 

komisji konkursowej, przygotowanie umowy, sprawozdawczość) realizuje Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.  

 

b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

 

W ramach prowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi (bezpośrednie 

spotkanie Starosty Wąbrzeskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych) następuje wymiana 

informacji na temat planowanych działań organizacji w roku następnym oraz zadań, które będą 

realizowane przez samorząd oraz organizacje pozarządowe. Na stronach internetowych zawierane są 

informacje o planowanych zadaniach dotyczących sfery pożytku publicznego.  

 

c) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji oraz dotyczących sfery zadań publicznych 

 

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego dotyczące zebrania opinii i pozyskania 

dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii na temat projektu programu współpracy Powiatu 

Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 odbyły się w formie zbierania pisemnych 

opinii i uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i trwały od dnia 16 listopada 2020 r. do 
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dnia 29 listopada 2020 r. zgodnie z podjętą uchwałą zarządu powiatu. W roku 2020 nie odbyło się 

bezpośrednie spotkanie Starosty Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi w uwagi na 

szczególną sytuację mającą na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2.Przygotowaniem merytorycznym konsultacji dotyczących kwestii związanych ze 

sferą działalności pożytku publicznego zajmuje się Dyrektor Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie 

w Wąbrzeźnie. Skonsultowane zostały 3 ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.  

 

d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym 

 

Zgodnie z Programem współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi                       

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Powiatu                        

w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie powołuje komisje 

konkursowe w drodze uchwały, celem wyrażenia opinii na temat ofert składanych w ramach 

ogłaszanych konkursów. Zasady działania komisji konkursowych określa Załącznik do w/w programu. 

W roku 2020 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie powołał 4 komisje konkursowe, których zadaniem była 

ocena formalna i merytoryczna oraz zaopiniowanie złożonych ofert na realizację zadań publicznych. 

Każdorazowo Zarząd Powiatu określa skład osobowy komisji mając na względzie bezstronność 

członków. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji 

wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz przedstawiciele reprezentujące organizacje 

pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.   

 

e) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej lub umowy partnerstwa 

 

Zadanie nie  było realizowane z uwagi na brak inicjatyw lokalnych.   
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Rozdział czwarty 

 

Bilans potrzeb na rok 2021 

 

 Plan finansowy wg 

złożonego projektu PCPR 

z dnia 19.10.2020 r.                 

z korektami z dnia 

30.10.2020 r  

Plan finansowy na rok 2021 

przyjęty Uchwałą Nr 

XIX/119/2020 Rady Powiatu                 

w Wąbrzeźnie z dnia                          

29 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia budżetu powiatu na 

rok 2021  

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie - działalność bieżąca  

684.603,00 zł 589.815,00 zł 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 

działalność bieżąca 

4.800,00 zł 2.400,00 zł 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - 

realizacja zadań z rehabilitacji 

społecznej 

Powiat otrzymuje środki 

finansowe przyznane 

przez PFRON wg 

algorytmu  

- 

Aktywny samorząd - PFRON - 251.410,54 zł do 

wykorzystania z 340.556,12 zł 

z roku 2020 

Program wyrównywania różnic 

między regionami III PFRON 

- 108.919,00 zł do 

wykorzystania z 389.068,50 zł 

z roku 2020 

Rehabilitacja społeczna                           

i zawodowa 

149.586,67 zł 131.586,67 zł 

Wspieranie Rodziny - realizacja 

zadań 

19.220,00 zł 14.100,00 zł 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze - realizacja zadań 

657.340,00 zł 466.800,00 zł 

Rodziny zastępcze - realizacja 

zadań 

1.720.145,00 zł 1.554.504,00 zł 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy - zadanie zlecone 

1.472.000,00 zł 1.472.000,00 zł 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie - Rodzina w Centrum 3  

545.139,00 zł 545.139,00 zł 

Razem 5.252.833,67 zł 

(bez środków PFRON) 

5.136.674,21 zł 
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Podsumowanie 
 

Zamierzeniem ustawodawcy, tworzącego system pomocy było nałożenie obowiązku 

podejmowania lokalnych inicjatyw, zmierzających do poprawy życia obywateli w swoim środowisku. 

Pozwoliło to na wyodrębnienie z grupy problemów ogólnospołecznych tych, które stanowią 

największy problem społeczności lokalnych. Dzięki temu możliwym stało się wprowadzenie inicjatyw, 

które dotyczyły najliczniejszych grup potrzebujących wsparcia i pomocy.  

Trudna sytuacja mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego z uwagi na bezrobocie, ubóstwo, 

problemy opiekuńczo-wychowawcze wymaga dalszej kontynuacji i przeformułowania zasad 

funkcjonowania służb społecznych ze stricto opiekuńczych na aktywizujące wszystkie grupy społeczne.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie nie jest instytucją zajmującą się 

problemami ubóstwa i biedy, ale wspomagającą całe rodziny i poszczególnych jej członków,  

w szczególności rodzin zastępczych, rodzin biologicznych, pełnoletnich wychowanków, osób                                

z niepełnosprawnością, osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wąbrzeźnie to także Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, realizujący zadania powiatu 

oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu pieczy zastępczej, organizując system wsparcia 

dziecka i rodziny na trenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz prowadząc poradnictwo i terapię dla osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                          

a także zapewnienia pomocy prawnej w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. Dla skuteczności 

wspierania rodziny, ważny jest stały kontakt i monitorowanie współpracy z rodziną. Praca 

specjalistów to wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując środki własne i bardzo często czas własny, 

możliwości i uprawnienia. Ciągle rosnące zapotrzebowanie na szeroko rozumianą pracę socjalną                        

w zmieniającym się społeczeństwie, powoduje stawianie przed pracownikami socjalnymi nowych 

zadań w odpowiedzi na nowe potrzeby i problemy społeczne. Pracownik socjalny, pracownik 

jednostki pomocy społecznej jest niezbędnym i bezcennym ogniwem między społeczeństwem, 

instytucją państwa i jednostką. Dlatego tak ważnym jest, aby w takim pracowniku widzieć animatora 

lokalnej społeczności, człowieka siejącego zdrowy niepokój, wzywającego do zastanowienia                                  

i propagującego pomoc dla samopomocy. Skuteczność rozwiązywania problemów społeczności 

lokalnej wiąże się z profesjonalizacją pracowników pomocy społecznej we współpracy na wielu 

płaszczyznach, ale także nakładami finansowymi na funkcjonowanie pomocy społecznej. Żaden 

najlepiej przygotowany pracownik socjalny nie jest w stanie skutecznie pomagać i usamodzielniać 

swoich klientów bez wsparcia profesjonalnego zaplecza kadrowego specjalistów, funkcjonujących 

jednostek i instytucji wspierających osoby potrzebujące.  

Wg. Waltera Schwimmera „Społeczeństwo, które nie dba o integrację, kohezję, likwidację 

podziałów społecznych nie jest bezpiecznym, nie zapewnia zrównoważonego rozwoju. O pomocy 

społecznej należy myśleć nie jak o koszcie, ale inwestycji w zasoby ludzkie, ograniczające wykluczenie 

społeczne znaczącej części populacji”.  

Aby zapewnić odpowiednie wsparcie osobom i rodzinom wymagającym interwencji konieczne 

jest inwestowanie w pomoc społeczną służące rozwiązywaniu problemów społecznych. 
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Zdiagnozowane potrzeby oraz wnioski 

 
1. Wzmocnienie kadrowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w zakresie 

zatrudnienia psychologa i pedagoga. 

2. Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego oraz rozwój                                  

i poprawa dostępu usług wsparcia dla rodzin i pieczy zastępczej w zakresie wsparcia 

psychologicznego, pedagogicznego, mediacyjnego, terapeutycznego, prawnego, psychiatrycznego, 

społecznego w ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r. 

3. Podejmowanie działań zmierzających do utworzenia mieszkań chronionych, treningowych lub 

wspieranych oraz tworzenie warunków do rozwoju instrumentów wsparcia i programów 

wzmacniających kompetencje społeczno-zawodowe dla pełnoletnich wychowanków 

opuszczających pieczę zastępczą, osób zależnych i osób z niepełnosprawnościami. 

4. Wspieranie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz wykluczonych społecznie. 

5. Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

6. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju ośrodków wspierających osoby starsze, osoby                          

z niepełnosprawnością, osoby dotknięte przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 

oraz ich opiekunów i rodzin. 

7. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia usług w ramach opieki wytchnieniowej 

(dziennej, całodobowej, weekendowej) dla osób zależnych, starszych, osób                                                        

z niepełnosprawnościami, opiekunów i ich rodzin.  

8. Podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                          

w Książkach poprzez m.in. organizację szkoleń dla kadry, spotkań integracyjnych, wspieraniu 

wychowanków w procesie usamodzielniania. 

9. Dalszy rozwój działalności PCPR poprzez uczestnictwo w projektach finansowych przez Unię 

Europejską oraz innych funduszy administracji rządowej, funduszy celowych. 

10. Dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi celem podejmowania wspólnych inicjatyw na 

rzecz przezwyciężania sytuacji trudnych i kryzysowych rodzin i osób wymagających pomocy,                     

w tym współpraca z Zespołem ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Wąbrzeskiego. 

11. Podejmowanie działań zmierzających do wzmacniania roli organizacji pozarządowych w realizacji 

usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego. 

12. Ustawiczne szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w tym 

pracowników PCPR, POW, rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze celem 

podnoszenia poziomu świadczonych usług oraz kształtowania kompetencji społecznych. 

13. Zabezpieczenie trzyosobowej obsługi realizowanych zadań na rzecz osób                                                        

z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji społecznej oraz dodatkowych programów 

PFRON. 

14. Działalność na rzecz integracji rodzin zastępczych oraz promocji rodzicielstwa zastępczego, 

kontynuowanie corocznej imprezy plenerowej Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych, Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, imprez okolicznościowych, konkursów dla wychowanków rodzin 

zastępczych poprzez działania animacyjne i programy liderskie. 
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15. Zabezpieczenie środków finansowych na utworzenie nowej rodziny zastępczej zawodowej 

zgodnie z trzyletnim programem rozwoju pieczy zastępczej. 

16. Podejmowanie działań zmierzających do promocji wolontariatu oraz inicjatyw samopomocowych 

na terenie powiatu. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu 

współpracy Powiatu Wąbrzeskiego                       

z organizacjami pozarządowymi                              

i podmiotami, o których mowa w art.                    

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                    

o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie na rok 2020” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał opracowała:  

 

Justyna Przybyłowska 

Dyrektor Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 

 

Wąbrzeźno, luty 2021 r. 
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Wstęp 

 

 W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla 

rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy 

społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączanie podmiotów pozarządowych                           

w system funkcjonowania Powiatu Wąbrzeskiego na zasadzie równoprawnego partnerstwa.  

 Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój 

Powiatu Wąbrzeskiego. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu 

zadań powiatu. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność                    

i skuteczność ich realizacji, a także pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. 

 Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek 

samorządów terytorialnych stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi. 

 Organizacje pozarządowe są chętne do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. 

Dzięki podejmowanej aktywności na terenie Powiatu Wąbrzeskiego organizacje pozarządowe stały 

się cennym partnerem dla samorządu w realizacji swoich zadań. Główną cechą tych relacji jest 

współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy pozwalają na dalsze jej pogłębianie, czego 

wyrazem są podejmowane nowe inicjatywy. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą 

satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego na szczeblu lokalnym. 

 Według stanu na dzień tworzenia Programu współpracy, tj. listopad 2019 r. na terenie 

Powiatu Wąbrzeskiego zarejestrowanych było 155 organizacji pozarządowych, w tym 70 

stowarzyszeń, 3 fundacje, 7 klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej,                           

5 uczniowskich klubów sportowych, 26 stowarzyszeń zwykłych oraz 44 ochotnicze straże pożarne.  

  

Podstawa prawna 

 

Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej  sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 

rok poprzedni.   

Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r. został przyjęty 

Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                                  

i o wolontariacie na rok 2020. Konsultacje społeczne ws. Programu odbyły się w formie 

bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Wąbrzeskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 42/71/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 

2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego, 18 listopada 

2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Spotkaniu przewodniczył 

Wicestarosta Karol Sarnecki. Zawiadomienie o konsultacjach zostało zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Wąbrzeźnie. Podczas spotkania 5 przedstawicieli 4 organizacji pozarządowych 
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zaakceptowało proponowaną wersję projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego                              

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 bez wniesienia zmian.  

 

Termin realizacji 
 

Realizacja Programu współpracy obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia                         

31 grudnia 2020 r. 

 

Cele programu 

 

Zgodnie z przyjętym Programem współpracy na rok 2020 celem głównym było budowanie 

partnerstwa między Powiatem  Wąbrzeskim a organizacjami pozarządowymi. 

Określone zostały cele szczegółowe, które dotyczyły: 

1) zwiększania wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej                                                

w Powiecie Wąbrzeskim; 

2) poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców                     

Powiatu Wąbrzeskiego; 

3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 

wskazując jednocześnie sposób ich realizacji: 

1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji przy wykorzystaniu zasady dialogu         

społeczno-obywatelskiego; 

2) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację 

zadań publicznych poprzez powierzanie wykonywanie zadań publicznych wraz z udzielaniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz                            

z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

4) podnoszenie poprawności składanych ofert i jakości realizacji zadań; 

5) promowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

6) promowanie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; 

7) wspieranie aktywności społeczności lokalnej; 

8) wspieranie instytucjonalne organizacji pozarządowych. 

 

Zasady współpracy 

 

Powiat Wąbrzeski współpracował z organizacjami pozarządowymi na zasadach 

pomocniczości (subsydiarności), suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji, jawności, współodpowiedzialności, co oznacza: 

1) pomocniczości (subsydiarności) – należy przez to rozumieć, że Powiat realizując zadania publiczne 

winien tworzyć warunki i wspierać inicjatywy i organizacje pozarządowe, które chcą podejmować 

się realizacji zadań publicznych i realizują te zadania rzetelnie i odpowiedzialnie, Powiat oczekuje 

od organizacji pozarządowych aktywności w zakresie wykorzystywania różnych źródeł 

finansowania ich działalności oraz samodzielnego wzmacniania swoich zasobów osobowych, 

rzeczowych i finansowych; 
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2) suwerenności stron – należy przez to rozumieć, że Powiat respektuje odrębność i suwerenność 

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania                              

i rozwiązywania problemów, w tym ze sfery zadań publicznych i w tym zakresie współpracuje                           

z organizacjami pozarządowymi, Powiat oczekuje od organizacji pozarządowych poszanowania 

swojej autonomii i gotowości do rozważenia propozycji przez niego składanych; 

3) partnerstwa – należy przez to rozumieć, że Powiat stwarza klimat oraz warunki sprzyjające 

rozwojowi społecznych inicjatyw, strony podejmują współpracę przy identyfikacji i definiowaniu 

problemów społecznych oraz wspólnie wypracowują sposoby ich rozwiązywania oraz 

wykonywania zadań publicznych przy jednoczesnym traktowaniu się jako podmioty równoprawne 

w tym procesie z określeniem i zaakceptowaniem ograniczeń własnych i drugiej strony, Powiat 

oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez 

samorząd spotkaniach tematycznych, konsultacjach aktów prawnych oraz przekazywania 

informacji o działaniach podejmowanych na swoim terenie; 

4) efektywności – należy przez to rozumieć, że Powiat zlecając realizację zadań publicznych dokonuje 

wyboru najlepszego wykorzystania środków publicznych, przy zachowaniu uczciwej konkurencji                  

z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz buduje odpowiedzialność i współdecydowanie w gronie 

mieszkańców i partnerów społecznych za wydawane społeczne pieniądze, Powiat oczekuje od 

organizacji pozarządowych gospodarnego wydatkowania środków publicznych, rzetelnej realizacji 

powierzonych zadań oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych; 

5) uczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć, że Powiat zlecając realizację zadań publicznych 

dokonuje wyboru oferty na podstawie jasnych kryteriów wyboru, a zastosowane rozwiązania 

muszą wyeliminować ewentualne problemy wynikające z konfliktu interesów, Powiat oczekuje od 

organizacji pozarządowych w składanych ofertach pełnej i rzetelnej informacji oraz uczciwego 

przedstawienia swoich zasobów, planowanych działań oraz kalkulacji kosztów ich realizacji; 

6) jawności – należy przez to rozumieć, że Powiat współpracując z organizacjami pozarządowymi 

udostępnia wszelkie informacje o sposobach realizacji zadań publicznych (m. in. kierunkach 

działań, procedurach wyboru wykonawców, środkach przeznaczanych na realizację celów), 

wszelkie możliwości współpracy winny być powszechnie dostępne oraz zrozumiałe w zakresie 

stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, Powiat oczekuje od organizacji 

pozarządowych jawności w działalności statutowej, poprzez zamieszczanie stosownych informacji 

na stronach internetowych organizacji; 

7) współodpowiedzialność – należy przez to rozumieć wspólne dążenie do polepszenia życia 

mieszkańców Powiatu, wspólną odpowiedzialność sektora pozarządowego i samorządowego za 

podejmowane działania na rzecz mieszkańców Powiatu.   

 

Zakres podmiotowy 

 

Program współpracy realizowany był przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie – która wytyczała 

kierunki polityki społecznej Powiatu oraz określała wysokość środków finansowych przeznaczonych 

na zlecanie realizacji zadań publicznych; Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie – który ogłaszał konkursy na 

realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 13 ustawy oraz podejmował decyzje w sprawie realizacji 

zadań z pominięciem otwartych konkursów ofert; organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego i działające w sferze zadań publicznych; komisje konkursowe oraz inne zespoły 

zadaniowe; komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz jednostki 
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organizacyjne Powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach 

swoich kompetencji określonych regulaminowo. 

Program współpracy dotyczył organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę na terenie 

Powiatu, prowadzących swoją działalność na rzecz mieszkańców Powiatu oraz organizacji 

pozarządowych mających swoją siedzibę poza Powiatem Wąbrzeskim, a zrzeszającym mieszkańców 

Powiatu i działającym na ich rzecz. 

 

Zakres  przedmiotowy 

 

Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi były zadania określone                   

w ustawie, w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

5) działalności charytatywnej; 

6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy                                              

o działalności leczniczej; 

10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

22) turystyki i krajoznawstwa; 

23) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

27) ratownictwa i ochrony ludności; 
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28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy                            

między społeczeństwami; 

31) promocji i organizacji wolontariatu; 

32) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

34) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy                                          

o weteranach działań poza granicami państwa; 

35) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

36) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony                              

praw dziecka; 

37) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

38) rewitalizacji; 

39) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. 

 

Zadania priorytetowe w roku 2020 

 

 Priorytetowymi zadaniami publicznymi zaplanowanymi przez Powiat do realizacji we współpracy               

z organizacjami pozarządowymi  były zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

Formy współpracy 

 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.                           

3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w formach: 

1) zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie: 

a) zlecania realizacji zadań publicznych – ogłoszono 4 konkursy na realizację zadań publicznych 

(dotyczy konkursów ogłoszonych w 2020 r.), 3 konkursy w formie powierzenia zadania wraz 

udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji – 1.536.020,00 zł (środki finansowe powiatu 

przyznane przez Wojewodę) oraz 1 konkurs w formie wsparcia wykonania zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji – 9.000,00 zł (środki finansowe 

przekazane w formie dotacji przez gminy), 

b) powiat przekazał środki finansowe organizacjom pozarządowym na podstawie innych 

przepisów   w wysokości 1.288.533,33 zł (środki finansowe własne powiatu, w tym środki 

przekazane w formie dotacji przez gminy oraz środki finansowe powiatu przyznane                            

przez PFRON),  

c) wydatkowane były środki finansowe przekazane przez powiat na podstawie zawartych umów                      

z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w roku 

2019 w wysokości 1.474.690,00 zł; 

2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 
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3)   konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – przeprowadzono konsultacje 

społeczne dotyczące Programu współpracy na rok 2021 oraz 3 konsultacje w zakresie ogłaszania 

otwartych konkursów ofert; 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych                                         

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów 

administracji publicznej – powołano 4 komisje konkursowe w roku 2020; 

5)  nieodpłatnego użyczania pomieszczeń jednostek organizacyjnych Powiatu celem prowadzenia 

działalności statutowej organizacji pozarządowych – 3 organizacje;  

6) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Powiatem 

rekomendacji, podziękowań oraz obejmowanie patronatem Starosty Wąbrzeskiego 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe – 2 przedsięwzięcia; 

7)  monitorowania zmian aktów prawnych i informowania organizacji pozarządowych – 

zorganizowano 1 szkolenie dla 9 osób, wysłano instrukcję do organizacji pozarządowych 

dotyczących wypełniania nowych druków ofert na realizację zadań publicznych; 

8)  inicjowania, współorganizowania szkoleń dla organizacji pozarządowych i osób współpracujących                     

z organizacjami pozarządowymi, usług doradczych – 10 szkoleń/spotkań/konsultacji, w których 

wzięły udział 42 osoby. 

 

Realizacja programu 

 

Program współpracy realizowany był w następujący sposób: 

1) przeprowadzanie konkursów na realizację zadań lub przekazywanie środków finansowych zgodnie 

z innymi trybami zlecania zadań; 

2) składanie ofert i sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania dotacji poprzedzane jest oceną formalną                                               

i merytoryczną oferty, kosztem realizacji zadania, oceną dotychczasowej współpracy, 

wiarygodnością finansową oraz opiniami powoływanych Komisji konkursowych; 

4) rozliczenie formalno-rachunkowe przez Skarbnika Powiatu oraz merytoryczne przez                       

dyrektora PCPR.  

 

Finansowanie programu 

 

Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 

odbywało się w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z uchwałą 

Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu 

powiatu na rok 2020 zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia                         

8 stycznia 2020 r., Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 

56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 57/100/2020 Zarządu 

Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r., Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 

24 marca 2020 r., Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 

64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r., Nr XV/94/2020 Rady Powiatu               

w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 

lipca 2020 r., Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r., Nr 73/120/2020 
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Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu                              

w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr 75/129/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 

sierpnia 2020 r., Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r., Nr 

XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r., Nr 79/144/2020 Zarządu 

Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 października 2020 r., Nr 80/145/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie 

z dnia 15 października 2020 r., Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 

2020 r., Nr 83/150/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 listopada 2020 r., Nr 84/155/2020 

Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2020 r., Nr XVIII/110/2020 Rady Powiatu                            

w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2020 r., Nr 88/161/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 

grudnia 2020 r., Nr 90/164/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 2020 r. Nr 

XIX/116/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz Załącznikiem do Uchwały 

Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r.  w sprawie określenia zadań, 

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2020. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 

1) budżet powiatu – 2.833.553,33 zł  

w tym:  

a) środki własne powiatu – 134.253,33 zł, 

b) środki własne powiatu przyznane przez PFRON – 1.127,280 zł, 

c) środki własne powiatu przekazane przez budżet państwa na zadania powiatu realizowane                             

w roku 2021 zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert w roku 2020 – 1.536.020,00 zł, 

d) środki gmin przekazane powiatowi na realizację zadań – 36.000 zł; 

2) środki zewnętrzne pozyskane przez organizacje pozarządowe na realizację zadań –                        

28.653.669,10 zł; 

3) środki własne organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań – 1.076.731,08 zł. 

 

Ocena programu 

 

 Program współpracy może zostać oceniony na podstawie określonych rezultatów i mierników 

określonych dla każdego celu szczegółowego.  

 W przypadku pierwszego celu szczegółowego Programu współpracy dotyczącego zwiększania 

wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie Wąbrzeskim założono 

rezultaty dotyczące konsultowania projektu programu współpracy oraz innych aktów prawnych,                         

a także udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, co zostało 

spełnione poprzez odbyte konsultacje Programu współpracy i stały udział przedstawicieli NGOs                              

w komisjach konkursowych. Tym samym osiągnięte zostały domniemane mierniki w ciągu roku 2020 

przez samorząd powiatowy oraz organizacje pozarządowe: 

1) poza Programem współpracy odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia strategii polityki 

społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030, w których uczestniczyło 12 osób; 

2) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczyło w konsultacjach projektu Programu 

współpracy na rok 2021; 

3) konsultowano ogłoszenia o otwartych konkursach ofert – 3; 

4) utworzono 4 wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

 Drugi cel szczegółowy dotyczył poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego, który realizowany został poprzez zamierzone 
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rezultaty takie, jak powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych w 4 otwartych konkursach 

ofert, dofinansowywanie 1 zadania publicznych na podstawie innych przepisów, zorganizowanie                     

11 szkoleń i doradztwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach planowanych 

mierników 51 przedstawicieli organizacji pozarządowych wzięło udział w spotkaniach doradczych                        

i informacyjnych, ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w których 

wzięły udział 4 organizacje pozarządowe składając 4 oferty i otrzymując dotacje na 4 zadania 

publiczne, na podstawie innych przepisów 1 organizacja realizowała 1 zadanie. Ogółem wysokość 

środków finansowych powiatu przeznaczonych na realizację zadań publicznych wyniosła w roku 2020 

– 2.833.553,33 zł (dotyczy zadań w ramach ogłoszonych konkursów ofert w roku 2020).                                      

Z otrzymanych materiałów monitorujących działania organizacji pozarządowych działających na 

terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2020 wynika skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych 

z instytucji zewnętrznych. Przekazane materiały wskazują na znacznie wyższą wartość – 

32.563.953,51 zł w porównaniu do roku 2019 – 1.110.866,60 zł. Przyczyną tego stanu jest pozyskanie 

materiałów monitorujących z jednej organizacji pozarządowej, która obejmuje swym wsparciem 

mieszkańców nie tylko Powiatu Wąbrzeskiego ale i całej Polski. Jednocześnie organizacje 

zaangażowały środki własne w wysokości 1.076.731,08 zł, w porównaniu do roku 2019 - 63.636,10 zł. 

wysokość była znacznie wyższa z uwagi na większe zaangażowanie środków ogółem. Środki były 

wkładem własnym w formie pieniężnej ale także koszty osobowe, wolontariat, wkład partnerów, 

wkład rzeczowy, zasoby lokalowe. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w kraju oraz zagrożenie 

zakażeniem SARS-CoV-2 3 organizacje pozarządowe rezygnowały z przyznanego dofinansowania na 

podstawie innych przepisów (dotyczy organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób                                 

z  niepełnosprawnością finansowych ze środków PFRON przyznanych Powiatowi Wąbrzeskiemu na 

kwotę 21.925,00 zł).   Wytyczone rezultaty i mierniki zrealizowane zostały w sposób ciągły przez cały 

okres realizacji Programu współpracy w roku 2020 zarówno przez samorząd powiatowy jak                                 

i organizacje pozarządowe. 

 Dla trzeciego celu szczegółowego – wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych na 

terenie Powiatu Wąbrzeskiego przewidziano rezultaty dotyczące wzrostu liczby artykułów w prasie 

oraz na stronach internetowych dotyczących organizacji pozarządowych, publikowania informacji                      

o wspólnych przedsięwzięciach, promowania działań organizacji pozarządowych wśród mieszkańców, 

udostępniania nieodpłatnego pomieszczeń powiatu organizacjom pozarządowym na bieżącą 

działalność, wzrostu realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe. Jednocześnie wskazane 

zostały mierniki, które należy osiągnąć, aby mówić o realizacji zamierzonych rezultatów w Programie 

współpracy, które można zweryfikować mierzalnie podając wysokość środków finansowych 

przekazanych organizacjom pozarządowym przez powiat na realizację zadań publicznych na poziomie 

2.833.553,33 zł (środki finansowe zgodnie z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert w roku), 

całkowity koszt zadań, które zrealizowały organizacje pozarządowe w roku 2020 przy wsparciu innych 

podmiotów – 32.563.953,51 zł, 7 organizacji pozarządowych brało udział w realizacji zadań 

publicznych, w których wzięło udział 33.293 osób, 3 organizacje pozarządowe korzystały                                                        

z nieodpłatnego użyczania pomieszczenia przez samorząd powiatowy, 6  organizacji odpowiedziało 

na monitoring nie wskazując żadnego wsparcia finansowego. Starosta Wąbrzeski udzielił                                    

2 patronatów  organizacjom pozarządowym.   

 Zgodnie z nadesłanymi tabelami do monitoringu Programu należy uznać, że organizacje 

pozarządowe realizują swoje zadania statutowe dla społeczności lokalnych. Do współpracy 

pozafinansowej Powiatu z organizacjami pozarządowymi zaproszone zostały także NGOs-y, które nie 

korzystają z dotacji powiatu, które nie realizują bezpośrednio zadań wynikających z zapisów 
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Programu, jednakże z uwagi na szeroki zasięg działań oraz różnorodność zadań na rzecz społeczności 

lokalnych, organizacje pozarządowe wykazują bardzo duże zaangażowanie i kreatywność w realizacji 

zadań publicznych i wspieraniu samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych we wspieraniu 

swych mieszkańców. Materiały do Załącznika nr 2 zebrano od 13 organizacji, które wykazały szereg 

zadań na rzecz mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego, działając lokalnie dla swoich społeczności, 

angażując środki finansowe pochodzące z dotacji uzyskanych w ramach ogłaszanych otwartych 

konkursów ofert przez samorządy gminne oraz inne instytucje. W przypadku współpracy należy mieć 

na uwadze około 18 organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, które przynajmniej 

jeden raz współpracowały z samorządem w formie pozafinansowej m.in. poprzez działania Zespołu 

ds. ES.   

 W ramach współpracy z podmiotami ekonomii społecznej działał Zespół ds. Ekonomii 

Społecznej Powiatu Wąbrzeskiego jako przestrzeń do spotkań międzysektorowych, wymiany 

informacji wpracowania założeń do wspólnych inicjatyw. Członkami Zespołu są przedstawiciele 

instytucji z terenu Powiatu Wąbrzeskiego – samorządowych i pozarządowych, których łączy chęć 

działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na ternie powiatu. Zespół ds. Ekonomii 

Społecznej Powiatu Wąbrzeskiego był współorganizatorem jednego spotkania doradczego i szkolenia 

dla organizacji pozarządowych, którego tematem było omówienie i metodologia sporządzania ofert 

realizacji zadań publicznych, sporządzania sprawozdań zgodnie z nowymi wzorami oraz 10 innych 

spotkań doradczych i konsultacjach, w których wzięły udział 42 osoby, w tym 5 spotkań 

współorganizował Powiatowy Zespół ES wraz z PCPR dla 37 osób. W ramach działalności z zakresu 

ekonomii społecznej PCPR 27 razy przekazywał informacje z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

TŁOK do około 16 organizacji pozarządowych. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w kraju                                      

i ograniczoną działalnością podmiotów ekonomii społecznej, PCPR wymieniał informacje w ramach 

zakupu usług PES przez instytucje i organizacje. Mając na względzie działalność w ramach rozwoju 

ekonomii społecznej PCPR przygotowało wniosek w ramach projektu „System certyfikacji znakami 

jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” i ogłoszonego 

konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  Polityki Społecznej konkursu o przyznanie Certyfikatu 

Znaku Jakości Ekonomii Społecznej  i Solidarnej 2020.   

 
Tworzenie programu 

 

 Tryb tworzenia Programu współpracy przebiegał następująco: 

1) wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu współpracy organizacje pozarządowe mogły 

zgłaszać Radzie, Zarządowi lub Staroście Wąbrzeskiemu, które mogły zostać wykorzystane do 

usprawnienia bieżącej współpracy oraz uwzględnienie przy opracowywaniu programu współpracy 

na kolejny rok; 

2) przed wniesieniem pod obrady Rady Programu współpracy, Zarząd Powiatu określił w drodze 

uchwały formę konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, która stanowiła 

bezpośrednie spotkanie z organizacjami pozarządowymi; 

3) przed przyjęciem Programu współpracy Zarząd przedstawił Radzie wyniki konsultacji w formie 

informacji z przebiegu, a następnie Rada uchwala Program współpracy w drodze uchwały. 

 
Komisje konkursowe 

 
Celem prawidłowego opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ustalony został tryb 

powoływania i zasady działania komisji konkursowych, które były organem opiniodawczo – 
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doradczym  dla Zarządu w zakresie wydawania opinii na temat ofert złożonych przez podmioty 

uprawnione. Komisje konkursowe powoływał Zarząd w drodze uchwał określając każdorazowo jej 

skład osobowy. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego jednostki 

samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. W pracach komisji konkursowej 

mogły uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę                                          

w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. W roku 2020 nie były 

powoływane takie osoby. Członkowie Komisji wykonywali swój mandat społecznie. 

Członek Komisji podlegał wyłączeniu z udziału w Komisji, gdyby oferentem był: 

1) jego małżonek lub krewny i powinowaty do drugiego stopnia; 

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej; 

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią           

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności 

służbowej; 

5) własna organizacja. 

Starosta w sytuacji, o której mowa wyżej dokonuje wyłączenia i może powołać nowego                               

członka Komisji.  

Pracą Komisji kierował jej Przewodniczący, który w sprawach nie uregulowanych 

regulaminem, ustalał Zasady postępowania organizacyjnego. Zebranie Komisji zwoływał 

Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy regulaminowego Składu 

Komisji, stosownie do potrzeb. O terminach spotkań członkowie Komisji zawiadamiani byli przez 

Przewodniczącego. Za zgodą Komisji w jej posiedzeniach mogli brać udział zaproszeni goście. Prace 

Komisji mogły być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu brało udział co najmniej 2 jej członków. Komisja 

konkursowa mogły także działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: 

1) żadna organizacja nie wskazała osób do składu komisji konkursowej lub 

2) osoby wskazane nie wzięłyby udziału w pracach komisji konkursowej, lub 

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu zgodnie z § 6 ust. 1.  

W roku 2020, w każdej powołanej przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie komisji konkursowej, 

udział brały 4 osoby, w tym 2 osoby jako przedstawiciele samorządu i po 2 osoby wskazane przez                                        

3 organizacje pozarządowe.  

Komisja rozpatrywała oferty w terminie regulaminowym, tj. 14 dni od dnia otwarcia ofert 

oraz podejmowała opinie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności pełnego 

składu komisji. Gdyby nie doszło do podjęcia decyzji i podjęcia jej w równej ilości głosów, po 

ponownym wyjaśnieniu sprawy należałoby przeprowadzić ponowne głosowanie. O ile w ponownym 

głosowaniu nie nastąpiłoby rozstrzygnięcie – decydowałby głos Przewodniczącego Komisji. Opinie 

dotyczące złożonych ofert Komisja podejmowała są wg następujących zasad: 

1) oferty są do wglądu u Przewodniczącego Komisji; 

2) na posiedzeniach, na których opiniowane są oferty, w pracach Komisji mogą uczestniczyć także,           

z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres 

zadań publicznych, których dotyczy konkurs; 

3) ilość finansowanych projektów jednej organizacji  jest nieograniczona; 



137 

 

4) w przypadku, gdy nie wpływa to na wykonalność i spójność projektu, Komisja może proponować 

zmniejszenie kosztów ogólnych zadania; 

5) obniżenie kosztów w budżecie dotyczy wydatków nieracjonalnych i niekwalifikowalnych lub 

wydatków bez zachowania progów procentowych kosztów, niezgodnych z przyjętymi ogólnie 

stawkami jednostkowymi ze stawkami rynkowymi i nie może przekroczyć 10% ogólnych kosztów 

zadania przy jednoczesnym zachowaniu planowanych działań, w przypadku obniżenia kosztów                

w budżecie powyżej 10% planowane działania należy zweryfikować w negocjacjach i dostosować 

do możliwości finansowych;   

6) przy opiniowaniu oferty Komisja kieruje się zasadami pomocniczości, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności; 

7) opinia i propozycje Komisji nie muszą być wiążące dla Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie przy 

podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego.  

Komisje dokonywały formalnego sprawdzenia ofert pod względem zgodności z wymogami 

określonymi w ogłoszonych konkursach zgodnie z Kartą oceny formalnej oraz ocen merytorycznych 

na Karcie oceny merytorycznej pod względem kryteriów: 

1) wspólnych (obligatoryjnych): 

a) oceną jakości zadania dotyczącą opisu zadania wskazując miejsce realizacji zadania, grupę 

docelową, sposób rozwiązywania jej problemów lub zaspokajania potrzeb, komplementarność 

z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty; określając plan                             

i harmonogram działań poprzez wskazanie i opisanie działań, które będą realizowane                              

w zadaniu z określeniem dla jakich grup docelowych działania będą realizowane; opisując 

zakładane rezultaty realizacji zadania poprzez wskazanie bezpośrednich efektów (materialnych 

produktów lub usług zrealizowanych na rzecz uczestników zadania), wskazując zmianę 

społeczną, która zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania, określając trwałość rezultatów 

zadania w kontekście przewidywania wykorzystania rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji 

oferty w dalszych działaniach organizacji, wskazując planowany poziom osiągnięcia rezultatów                                    

i wartość docelową oraz sposób monitorowania rezultatów z podaniem informacji                   

osiągnięciu wskaźnika, 

b) przedstawiając kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego poprzez 

zestawienie kosztów zadania, wskazania źródeł finansowania kosztów zadania i podział 

kosztów zadania pomiędzy oferentów w przypadku większej liczby oferentów, 

c) opisem dodatkowych informacji, które są ważne dla prawidłowej realizacji zadania (opis 

działań odpłatnych i nieodpłatnych, podziału zadań pomiędzy oferentów oraz sposobu ich 

reprezentacji wobec organu administracji publicznej i innych istotnych informacji dla realizacji 

zadania m.in. informując o dokonanym rozeznaniu rynku w kontekście wysokości    

planowanych stawek), 

d) oceną oferenta zadania analizując i oceniając doświadczenia oferenta w realizacji zadań                                 

o podobnym charakterze, a także wskazaniem kompetencji zaangażowanej kadry w zadaniu, 

zasobów rzeczowych i finansowych z uwzględnieniem wkładu własnego wraz z kalkulacją                  

tych kosztów; 

2) dodatkowych: 

a) zaangażowania partnerów, w przypadku partnerstw (dotyczy partnerstw działających na 

podstawie porozumień, opis podziału zadań pomiędzy partnerami oraz sposobu ich 
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reprezentacji wobec organu administracji publicznej oraz podziału kosztów zadania     

pomiędzy oferentów, 

b) dostępnością dla osób z niepełnosprawnością (brak barier architektonicznych w miejscu, 

gdzie realizowany będzie zadanie publiczne), 

c) analizą i ocena realizacji zleconych zadań publicznych - rzetelnością, terminowością 

rozliczenia otrzymanych środków finansowych w ramach ogłaszanych konkursów ofert przez 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. 

W każdym kryterium ocen merytorycznych Komisje przyznawały punkty wskazane w w/w 

kartach. Oferty, aby spełnić wymagania merytoryczne musiały uzyskać minimum 38 punktów  łącznej 

sumy minimalnej liczby punktów określonych w kryteriach 1-4. 

Z przebiegu posiedzenia Komisje sporządzały protokoły, zawierające: 

1) imiona i nazwiska członków Komisji; 

2) liczbę zgłoszonych ofert do zaopiniowania; 

3) zaopiniowanie każdej oferty; 

4) ewentualne uwagi członków Komisji; 

5) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 

6) podpisy członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji przekazywał niezwłocznie protokół Komisji z prowadzonych prac ze 

wskazaniem oferty, która uzyskała największą ilość punktów wraz z dokumentami konkursu 

Zarządowi Powiatu. O wyborze podmiotu uprawnionego, który zrealizuje zadanie publiczne 

decydował Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. 
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Priorytetowe zadania publiczne planowane przez Powiat do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku oraz wysokość 
planowanych i wykorzystanych środków finansowych na ich realizację  

 

Priorytetowe zadania publiczne zaplanowane przez 
Powiat do realizacji we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie¹ 
(numeracja przyjęta na podstawie numeracji zadań                

w art. 4 ust. 1 ustawy) 
 
 

Tryb zlecania 
priorytetowych 

zadań publicznych² 

Planowane 
środki 

finansowe na 
2020 rok (wg 
uchwalonego 

Programu 
współpracy) 

Wydział/jednostki 
organizacyjne 

zlecające realizację 
zadań publicznych 

Wykorzystane 
środki finansowe                   
w roku 2020 (na 
dane zadanie) 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom            
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

   1.410.670,00 zł 

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy 

Otwarty konkurs 
ofert 

1.472.100 zł PCPR 1.410.670,00 zł* 
 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych    170.253,33 zł 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Inne przepisy 125.253,33 zł PCPR 161.253,33 zł 

2. Rehabilitacja dzieci  młodzieży niepełnosprawnej Otwarty konkurs 
ofert 

9.000 zł³ PCPR 9.000 zł 

3. Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych 

Inne przepisy 20.000 zł PCPR 0,00 zł 

4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów                   
i  warsztatów dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry                                 

i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych                           
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej 

osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu 

integracji osób niepełnosprawnych                                 

Otwarty konkurs 
ofert 

2.000 zł PCPR 0,00 zł 
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w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, 
zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności 

osobistej oraz niezależności ekonomicznej, 
podnoszenia umiejętności pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad 
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich 

rehabilitacji 

5. Organizowanie lokalnych, regionalnych                            
i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych wspierających ich 

aktywność w tych dziedzinach 

z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert art. 19a 

1.000,00 zł PCPR 0,00 zł 

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego    64.020,00 zł 

1. Realizacja zadania publicznego z zakresu 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

Otwarty konkurs 
ofert 

64.020,00 zł Zarząd Powiatu 64.020,00 zł* 
 

   Razem: 1.644.943,33 zł 

 
¹ wyszczególnić zaplanowane zadania w wybranym zakresie 
² wskazać wybrany tryb: otwarty konkurs ofert, inne przepisy, z pominięciem otwartego konkursu ofert art. 19a 
³ planowana wysokość środków finansowych może ulec zmianie w związku z podejmowanymi uchwałami przez samorządy partycypujące w kosztach 
realizacji zadania publicznego 
* środki finansowe z ogłoszonego konkursu ofert w 2020 r. 
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Załącznik Nr 1 – Tabela monitoringu Programu współpracy 
 

Cele szczegółowe Zadania Realizator 
zadania 

Rezultat Mierniki Poniesione środki 
finansowe oraz 

źródła 
finansowania 

Przyczyny 
rozbieżności 

między 
założeniami                      

a stanem 
faktycznym 

Propozycje 
działań 

naprawczych 

Zwiększanie 
wpływu sektora 
obywatelskiego na 
kreowanie polityki 
społecznej w 
Powiecie 
Wąbrzeskim  

Konsultowanie                       
z organizacjami 
pozarządowymi 
projektów aktów 
normatywnych                      
w dziedzinach 
dotyczących 
działalności 
statutowej tych 
organizacji przy 
wykorzystaniu zasady 
dialogu społeczno-
obywatelskiego 
 
Równy dostęp do 
informacji oraz 
wzajemne 
informowanie się                  
o planowanych 
kierunkach 
działalności i 
współdziałania w celu 
zharmonizowania 
tych kierunków 

Samorząd 
powiatowy, 
organizacje 
pozarządowe 

konsultacje projektu 
programu współpracy 
 
 
 
 
 
konsultacje innych aktów 
prawnych 
 
 
 
 
 
udział przedstawicieli 
organizacji pozarządowych                                    
w komisjach 
konkursowych 

liczba organizacji 
pozarządowych biorących 
udział w konsultacjach 
aktów normatywnych                   
w dziedzinach dotyczących 
działalności organizacji - 4 
 
liczba organizacji 
pozarządowych 
uczestniczących                          
w konsultacjach projektu 
Programu współpracy na 
rok następny - 4 
 
liczba utworzonych 
wspólnych zespołów                     
o charakterze doradczym                       
i inicjatywnym - 4 

Trudno określić – 
koszty obsługi 
administracyjnej 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Poprawa jakości 
życia poprzez 
pełniejsze 
zaspokajanie 

Zlecanie 
organizacjom 
pozarządowym oraz 
podmiotom 

Samorząd 
powiatowy, 
organizacje 
pozarządowe 

powierzanie                                 
i wspieranie realizacji 
zadań publicznych                    
w ramach otwartych 

liczba szkoleń i doradztwa 
dla organizacji 
pozarządowych - 11 
 

Koszty obsługi 
administracyjnej 
w ramach 
budżetu PCPR 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
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potrzeb 
społecznych 
mieszkańców 
Powiatu 
Wąbrzeskiego 

wymienionym                   
w art. 3 ust. 3 
realizację zadań 
publicznych poprzez 
powierzanie 
wykonywania zadań 
publicznych wraz z 
udzielaniem dotacji 
na finansowanie ich 
realizacji lub 
wspieranie 
wykonywania zadań 
publicznych wraz z 
udzielaniem dotacji 
na dofinansowanie 
ich realizacji 
 
Podnoszenie 
poprawności 
składanych ofert i 
jakości realizacji 
zadań 

konkursów ofert 
 
dofinansowywanie zadań 
publicznych z pominięciem 
otwartych konkursów 
ofert 
 
dofinansowywanie zadań 
publicznych na podstawie 
innych przepisów 
 
organizowanie szkoleń                   
i doradztwa dla 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych 

liczba organizacji 
pozarządowych biorących 
udział w szkoleniach                        
i doradztwie - 51 
 
liczba ogłoszonych 
otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań 
publicznych - 4 
 
liczba organizacji 
pozarządowych 
uczestniczących                          
w otwartych konkursach 
ofert - 4 
 
liczba złożonych ofert                 
w ramach otwartych 
konkursów ofert - 4 
 
liczba organizacji 
pozarządowych, które 
otrzymały dotacje                     
w ramach otwartych 
konkursów ofert - 4 
 
liczba zadań publicznych 
dofinansowanych                         
w ramach otwartych 
konkursów ofert - 4 
 
liczba wniosków złożonych 
przez organizacje 
pozarządowe na realizację 
zadań publicznych                                      
z pominięciem otwartych 
konkursów ofert, na 

(organizacja 
konkursów, 
szkoleń) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.545.020,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

podstawie innych przepisów 
- 0 
 
liczba zrealizowanych zadań 
publicznych 
dofinansowanych                         
z pominięciem otwartych 
konkursów ofert, na 
podstawie innych przepisów 
- 1 
 
liczba wniosków złożonych 
przez organizacje 
pozarządowe na realizację 
zadań publicznych                                      
z pominięciem otwartych 
konkursów ofert, na 
podstawie art. 19a - 0 
 
liczba zrealizowanych zadań 
publicznych 
dofinansowanych                         
z pominięciem otwartych 
konkursów ofert, na 
podstawie art. 19a - 0 
 
wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych 
(dotacja powiatu) - 
2.833.553,33  
 
wysokość środków 
finansowych własnych 
zaangażowanych przez 
organizacje pozarządowe             

 
 
 
1.288.533,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.833.553,33 
 
 
 
 
 
 
1.076.731,08 
(udział własny                        
w zlecanych 
zdaniach 
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w realizację zadań 
publicznych - 1.076.731,08 
 

publicznych) 
 

Wzmocnienie 
potencjału 
organizacji 
pozarządowych na 
terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego 

Promowanie 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
 
Wspieranie 
aktywności 
społeczności lokalnej 
 
Wspieranie 
instytucjonalne 
organizacji 
pozarządowych. 
 
 

Samorząd 
powiatowy, 
organizacje 
pozarządowe 

wzrost liczby artykułów                  
w prasie oraz na stronach 
internetowych 
dotyczących organizacji 
pozarządowych 
 
publikowanie informacji               
o wspólnych 
przedsięwzięciach 
 
promowanie działań 
organizacji pozarządowych 
wśród mieszkańców 
 
udostępnianie nieodpłatne 
pomieszczeń powiatu 
organizacjom 
pozarządowym na bieżącą 
działalność 
 
wzrost realizowanych 
zadań przez organizacje 
pozarządowe  

wysokość środków 
finansowych przekazanych 
organizacjom 
pozarządowym na realizację 
zadań publicznych 
(wszystkie zadania ogółem) - 
32.563.953,51  
 
liczba organizacji 
pozarządowych biorących 
udział w realizacji zadań 
publicznych (dotyczy zadań 
realizowanych w formie 
finansowej                                           
i pozafinansowej) - 18  
 
liczba osób, które były 
adresatami realizowanych 
zadań publicznych - 33.293 
 
liczba organizacji 
pozarządowych, którym 
użyczane są nieodpłatnie 
pomieszczenia samorządu 
powiatowego lub jego 
jednostek - 3 
 

32.563.953,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Załącznik nr 2 - Ocena realizacji Programu współpracy   
 

Nazwa zadania Grupa docelowa Liczba osób 
biorących 
udział w 
zadaniu 

Całkowity 
koszt zadania 

Dotacja 
powiatu 

Środki zewnętrzne Środki własne 

 Kwota 
środków 

Instytucja 
udzielająca 

wsparcia 

Kwota 
środków 

 
Finansowan

ie udziału 
własnego, 
udziału z 
innych 
źródeł 

(jakich), 
zasoby 

rzeczowe, 
lokalowe, 
osobowe  

Nasz Mały Świat 

 

 Dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

30 9.700,00 9.000,00 
(udział Gmin - 
9.000,00) 

0,00 - 
 

700,00 Zasoby 
rzeczowe 

Błędowska zawierucha – coś 
dla oka, ucha i ducha 

Mieszkańcy Błędowa 20 1.988,00 - 1.988,00 Gmina Płużnica - - 

Od dotacji do 
profesjonalizacji  

Członkowie 
Stowarzyszenia 

38 87.227,88 - 87.227,88 Narodowy 
Instytut 
Wolności  

  

Rusz się z domu 2020   Mieszkańcy Powiatu 
Wąbrzeskiego 

180 4.246,40 - 2.600,00 Gmina Miasto 
Wąbrzeźno 

1.646,40 
 

Własne 
środki, 
osobowe 

Prowadzenie 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy  

Osoby 
niepełnosprawne       
z przewlekłą chorobą 
psychiczną,                          
niepełnosprawnością 
intelektualną oraz 

70 1.472.000,00 1.472.000,00 
(środki 
powiatu 
przyznane 
przez  
Wojewodę na 

0,00 - 0,00 - 
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innymi zaburzeniami 
czynności 
psychicznych (typ 
ABC) 

rok 2021) 

Finansowanie działalności 
warsztatów terapii 
zajęciowej 

Osoby 
niepełnosprawne 

55 1.288.533,33 1.288.533,33 
zł (161.253,33 
- udział 
powiatu, 
1.127.280,00 - 
środki 
powiatu 
przyznane 
przez PFRON) 

0,00 - 0,00 - 

Nieodpłatna pomoc prawna  Mieszkańcy Powiatu 
Wąbrzeskiego 

186 64.020,00 64.020,00 
(środki 
powiatu 
przyznane 
przez  
Wojewodę na 
rok 2021) 

0,00 - 0,00 - 

E-aktywni mieszkańcy 
województwa kujawsko-
pomorskiego i łódzkiego 

Osoby powyżej 25 
roku życia 

15.640,00 
osób 

9.534.719,00 
 

0 9.439.219,00 
 

Centrum 
Projektów 
Polska Cyfrowa 

95.500,00 
 

95.500,00 - 
wkład 
pieniężny 
Partnera 
projektu 
FAIR 

E-aktywni mieszkańcy 
województwa śląskiego                       
i opolskiego 

Osoby powyżej 25 
roku życia 

4.719 (90% 
spośród 
5.244 osób) 

3.262.780,00 0 3.229.880,00 Centrum 
Projektów 
Polska Cyfrowa 

32.900,00 32.900,00 - 
wkład 
pieniężny 
Partnera 
projektu 
FAIR 

E-aktywni mieszkańcy 
województwa 
dolnośląskiego i lubuskiego 

Osoby powyżej 25 
roku życia 

11.970 (90% 
spośród 
13.300 

8.268.720,00 0 8.184.220,00 Centrum 
Projektów 
Polska Cyfrowa 

84.500,00 84.500,00 -
wkład 
pieniężny 
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osób) Partnera 
projektu 
FAIR 

Gminne Punkty Opieki 
Dziennej - wsparcie dla 
rodziców małego dziecka 
 

świadczenia usług 
opieki nad dziećmi do 
lat 3 oraz 
umożliwienie 
powrotu do pracy lub 
znalezienia pracy 15 
osobom  

TRGP było 
odpowiedzi
alne za 
szkolenie 17 
opiekunek 

1.806.935,32 
 

0 1.535.895,02 
 

Województwo 
Kujawsko - 
Pomorskie 
 

271.040,30 
 
 

144.000,00 
- wkład 
rzeczowy, 
127.040,30 
- wkład 
pieniężny 

Nowy start - Wracamy na 
rynek pracy - II edycja 
projekt partnerski Liderem 
jest Gmina Płużnica 

30 osób, 
mieszkańców Gminy 
Płużnica, 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 

33 osoby 350.062,50 
 

0 297.553,12 
 

Województwo 
Kujawsko - 
Pomorskie 
 

52.509,38 39.069,38 - 
wkład 
pieniężny,  
13.440,00  - 
wkład 
rzeczowy 

Nowe szanse - wracamy na 
rynek pracy  I projekt 
partnerski Liderem jest 
Gmina Płużnica 

60 osób, 
mieszkańców Gminy 
Płużnica, 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 

60 765.000,00 0 650.250,00 Województwo 
Kujawsko – 
Pomorskie 

114.750,00 92.880,00 -  
wkład 
publiczny 
pieniężny, 
21.870,00 - 
wkład 
publiczny 
nie 
pieniężny  

Kluby Seniora w Gminie 
Płużnica projekt partnerski 
Liderem jest Gmina Płużnica 

niesamodzielni 
seniorzy 

153 osób + 
opiekunowi
e faktyczni 
 

4.472.373,00 
 

0 4.110.773,00 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

361.600,00 80.000,00 - 
wkład 
pieniężny,  
281.600,00 
- wkład 
rzeczowy 

Usługi opiekuńcze nad 
osobami starszymi                             
i  niepełnosprawnymi                    
w Gminie Płużnica projekt 

30 niesamodzielnych 
osób w tym seniorów 
i z 
niepełnosprawnościa

do tej pory 
17 osób  

514.250,00 0 462.825,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko-

51.425,00 25.235,00  - 
wkład 
prywatny 
26.190,00 - 
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partnerski Liderem jest 
TRGP 

mi  Pomorskiego wkład 
publiczny  

Małe granty Gminy Płużnica Grupy nieformalne              
i samopomocowe             
z terenu Gminy 
Płużnica 

12 ngo                
i grup 
nieformalny
ch 

43.688,00 0 38.738,00 Gmina Płużnica 4.950,00 3.150,00 - 
wkład 
pieniężny             
z innych 
źródeł,               
1.800,00 -
wkład 
osobowy 

Aktywizacja społeczności 
lokalnej  -rozwój KGW na 
obszarze LGD  
Vistula-terra Culmensis - 
Rozwój przez Tradycję 

30 osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 

30 
mieszkańcó
w obszaru 
LGD 

53.010,00 0 50.000,00 LGD „Vistula-
terra Culmensis 
- Rozwój przez 
Tradycję” 
 

3.010,00 1.210,00  -
wkład 
pieniężny, 
1.800,00  - 
wkład 
niepieniężn
y 

Inicjuj z FIO 2.0 projekt 
partnerski TRGP i TŁOK  

Min. 60 podmiotów 
która zrealizuje 
oddolne inicjatywy 

63 
dofinansow
ane 
podmioty 

558.519,00 0 562.500,08 Narodowy 
Instytut 
Wolności 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

2.200,00 2.000,00 - 
wkład 
osobowy, 
200,00 - 
wkład 
rzeczowy 

 Razem 33.293 32.563.953,51 2.833.553,33 
(środki 
powiatu 
przyznane 
przez  
Wojewodę na 
rok 2020  - 
1.536.020,00  

środki 
powiatu 
przyznane 
przez PFRON  

28.653.669,10 - 1.076.731,08 - 



149 

 

- 1.127.280,00 

środki 
powiatu 
przyznane 
przez gminy    
w ramach 
dotacji  - 
36.000,00 

środki własne 
powiatu - 
134.253,33 

 
 

 

 

 


