
UCHWAŁA NR XIV/92/2020 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim 
na lata 2020-2022 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) 
Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 
2020 – 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach, Kierownikowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu 
w Kisielanach-Żmichach i Domu Nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
 

Marek Gorzała 
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1. Wstęp

W preambule do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, czytamy:
,,Dla  dobra  dzieci,  które  potrzebują  szczególnej  ochrony  i  pomocy  ze  strony  dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny
rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw
i  wolności,  dla  dobra  rodziny,  która  jest  podstawową  komórką  społeczeństwa  oraz
naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami''.

W przypadku  braku  możliwości  zapewnienia  opieki  i  wychowania  przez  rodziców
biologicznych  organizowana  jest  piecza  zastępcza.  Ideą  pieczy  zastępczej  jest  czasowe
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, których rodzicom ograniczono lub odebrano w/w
prawa, na mocy postanowienia sądu. Jednym z zadań pieczy zastępczej jest przygotowanie
dziecka  do  godnego,  samodzielnego  i  odpowiedzialnego  życia,  pokonywania  trudności
życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych
i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków
doświadczania  straty  i  separacji  oraz  zdobywania  umiejętności  społecznych,  a  także
zaspokojenie  potrzeb  dzieci,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  emocjonalnych,
bytowych,  zdrowotnych,  edukacyjnych  i  kulturalno  –  rekreacyjnych.                  

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych powiatu -
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy
zastępczej.  Na  terenie  Powiatu  Siedleckiego  w/w  zadanie  Starosta  wykonuje
za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które Zarządzeniem Nr 26/2011
z dnia  21  listopada 2011 roku wyznaczył  na   Organizatora  Rodzinnej  Pieczy Zastępczej.
Zgodnie  z  art.  180  pkt.  1  wyżej  cyt.  Ustawy  ,,Do  zadań  własnych  powiatu  należy:
opracowanie i realizacja 3 - letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej,  zawierających między innymi coroczny limit  rodzin zastępczych zawodowych.

Uchwałą   Nr XXV/150/2017 Rady Powiatu  w Siedlcach z  dnia  24  lutego 2017 r.
przyjęto  ,, Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019'', który był
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Dom na Zielonym
Wzgórzu  w  Kisielanach.  W związku  z  upływem  okresu  obowiązywania  w/w  programu,
konieczne  było  opracowanie  nowego  dokumentu,  który  na  bazie  dotychczasowych
doświadczeń uwzględnia aktualne potrzeby w zakresie organizowania opieki i wychowania
w  rodzinnych  oraz  instytucjonalnych  formach  pieczy  zastępczej  na  terenie  Powiatu
Siedleckiego.                                                                                                                      

Program  opracowali  pracownicy  zespołu  ds.  rodzinnej  pieczy  zastępczej  -
Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  Siedlcach  pod  nadzorem kierownika  w  oparciu
o dane za lata 2017 -  2019 pozyskane ze zbioru danych  Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach,  Sądu Rejonowego w Siedlcach III  Wydział Rodzinny i  Nieletnich,
gminnych  ośrodków  pomocy  społecznej  działających  na  terenie  Powiatu  Siedleckiego,
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placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
innych źródeł pomocnych do opracowania  programu.

2.  Charakterystyka  pieczy  zastępczej  na  terenie  Powiatu  Siedleckiego
w latach 2017 – 2019

Powiat Siedlecki położony jest we wschodniej części Województwa Mazowieckiego
i obejmuje 12 gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody,  Paprotnia, Przesmyki, Siedlce,
Skórzec,  Suchożebry,  Wiśniew,  Wodynie,  Zbuczyn  oraz  jedną  gminę  miejsko  –  wiejską
Mordy. Powiat Siedlecki zamieszkuje ponad 81 tyś mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi
1603 km2.  Średnia gęstość zaludnienia wynosi  ok.  51 osób na km2.  Na obszarze powiatu
znajduje się tylko jedno miasto – Mordy, liczące blisko 2 tyś. mieszkańców (dane GUS wg
stanu na  31 grudnia 2017 roku)

Zgodnie z funkcjonującym w Polsce od dnia 1 stycznia 2012 roku systemem opieki
i  wsparcia  rodziny oraz pieczy zastępczej  jednostką  organizacyjną  powiatu,  której  powiat
zlecił  realizację  w/w  zadania  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Siedlcach  –
Organizator  Rodzinnej  Pieczy  Zastępczej  (Zarządzenie  Starosty  Siedleckiego  Nr  26/2011
z dnia 21 listopada 2011 roku).

Na system pieczy zastępczej w Powiecie Siedleckim składają się:
1. Zarząd Powiatu w Siedlcach – sprawuje funkcje kontrolne i organizacyjne,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – pełni funkcję organizatora rodzinnej

pieczy zastępczej,
3. Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – jest placówką opiekuńczo – wychowawczą

typu socjalizacyjnego, 
4. Dom nad Liwcem - jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, 
5. Rodziny zastępcze oraz dzieci i młodzież w nich umieszczona.

Piecza zastępcza na terenie Powiatu Siedleckiego sprawowana jest w formie rodzinnej
i  instytucjonalnej.

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Siedleckiego objęte są opieką
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczonych, na wniosek rodziny zastępczej
przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
jako  bezpośrednie  wsparcie  rodzin  zastępczych  są  jednym  z  kluczowych  elementów
organizowanego  w powiatach systemu pieczy zastępczej. Oprócz pomocy i wskazówek mają
zapewnić rodzinom zastępczym oraz dzieciom i młodzieży w nich umieszczonych poczucie
bezpieczeństwa  i  wsparcia  w  rozwiązywaniu  trudnych  spraw  związanych  z  opieką
i wychowaniem.

Zgodnie  z  art.  77  ust.  3  Ustawy z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  wspieraniu  rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 poz. 1111 t.j z późn.zm.) do zadań koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) udzielanie  pomocy  rodzinom  zastępczym  i  prowadzącym  rodzinne  domy  dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
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2) przygotowanie,  we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka
nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym
pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

3) pomoc  rodzinom  zastępczym  oraz  prowadzącym  rodzinne  domy  dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do  specjalistycznej  pomocy  dla  dzieci,  w  tym  psychologicznej,  reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej

pieczy zastępczej.
Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  do  najczęstszych  problemów

występujących w pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w nich umieszczonymi
zaliczają:
 zaburzenia więzi,
 trudności szkolne,
 trudności w kontaktach rodziny zastępczej z rodziną biologiczną,
 trudności okresu dojrzewania wychowanków,
 zaburzenia płodowego zespołu alkoholowego (FAS),
 brak  wzajemnego  zrozumienia  wynikającego  z  różnicy  pokoleniowej  pomiędzy

dzieckiem  a  opiekunem  -  przede  wszystkim  w  rodzinach  zastępczych
spokrewnionych,

 niskie  kompetencje  wychowawcze  opiekunów  przede  wszystkim  w  rodzinach
zastępczych spokrewnionych,

 zaburzenia zachowania i emocji u dzieci,
 okaleczenia oraz próby samobójcze wychowanków,
 uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród wychowanków, fonoholizm.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w latach 2017 – 2019 pozyskało
środki  finansowe  na  dofinansowanie  wynagrodzeń  koordynatorów  rodzinnej  pieczy
zastępczej  w  ramach  programu  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej
pt: „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ''.

2.1 Formy pieczy zastępczej

1. Formy rodzinne, w tym:
a) rodziny zastępcze:

- rodziny zastępcze spokrewnione,
- rodziny zastępcze niezawodowe,
- rodziny zastępcze zawodowe, w tym:
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 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

 specjalistyczne,
  b) rodzinne domy dziecka

       2.  Formy instytucjonalne, w tym:
           a) placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym typu:

- socjalizacyjnego,
- interwencyjnego,
- specjalistyczno – terapeutycznego,
- rodzinnego,
b) regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne,
c) interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

2.2  Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna  piecza  zastępcza  to  system pieczy zastępczej,  w  skład  którego  wchodzą
rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.

Zgodnie  z  art.  40  ust.  1   Ustawy z  dnia  9  czerwca 2011 r.  o  wspieraniu  rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 poz. 1111 t.j z późn.zm.). Rodzina zastępcza oraz
rodzinny  dom  dziecka  zapewniają  dziecku  całodobową  opiekę  i  wychowanie,
w szczególności:

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6)  zapewniają  ochronę  przed  arbitralną  lub  bezprawną  ingerencją  w życie  prywatne

dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi

inaczej.
Rodzinę  zastępczą  spokrewnioną  tworzą  małżonkowie  lub  osoba  nie  pozostająca

w związku  małżeńskim,  będący wstępnymi  lub  rodzeństwem dziecka.  Rodzinę  zastępczą
zawodową, rodzinę zastępczą niezawodową lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie
lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem
dziecka.  W rodzinie  zastępczej  zawodowej  lub  rodzinie  zastępczej  niezawodowej,  w tym
samym czasie,  może przebywać łącznie nie  więcej  niż 3 dzieci  lub osób, które osiągnęły
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie
zastępczej  rodzeństwa,  za  zgodą  rodziny zastępczej  oraz  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii
koordynatora  rodzinnej  pieczy zastępczej,  jest  dopuszczalne  umieszczenie  w tym samym
czasie  większej  liczby  dzieci.  W rodzinnym domu  dziecka,  w  tym samym  czasie,  może
przebywać  łącznie  nie  więcej  niż  8  dzieci  oraz  osób,  które  osiągnęły  pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej.  W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu
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dziecka  rodzeństwa,  za  zgodą  prowadzącego  rodzinny  dom  dziecka  oraz  po  uzyskaniu
pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie
w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Przyczynami umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu
Siedleckiego  są: 

 nieporadność opiekuńczo  - wychowawcza,                                        

 sieroctwo,                                                                                       

 półsieroctwo,                                                                                    

 uzależnienia rodziców, w tym od alkoholu oraz innych środków odurzających,

 przemocy w rodzinie,                                                                      

 długotrwałej lub ciężkiej choroby rodziców biologicznych.

W  Województwie  Mazowieckim  według  stanu  na  dzień  31.12.2017  roku
funkcjonowało 4258 placówek rodzinnej pieczy zastępczej, z czego zdecydowana większość
(99%) to rodziny zastępcze. Większość rodzin zastępczych stanowiły rodziny spokrewnione
z dzieckiem – (66%). Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 4758
dzieciom do 18 roku życia  oraz  1272 pełnoletnim wychowankom kontynuującym naukę.
Wśród  dzieci  przebywających  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej  najmniej  było  dzieci
najmłodszych - do 3 roku życia (7%). Największy odsetek stanowiły dzieci w wieku 7–13 lat
oraz 14–17 lat (odpowiednio 34% i 28%). Prawie 80% osób sprawujących funkcję rodzinnej
pieczy zastępczej miało powyżej 40 lat, a tylko 6% było w wieku do 30 lat. W 2017 roku
rodzinną pieczę zastępczą opuściło 563 wychowanków do 18 roku życia. Z tej liczby 37%
powróciło do rodziny naturalnej, a 22% zostało przysposobionych. Poza tym 357 pełnoletnich
wychowanków opuściło pieczę rodzinną, w tym 193 usamodzielniło się zakładając własne
gospodarstwa domowe. 

Zgodnie ze stanem na dzień  31.12.2018 roku liczba  dzieci  ogółem umieszczonych
w pieczy zastępczej wyniosła 71, 8 tys., z czego 16,7 tys. przebywało w 1 165 placówkach
pieczy  instytucjonalnej,  zaś  55,2  tys.  w  37  091  podmiotach  pieczy  rodzinnej  (rodzinach
zastępczych lub rodzinnych domach dziecka). W 2018 roku w Województwie Mazowieckim
rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 5910 dzieciom pozbawionym
całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. W Województwie Mazowieckim z dniem
31.12.2018 roku opiekę nad dziećmi sprawowało 4140 rodzin zastępczych (o 1,8% mniej niż
w 2017 roku) i 49 rodzinnych domów dziecka (o 14,0% więcej w stosunku do 2017 roku).
Rodzinną  pieczę  zastępczą  tworzyło  2230  małżeństw  oraz  1959  osób  samotnych.
W większości (66,4%) były to osoby spokrewnione z dzieckiem. Najczęściej pełnienia funkcji
rodzinnej pieczy zastępczej podejmowały się osoby w wieku 51–70 lat, natomiast najrzadziej
osoby do 21 roku życia. 1

1  Źródło: „Funkcjonowanie  pieczy  zastępczej,  placówek  wsparcia  dziennego  oraz  zakładów
stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r.”
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Tabela nr . 1
Rodzinna  piecza  zastępcza  w  Województwie  Mazowieckim  (według  stanu  na  dzień
31.12.2018 roku)

Wyszczególnienie Ogółem 
 liczba rodzin
zastępczych

Liczba dzieci w rodzinach
zastępczych

Rodzinna piecza zastępcza                 
                                                         

4189 5910

Rodziny zastępcze 4140 5591

spokrewnione 2780 3517

niezawodowe 1198 1565

zawodowe 113 371

zawodowe specjalistyczne 14 29

zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego

35 109

rodzinne 
domy dziecka

49 319

Źródło: Dane GUS – Urząd Statystyczny w Warszawie

W rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018 przebywało 5910 dzieci (w tym 78,8% to
osoby do 18 roku życia).  Ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się
o  2,0%.  Najliczniejszą  grupę  stanowili  wychowankowie  w  wieku  7–13  oraz  14–17  lat
(odpowiednio 34,8% i 27,2%). w Województwie Mazowieckim w 2018 roku dzieci, które
po raz pierwszy zostały odebrane od rodziny naturalnej i umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej  było  808.  Spośród  wszystkich  osób  objętych  opieką  533  posiadało  orzeczenie
o niepełnosprawności, a 384 było sierotami. 
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Wykres  nr  1
Struktura  dzieci  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  terenie  Województwa  Mazowieckiego
według grup wiekowych. Stan na dzień 31.12.2018 roku

wiek poniżej roku

1-3 lata

4-6 lat

7 - 13 lat

14-17 lat

18 - 24 lata

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Struktura dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej według grup wiekowych w 2018 r. 

Struktura dzieci  w rodzinnej pieczy zastępczej według grup wiekowych w 2018 r. 

Źródło: Na podstawie: „Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz
zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r.” dane GUS
w Warszawie. 19.07.2019.

W Województwie Mazowieckim biorąc pod uwagę liczbę dzieci  do 18 roku życia
przebywających  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  1000  dzieci  w  tym  samym  wieku,
najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie żyrardowskim (11,3), a najniższy w powiecie
szydłowieckim (2,2).

W  2018  roku  rodzinną  pieczę  zastępczą  opuściło  580  dzieci  do  18  roku  życia,
tj.  o  3,0%  więcej  niż  rok  wcześniej.  Najwięcej  z  nich  (39,1%)  powróciło  do  rodziny
naturalnej. Ponadto rodzinną pieczę zastępczą opuściło 453 wychowanków powyżej 18 roku
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życia, tj. o 26,9% więcej niż w 2017 roku. Spośród nich 306 osób usamodzielniło się, w tym
262  założyło  własne  gospodarstwa  domowe,  a  20  powróciło  do  rodziny  naturalnej  lub
krewnych. 

Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w latach
2017 – 2019 kształtowała się według poniższego wyszczególnienia:

Tabela nr  2
Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie  Powiatu Siedleckiego oraz  dzieci
i młodzieży umieszczonych w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej według
stanu na dzień 31 grudnia lat 2017, 2018, 2019.

Forma rodzinnej
pieczy zastępczej 2017 2018 2019

Liczba dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej 

2017 2018 2019

Rodzina
zastępcza

spokrewniona
31 33 29 39 39 36

Rodzina
zastępcza

niezawodowa
15 12 12 19 17 14

Rodzina
zastępcza
zawodowa

2 3 4 5 8 11

Rodzinny Dom
Dziecka 0 0 0 0 0 0

Razem 48 48 45 63 64 61

Źródło: Dane PCPR w Siedlcach

Powyższa tabela wskazuje, iż w latach 2017 – 2019 liczba funkcjonujących na terenie
Powiatu Siedleckiego rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających utrzymuje się na
stałym poziomie. Zdecydowaną większość rodzin zastępczych tj. ok. 67% stanowiły rodziny
zastępcze spokrewnione,  ok.  27% stanowiły rodziny zastępcze niezawodowe,  a  tylko 6%,
pomimo tendencji  wzrostowej,  rodziny zastępcze zawodowe (średnia  z  lat  2017 – 2019).
Analogicznie  największa  liczba  dzieci  umieszczonych  zostało  w  rodzinach  zastępczych
spokrewnionych tj. ok. 60%, w rodzinach zastępczych niezawodowych ok. 26%. W rodzinach
zastępczych  zawodowych  zdecydowanie  wzrosła  liczba  dzieci  w  nich  umieszczonych,
jednakże obecnie wynosi ok 13% (średnia z lat 2017 – 2019).

W myśl  art.  191 ust.  9  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i  systemie  pieczy zastępczej  (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1111 t.j.  z  późn.  zm.)  w przypadku
umieszczenia  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  albo  w  rodzinnym  domu  dziecka  gmina,
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właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed  umieszczeniem  go  po  raz
pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:
1)  10% wydatków na opiekę i  wychowanie dziecka -  w pierwszym roku pobytu  dziecka
w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej
do  okresów  pobytu  dziecka  w  rodzinnej  i  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  wlicza  się
również okres przebywania tego dziecka, po osiągnięciu pełnoletności, w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych
w art. 37 ust. 2 ustawy. Oznacza to, iż gmina współfinansuje pobyt w pieczy również osób
dorosłych, dopóki pobierają naukę, o której mowa w art. 37 ust. 2, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25. roku życia.

Poniższe  tabele  przedstawiają  wysokość  środków finansowych  wydatkowanych  na
rodziny zastępcze w latach 2017 – 2019 z uwzględnieniem:

 pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego;
 pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów;
 wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych;
 finansowania  dzieci  z  terenu  Powiatu  Siedleckiego  przebywające  w  rodzinach

zastępczych na terenie innych powiatów.

Tabela nr .3   
Wysokość środków finansowych wydatkowanych na rodziny zastępcze w latach 2017 – 2019
(w zł).
      2017 2018 2019

Wysokość środków finansowych na 
pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
pochodzących z terenu Powiatu 
Siedleckiego

385 969,70 404 807,13 411 874,27

Wysokość środków finansowych  na 
pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
pochodzących  z terenu innych powiatów

227 333,44 277 531,75 269 747,18

Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na wynagrodzenia dla 
zawodowych rodzin zastępczych;

88 316,46 106 793,72 110 694,75

Wysokość środków finansowych 
Ogółem

701 619,60 789 132,60 792 316,20

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
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Tabela nr 4 
Koszty finansowania dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego przebywające w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów w latach 2017 – 2019 (w zł).

Lata

Koszty finansowania dzieci z terenu
Powiatu Siedleckiego przebywające w

rodzinach zastępczych 
na terenie innych powiatów

2017 213 464,42

2018 192 434,32

2019 199 631,58

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

2.3 Instytucjonalna piecza zastępcza

W przypadku wyczerpania możliwości udzielenia pomocy rodzinie biologicznej lub
braku  możliwości  umieszczenia  dziecka  w  rodzinie  zastępczej,  dziecko  pozbawione
częściowo  lub  całkowicie  opieki  rodzicielskiej  jest  kierowane  do  instytucjonalnej  pieczy
zastępczej. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

 placówki opiekuńczo - wychowawczej,
 regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej,
 interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówkę opiekuńczo - wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat
zlecił  realizację  tego  działania.  Nadzór  nad  działalnością  placówek  opiekuńczo  –
wychowawczych  sprawuje  wojewoda.  Placówka  opiekuńczo  –  wychowawcza,  zgodnie
z art.  101 ust.  1 o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej,  prowadzona jest  jako
placówka typu:

1) socjalizacyjnego,
2) interwencyjnego,
3) specjalistyczno – terapeutycznego
4) rodzinnego. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 t.j z póź. zm.) wprowadziła nowe standardy w zakresie liczby
miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W związku z powyższym, na skutek
m.in. procesów dostosowywania istniejących placówek do ww. przepisów, następują dosyć
dynamiczne  zmiany.  Przepisy  ustawy  wprowadziły  znaczne  ograniczenie  roli  placówek
opiekuńczo – wychowawczych w opiece nad dzieckiem – przez regulacje pozwalające na
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umieszczenie w nich wyłącznie dzieci powyżej 10 roku życia. Na dzień 31 grudnia 2018 roku
działało  na  terenie  Polski  1 125  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych,  co  oznacza
zwiększenie liczby placówek w stosunku do 2017 roku o 19. 

Wykres nr 2
Podział placówek ze względu na realizowane zadania w 2018 roku na terenie kraju

1. socjalizacyjna; 61%
2. interwencyjna; 16%

3. specjalistyczno-terapeutyczna; 4%

4. rodzinna; 19%

Podział placówek ze względu na realizowane zadania 
w 2018 r. 

Źródło:  Opracowanie  MRPiPS  na  podstawie  sprawozdań  rzeczowo  -  finansowych
z  wykonywania  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  z  lat
2012 – 2018

Na  dzień  31  grudnia  2018  roku  w  placówkach  opiekuńczo  -  wychowawczych
przebywało  nadal  1 361  dzieci  poniżej  7  roku  życia,  w  tym  z  powodu:  pobytu  wraz
z małoletnią matką – 107 dzieci, stanu zdrowia – 130 dzieci, pobytu ze starszym rodzeństwem
– 629 dzieci,  z innego ważnego powodu (art. 95 ust. 2 ustawy) – 1 101 dzieci oraz z powodu
braku miejsc w pieczy rodzinnej – 339 dzieci.   

Ponadto  w  placówkach  na  dzień  31  grudnia  2018  roku  przebywało  1 853  dzieci
w wieku od 7 do 10 lat. 
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Wykres nr 3
Poniższy  wykres  przedstawia  wiek  dzieci  przebywających  w  instytucjonalnej  pieczy
zastępczej na terenie kraju

5578

7601

2101

215
592

958

Liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wg wieku w 2018 r. 

1. 7-13 lat

2. 14-17 lat

3. 18-24 lat

4. poniżej 1 roku 

5. od 1 roku do 3 lat 

6. 4-6 lat 

Źródło:  Opracowanie  MRPiPS  na  podstawie  sprawozdań  rzeczowo  -  finansowych
z  wykonywania  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  stan  na
31.12.2018 rok.

Na terenie  Województwa Mazowieckiego na  koniec  2018 roku dzieci  pozbawione
całkowitej  lub  częściowej  opieki  ze  strony  rodziny  naturalnej  korzystały  ze  126
całodobowych  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  z  1  interwencyjnego  ośrodka
preadopcyjnego. Wśród ogółu placówek opiekuńczo-wychowawczych przeważały placówki
socjalizacyjne 59,5% oraz placówki rodzinne 31,0%. Łączna liczba miejsc wyniosła 1875,
w tym  68,7% stanowiły  miejsca   w  placówkach  socjalizacyjnych,  a  tylko  2,0% miejsca
w placówkach specjalistyczno-terapeutycznych. 

Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych jak i  liczba miejsc w porównaniu
z rokiem 2017 zmniejszyła się o 3,1%. 

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
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1 752 wychowanków. Najwięcej z nich – 69,7% przebywało w placówkach socjalizacyjnych,
a  najmniej  1,9%  w  placówkach  specjalistyczno-terapeutycznych.  Podobnie  jak  w  latach
poprzednich w placówkach umieszczono więcej chłopców (919) niż dziewczynek (833).

Najliczniejszą  grupę  (770  podopiecznych)  stanowiły  osoby  w  wieku  14–17  lat,
a najmniej liczną (15 dzieci) najmłodsza grupa wiekowa poniżej 1 roku życia. W placówkach
opiekuńczo-wychowawczych  przebywało  również  172  pełnoletnich  wychowanków
kontynuujących  naukę.  Większość  z  nich  (75,6%)  przebywało  w  placówkach
socjalizacyjnych.

Spośród  wszystkich  podopiecznych  placówek  opiekuńczo  -  wychowawczych  544
wychowanków  do  18  roku  życia  z  różnych  powodów  opuściło  placówki  opiekuńczo-
wychowawcze.  W  większości  (47,4%)  powróciło  do  rodziny  naturalnej.  Wśród  228
pełnoletnich  wychowanków,  którzy opuścili  placówki,  111  założyło  własne  gospodarstwo
domowe, a 97 powróciło do rodziny naturalnej.

Na  terenie  Powiatu  Siedleckiego  funkcjonują  dwie  placówki  opiekuńczo  –
wychowawcze typu socjalizacyjnego: Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Dom
nad Liwcem w Kisielanach.

Ze  względu  na  dostosowanie  placówki  –  Dom  na  Zielonym  Wzgórzu  do
standardów określonych w ustawie od dnia 01 października 2019 roku na terenie Powiatu
Siedleckiego  na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 59/2019 z dnia 21.05.2019 roku
zmienionej  Decyzją  Wojewody  Mazowieckiego  nr  114/2019  z  dnia  16.08.2019  roku
rozpoczęła  działalność   placówka opiekuńczo –  wychowawcza  typu  socjalizacyjnego pod
nazwą Dom nad Liwcem w Kisielanach. Placówki dysponują łącznie 28 miejscami  dla dzieci
częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki ze strony rodziny biologicznej. 

Ustawowymi zadaniami placówki opiekuńczo-wychowawczej są:
 zapewnienie  dziecku  całodobowej  opieki  i  wychowania  oraz  zaspokajanie  jego

niezbędnych potrzeb, w szczególności  emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych,
bytowych, społecznych i religijnych;

 realizacja  przygotowanego  we  współpracy  z  asystentem  rodziny  planu  pomocy
dziecku;

 umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej;

 podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 
 zapewnienie  dziecku  dostępu  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku

i możliwości rozwojowych;
 obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 
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Poniższa  tabela  przedstawia  liczbę  wychowanków  przebywających  w  Domu  na
Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w latach 2017 – 2019 wg wieku dzieci. 

Tabela nr 5 
Liczba wychowanków przebywających w Domu na Zielonym Wzgórzu w  Kisielanach
w latach 2017 – 2019 (z podziałem na wiek dzieci) – stan na dzień 31 grudzień 

Lp. Wiek dzieci 2017 rok
Liczba dzieci

2018 rok
Liczba dzieci

2019 rok 
Liczba dzieci 

1. 0 – 3 2 0 0

2. 4 – 6 1 5 3

3. 7 – 13 12 9 4

4. 14 – 17 15 17 5

5. 18 – 24 4 3 3

Razem 34 34 15

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

Tabela nr  6 
Liczba wychowanków przebywających w Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2019 roku
(z podziałem na wiek dzieci) – stan na dzień 31 grudnia 2019 rok

Lp. Wiek dzieci Liczba dzieci 

1. 0 - 3 0

2. 4 -6 1

3. 7 - 13 4

4. 14 - 17 8

5. 18 - 24 3

Razem 16

                Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
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W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego umieszczane są
również dzieci pochodzące z terenów innych powiatów.

Poniższa  tabela  przedstawia  liczbę  wychowanków  przebywających  w  Domu  na
Zielonym Wzgórzu i  w Domu nad Liwcem w Kisielanach w latach 2017 – 2019 według
miejsca zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem w placówce. 

Tabela nr 7 
Liczba  wychowanków  przebywających  w  Domu  na  Zielonym  Wzgórzu  i  w  Domu  nad
Liwcem w latach 2017 – 2019 wg miejsca zamieszkania przed umieszczeniem w placówce –
stan na dzień 31 grudnia lat 2017, 2018, 2019 

Lp. Nazwa Powiatu 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Dom na
Zielonym
Wzgórzu 

Dom na
Zielonym
Wzgórzu

Dom na
Zielonym
Wzgórzu 

Dom nad
Liwcem

1. Miasto Siedlce 5 8 - 8

2. Powiat sokołowski 4 4 - 4

3. Powiat garwoliński 3 3 - 2

4. Powiat żuromiński
  

1 1 - -

5. Powiat grójecki 3 2 - 2

6. Powiat siedlecki 18 16 15 -

Razem 34 34 15 16

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

W  latach  2017  –  2019  najwięcej  dzieci  umieszczonych  w  w/w  placówkach
opiekuńczo  -  wychowawczych  pochodziło  z  terenu  Miasto  Siedlce  oraz  z  Powiatu
Siedleckiego. Najmniej z powiatu Żuromińskiego oraz Grójeckiego. 

W  przypadku  umieszczenia  dziecka  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej,
regionalnej  placówce  opiekuńczo  –  terapeutycznej   albo  interwencyjnym  ośrodku
preadopcyjnym  gmina  właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed
umieszczeniem  go  po  raz  pierwszy  w  pieczy  zastępczej  ponosi  odpowiednio  wydatki
w wysokości :

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
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 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej, średnich
miesięcznych  wydatków  przeznaczonych  na  utrzymanie  dziecka  w  placówce
opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

Średni  miesięczny  koszt  utrzymania  dziecka  w  Domu  na  Zielonym  Wzgórzu
i w Domu nad Liwcem w Kisielanach w latach 2017 – 2019 prezentuje poniższa tabela: 

Tabela nr 8 
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu i w Domu nad
Liwcem w Kisielanach w latach 2017 – 2019. 

Lp. Lata Średni miesięczny koszt
utrzymania dziecka w Domu

na Zielonym Wzgórzu w
Kisielanach

Średni miesięczny koszt
utrzymania dziecka w Domu

nad Liwcem1

1. 2017 5 279,08 zł -

2. 2018 5 147,71 zł -

3. 2019 5 171,99 zł 6 272,58 zł 

Źródło: Dane PCPR w Siedlcach

Tabela nr  9 
Liczba  dzieci  z  terenu  Powiatu  Siedleckiego  przebywających  w  latach  2017  –  2019
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 

Lp. Nazwa powiatu 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

1. Miasto Siedlce 2 2 2

2. Powiat Bialski 2 2 2

3. Powiat Otwocki 1 - 1

Razem 5 4 5

Źródło: Dane PCPR w Siedlcach

1
        Zgodnie z art. 196 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1111 t.j. z póź. zm.) - w placówce  opiekuńczo-wychowawczej, która rozpoczęła działalność średnie miesięczne wydatki
przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 
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Z  informacji  Rady  Ministrów  o  realizacji  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 t.j. z póź. zm.)
wynika, iż w Polsce w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 19 liczba
placówek opiekuńczo  –  wychowawczych.  Pozytywnym zjawiskiem jest  zmniejszająca  się
liczba dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w odniesieniu do roku 2017.
Niepokojącym zjawiskiem jest  jednak umieszczanie w nich niejednokrotnie dzieci poniżej
7 roku życia.  

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
(bez  regionalnych  placówek  opiekuńczo  –  terapeutycznych  i  interwencyjnych  ośrodków
preadopcyjnych) wynosił 4 777 zł, co oznacza wzrost o 129 zł w stosunku do roku 2017. 

Przepis  art.  95  ust.3  ustawy,  który  wszedł  w życie  1  stycznia  2012  roku  określa,
iż w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego można umieścić, w tym
samym czasie nie więcej niż 14 dzieci (powyżej 10 roku życia, w wyjątkowych sytuacjach
dzieci młodsze) oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w tej samej placówce
(nie dłużej niż do ukończenia 25 życia jeżeli kontynuują naukę). Natomiast zgodnie z art. 230
ww. ustawy, liczba dzieci umieszczonych w placówce nie może być wyższa niż 30 w okresie
przejściowym tj. od 1 stycznia 2013 roku do 1 stycznia 2021 roku.  

2.4 Świadczenia w pieczy zastępczej

Świadczenia  dla  rodzin  zastępczych   udzielane  są  przez starostę  właściwego
ze względu  na miejsce  zamieszkania  rodziny zastępczej  oraz prowadzącego  rodzinny dom
dziecka.  Wysokość  świadczenia  uzależniona  jest  od   rodzaju  rodziny  zastępczej,
w której przebywa dziecko.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy
zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111, tj.  z późn. zm.).  

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone
dziecko, przysługują następujące świadczenia:

 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w kwocie:

  694 zł m-cznie – w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  1052 zł m-cznie – w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym 

domu dziecka.
 dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie niższy
niż kwota 211 zł m-cznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 świadczenie  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone dziecko 
w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia 
wychowawczego zwany  „dodatkiem wychowawczym” w kwocie 500 zł m-cznie.
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Osoba,  która  osiągnęła  pełnoletność  przebywając  w  pieczy  zastępczej,  może
przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce
opiekuńczo-wychowawczej,  za  zgodą  odpowiednio  rodziny  zastępczej,  prowadzącego
rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej niż do
ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy.

Wyżej  wymienione  świadczenia  i  dodatki  przysługują  rodzinie  zastępczej
i prowadzącemu rodzinny dom dziecka również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności,
jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (nie dłużej niż
do ukończenia 25 roku życia) i spełnia następujące warunki:

uczy się:

 w szkole;
 w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 w uczelni,
 u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,

lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
i uczy się:

 w szkole;
 w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 w uczelni,
 na  kursach,  jeśli  ich  zakończenie  jest  zgodne  z  indywidualnym  programem

usamodzielnienia,
 u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 Dodatek wychowawczy – rodzinna piecza zastępcza

Rodzinie  zastępczej  na  każde  dziecko  w  wieku  do  ukończenia  18  roku  życia
przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwany „dodatkiem wychowawczym”. Świadczenie
przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, nie wcześniej
jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na
okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na
prawo do dodatku wychowawczego, świadczenie ustala się na okres kolejnego roku. Wniosek
składa się  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania  rodziny  zastępczej.  Świadczenie  przyznawane  jest  niezależnie  od  dochodu
rodziny  zastępczej.  Dodatek  wychowawczy  finansowany  jest  w  formie  dotacji  celowej
z budżetu państwa. 
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Tabela nr 10 
Liczba wydanych decyzji oraz kwota wypłacona na pokrycie świadczenia wychowawczego
500 + dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych według stanu na dzień 31 grudnia
lat 2017,2018,2019

Dodatek wychowawczy 2017 2018 2019

Liczba wydanych decyzji w tym: 85 85 72

Liczba  decyzji  przyznających  prawo
do dodatku wychowawczego

66 63 61

Liczba decyzji 
wygaszających/uchylających prawo do
dodatku wychowawczego

19 22 11

Kwota wypłacona (zł) 316 257,53 zł 350 986,03 zł 334 663,88 zł

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

W 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Siedlcach wydano 66
decyzji przyznających prawo do dodatku wychowawczego i wypłacono 647 świadczeń dla 67
dzieci  przebywających  na  terenie  Powiatu  Siedleckiego  na  łączną  kwotę  316 257,53  zł.
W  2018  roku  wydano  63  decyzje  przyznające  prawo  do  dodatku  wychowawczego
i wypłacono 711 świadczeń dla 64 dzieci na łączną kwotę 350 986,03 zł. Natomiast w 2019
roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 61 decyzji przyznających dodatek oraz
wypłacono 677 świadczeń dla 68 dzieci na łączną kwotę 334 663,88 zł.

 Dodatek wychowawczy – instytucjonalna piecza zastępcza

Od 1 lipca 2019 roku dodatkowe wsparcie na dziecko w postaci dodatku w wysokości
świadczenia  wychowawczego  otrzymali  również  wychowankowie  placówek  opiekuńczo-
wychowawczych  typu  socjalizacyjnego,  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  typu
interwencyjnego,  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  typu  specjalistyczno-
terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych
ośrodków preadopcyjnych. Dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do
Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  właściwego  ze  względu  na  miejsce  położenia
placówki.  Dodatek  ten,  w  szczególności,  powinien  być  przeznaczony  na  rozwój
zainteresowań  wychowanków  placówki  oraz  zwiększanie  ich  szans  edukacyjnych  i
rozwojowych.
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Tabela nr 11
Liczba wydanych decyzji oraz kwota wypłacona na pokrycie świadczenia wychowawczego
500 + dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych według stanu
na dzień 31.12.2019 roku.

Dodatek wychowawczy 2019

Liczba wydanych decyzji 45

Liczba decyzji przyznających prawo do dodatku
wychowawczego

30

Liczba  decyzji  wygaszających/uchylających
prawo do dodatku wychowawczego

15

Kwota wypłacona 81 376,88 zł

  Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 Świadczenie „Dobry Start”

Zgodne  z  Uchwałą  nr 80  Rady  Ministrów  z dnia  30  maja  2018  roku  w sprawie
ustanowienia  rządowego  programu  „Dobry  start”  (M.P.  poz.  514)  i wydanym  w związku
z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2019 r przyjmowane były
wnioski na świadczenie „Dobry start”.                                                                             

Program „Dobry Start” to  kwota w wysokości 300 złotych jednorazowego wsparcia
dla  wszystkich  uczniów  rozpoczynających  rok  szkolny.  Rodziny  otrzymują  świadczenie
bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak
i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na
 rozpoczynające  rok  szkolny dzieci  do ukończenia  20 roku życia.  Dzieci  niepełnosprawne
uczące  się  w szkole otrzymują  do ukończenia 24 roku życia.  Wsparcie  otrzymuje się  po
złożeniu  wniosku  przez  rodzica,  opiekuna  prawnego  lub  opiekuna  faktycznego  dziecka,
a w przypadku  dzieci  przebywających  w pieczy  zastępczej  –  rodzic  zastępczy,  osoba
prowadząca  rodzinny  dom  dziecka  lub  dyrektor  placówki  opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski na świadczenie składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odpowiednim
ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny  zastępczej  lub  miejsce  położenia  placówki
opiekuńczo- wychowawczej.
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Tabela nr 12 
Liczba wydanych decyzji oraz kwota wypłacona na pokrycie Programu „Dobry Start” dla
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Świadczenie Dobry Start 2018 2019

Liczba wniosków 44 48

Kwota wypłacona (zł) 13 200 zł 14 400 zł

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Tabela nr 13 
Liczba wydanych decyzji oraz kwota wypłacona na pokrycie Programu „Dobry Start” dla
dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 

Świadczenie Dobry Start 2018 2019

Liczba wniosków 24 31

Kwota wypłacona (zł) 7 200 zł 9 300 zł

           Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

2.5 Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

Usamodzielnienie zaczyna się rok przed uzyskaniem przez wychowanka pełnoletności
i  w  zależności  od  sytuacji  może  trwać  najpóźniej  do  momentu  osiągnięcia  przez  osobę
usamodzielnianą  26  roku  życia.  Celem  procesu  usamodzielnienia  jest  uzyskanie
samodzielności  życiowej,  wprowadza  do  podjęcia  samodzielnego  i  dojrzałego  życia
i integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku 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,  zwanej  dalej  „osobą  usamodzielnianą”,  w  przypadku  gdy  umieszczenie
w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

I. Przyznaje się pomoc na :
 kontynuowanie nauki,
 usamodzielnienie,
 zagospodarowanie w formie rzeczowej.
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II. Udziela się pomocy w uzyskaniu:
 odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 zatrudnienia;

Pomoc na  kontynuowanie  nauki  przyznawana jest  na  czas  trwania  roku szkolnego
i  akademickiego.  Warunkiem  przyznania  pomocy  jest  wybranie  opiekuna  procesu
usamodzielnienia  co  najmniej  rok  przed  ukończeniem  przez  wychowanka  pełnoletności,
złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, określenie w IPU planu kontynuowania
nauki,  przedkładanie  na  początku  każdego  semestru  zaświadczenia  stwierdzającego
kontynuowanie nauki oraz złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Indywidualny Program
Usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia
przy  współpracy  właściwego  do  przyznania  pomocy  kierownika  powiatowego  centrum
pomocy  rodzinie  co  najmniej  miesiąc  przez  osiągnięciem  pełnoletności.  Osoba
usamodzielniana uwzględnia w nim plan podejmowanych działań wynikających z programu
oraz terminy ich realizacji. IPU staje się podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie
z  dniem  podpisania  go  przez  osobę  usamodzielnianą,  opiekuna  usamodzielnienia  oraz
kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Pomoc  pieniężną  na  usamodzielnienie  przeznacza  się  na  zaspokojenie  ważnej  potrzeby
życiowej osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 polepszenie warunków mieszkaniowych;
 stworzenie warunków do działalności zarobkowej,  w tym podniesienie kwalifikacji

zawodowych

Pomoc  pieniężna  na  zagospodarowanie może  być  przeznaczona  na:  materiały
niezbędne  do  przeprowadzenia  remontu  i  wyposażenia  mieszkania,  niezbędne  urządzenia
domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt, który może służyć do podjęcia
zatrudnienia.

Tabela nr 14 
Formy pomocy udzielanej pełnoletnim wychowankom na podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  w  pieczy  zastępczej  oraz  liczba  objętych  pomocą
wychowanków w latach 2017-2019

Formy pomocy

Liczba  pełnoletnich  wychowanków
objętych  poszczególnymi  formami
pomocy

2017 2018 2019

Pomoc na kontynuowanie nauki 30 32 29

Pomoc na usamodzielnienie 3 5 1

Pomoc na zagospodarowanie 4 5 1

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
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Tabela nr 15 
Środki finansowe przeznaczone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej na pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej w latach    2017-2019 

Formy pomocy

Wysokość środków finansowych w latach

2017 2018 2019

Pomoc na kontynuowanie nauki 147 270,42 zł 158 710,90 zł 151 497,06 zł

Pomoc na usamodzielnienie 9 900 zł 13 879 zł 6 939 zł

Pomoc na zagospodarowanie 14 469 zł 20 000 zł 5 450 zł

     Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

W 2017 roku zgodnie z  ustawą o wspieraniu rodziny  i  systemie pieczy zastępczej
z dnia 9 czerwca 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach udzieliło
pomocy 30 wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej. Zostało wypłaconych 298 świadczeń
z tytułu pomocy na kontynuowanie nauki. Pomoc na usamodzielnienie przyznano 3 osobom
z przeznaczeniem na polepszenie warunków mieszkaniowych lub stworzenie warunków do
działalności zarobkowej. Ponadto 4 osoby skorzystały z pomocy na zagospodarowanie.

Na podstawie art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku
w  2017  roku  usamodzielnianym  wychowankom  rodzin  zastępczych  PCPR  w  Siedlcach
przyznało  1  osobie  12  świadczenie  na  kontynuowanie  nauki  w  wysokości  494,10  zł.
miesięcznie  (łącznie  5 929,20  zł.).  Pomoc  na  usamodzielnienie  przyznano  1  osobie
w wysokości 5 166 zł, oraz 1 osobie pomoc na zagospodarowanie w kwocie 5 166 zł. 

W 2018 roku zgodnie z  ustawą o wspieraniu rodziny  i  systemie pieczy zastępczej
z dnia 9 czerwca 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach udzieliło
pomocy  32  pełnoletnim  wychowankom  pieczy  zastępczej.  Wypłacono  318  świadczeń
na  kontynuowanie  nauki,  5  świadczeń  na  usamodzielnienie  oraz  5  świadczeń
na zagospodarowanie.

Natomiast na podstawie art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca
2004 roku w 2018 roku tut. Centrum wypłaciło 1 usamodzielnianemu wychowankowi rodziny
zastępczej  świadczenie  na  kontynuowanie  nauki  w  łącznej  kwocie  3 809,35  zł.  Ponadto
świadczenie na usamodzielnienie wypłacono 2 wychowankom w łącznej kwocie 12 054 zł
oraz 1 wychowankowi świadczenie na zagospodarowanie w kwocie  5 166, zł.

W 2019 roku udzielono pomocy 29 pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.
Wypłaconych zostało 256 świadczeń na kontynuowanie nauki. Pomoc na usamodzielnienie
otrzymała 1 osoba, oraz 1 świadczenie wypłacono na zagospodarowanie.
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Tabela nr 16 
Formy pomocy udzielanej pełnoletnim wychowankom na podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2017-2019

Formy pomocy
Liczba  pełnoletnich  wychowanków
objętych  poszczególnymi  formami
pomocy

2017 2018 2019

Pomoc na kontynuowanie nauki 6 4 4

Pomoc na usamodzielnienie 4 0 0

Pomoc na zagospodarowanie 1 0 0

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Tabela nr 17
Środki  finansowe  przeznaczone  na  pomoc  pełnoletnim  wychowankom  instytucjonalnej
pieczy zastępczej  na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej
w latach 2017-2019

Formy pomocy
Wysokość środków w latach

2017 2018 2019

Pomoc na kontynuowanie nauki 23 000 zł 22 624 zł 19 462 zł

Pomoc na usamodzielnienie 26 400 zł 0zł 0 zł

Pomoc na zagospodarowanie 4 000 zł 0 zł 0 zł

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

W 2017 roku na postawie  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
6 osobom usamodzielnianym wypłacono 92 świadczenia pomocy na kontynuowanie nauki.
4  osoby  otrzymały  pomoc  na  usamodzielnienie  oraz  1  osoba  skorzystała  z  pomocy  na
zagospodarowanie.  Na  podstawie  ustawy  o  pomocy  społecznej  natomiast  pełnoletnim
wychowankom instytucjonalnej pieczy wypłacono 2 świadczenia 2 osobom w łącznej kwocie
13 776,00 zł.

W 2018 roku na postawie  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wypłacono 4 osobom 44 świadczenia pomocy na kontynuowanie nauki  w łącznej  kwocie
22 624 zł.

W 2019 roku na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wypłacono 4 osobom 19 świadczeń na pomoc na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie
19 462 zł.
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3. Środowiska rodzinne zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej

Zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej.  W celu dokonania analizy zagrożeń dla
rodzin  zestawiono  dane  pozyskane  z  ośrodków  pomocy  społecznej  z  terenu  Powiatu
Siedleckiego.

Poniższa  tabela  określa  liczbę  rodzin,  które  nie  wypełniały  właściwie  funkcji
opiekuńczo  –  wychowawczych  oraz  liczbę  dzieci  zagrożonych  umieszczeniem  w  pieczy
zastępczej z terenu Powiatu Siedleckiego w latach 2017 – 2019.

Tabela nr 18
Liczba rodzin,  które nie wypełniały  właściwie funkcji  opiekuńczo – wychowawczych oraz liczbę
dzieci  zagrożonych  umieszczeniem  w pieczy  zastępczej  z  terenu  Powiatu  Siedleckiego  w  latach
2017 – 2019.

L.p. Gmina

Liczba rodzin, które nie
wypełniały właściwie funkcji
opiekuńczo - wychowawczych

Liczba dzieci zagrożonych
umieszczeniem w pieczy zastępczej

2017 2018 2019 2017 2018 2019
1. Domanice 10 12 11 12 11 12

2. Korczew 1 1 1 0 0 0

3. Kotuń 13 13 10 15 15 15

4. Mokobody 10 11 12 3 3 3

5. Mordy 17 17 17 16 16 16

6. Paprotnia 4 6 6 0 0 3

7. Przesmyki 10 11 5 12 10 6

8. Siedlce 9 15 16 8 10 11

9. Skórzec 29 22 21 0 1 2

10. Suchożebry 15 15 15 0 0 0

11. Wiśniew 16 13 15 7 4 4

12. Wodynie 13 13 13 0 0 0

13. Zbuczyn 6 6 6 12 12 13

RAZEM 153 155 148 85 82 85
Źródło: Dane ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Siedleckiego.
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Jako główne przyczyny zagrożeń do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej  gminne
ośrodki  pomocy  społecznej  wskazały:  uzależnienia,  brak  umiejętności  opiekuńczo  –
wychowawczych  (niewydolność  wychowawcza  rodziców  –  opiekunów),  niski  poziom
kompetencji  rodzicielskich  niepełnosprawność,  w  tym  choroby  psychiczne,  przemoc
w rodzinie, samotne rodzicielstwo,.

Według informacji uzyskanych z Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny
i  Nieletnich  w  Powiecie  Siedleckim w 2019  roku,  w  127  sprawach  ograniczono  władzę
rodzicielską rodzicom małoletnich poprzez nadzór kuratora sądowego.

4.   Limit rodzin zastępczych zawodowych

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z rodziną zastępczą
niezawodową  spełniającą  warunki  do  pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  zawodowej,
posiadającą  opinię  koordynatora  rodzinnej  pieczy  zastępczej  oraz  co  najmniej  3  -  letnie
doświadczenie  jako  rodzina  zastępcza,  prowadzący  rodzinny  dom  dziecka  lub  pełniący
funkcję dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, starosta zawiera,
na  wniosek  tej  rodziny,  umowę  o  pełnienie  funkcji  rodziny  zastępczej  zawodowej.  

Ustawodawca  dopuszcza  zawarcie  umowy  w  sytuacji  gdy  rodzina  zastępcza
niezawodowa spełnia warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i posiada
pozytywną  opinię  koordynatora  rodzinnej  pieczy  zastępczej.  Wówczas  starosta  może
zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

Ustawa  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek
planowania i  limitowania rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu.         

Umowy  na  pełnienie  funkcji  zawodowej  rodziny  zastępczej  zawiera  się  zgodnie
z art. 56 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach limitu rodzin
zastępczych  zawodowych  na  dany  rok  kalendarzowy,  który  jest  ustalony  w  ramach
3 – letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej.                                            

Na  podstawie  analizy  danych  dotyczących  funkcjonowania  pieczy  zastępczej  na
terenie  Powiatu  Siedleckiego,  informacji  gmin na  temat  zagrożeń w środowiskach rodzin
biologicznych, uwzględniając realne możliwości finansowe powiatu, planuje się, że w latach
2020 – 2022  powstaną 3 rodziny zastępcze zawodowe. 
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Tabela nr 19
Limit utworzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata  2020 - 2022 

Lata Planowana liczba utworzenia zawodowych rodzin zastępczych 

2020 1

2021 1

2022 1

5.  Cele programu  i działania  na lata 2020-2022

Celem  głównym  Powiatowego  Programu  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej  na  terenie
Powiatu Siedleckiego jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w pieczy zastępczej
oraz  doskonalenie  i  rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

Cele i działania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Cele szczegółowe:

1. Rozwój i upowszechnienie rodzinnych form pieczy zastępczej.

Działania:
 promocja rodzinnej pieczy zastępczej w lokalnych media, stronę internetową PCPR
 pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze
 zlecanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

2.  Udzielanie  wsparcia  rodzinom  zastępczym  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –
wychowawczych.

Działania:
 organizacja  szkoleń  podnoszących  kwalifikacje  i  poprawiających  relacje  wewnątrz

rodziny
 udzielanie  wsparcia  specjalistycznego,  w  tym  psychologicznego,  pedagogicznego,

prawnego
 wspieranie rodzin zastępczych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
 tworzenie rodzin pomocowych i wolontariatu w miarę potrzeb
 udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom zastępczym
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3.  Współpraca z gminami,  jednostkami organizacyjnymi gminnymi i powiatowymi w celu
powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Działania:
 organizacja zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

zastępczej 
 współpraca z asystentem rodziny lub z podmiotem organizującym pracę z rodziną na

terenie  poszczególnych  gmin  Powiatu  Siedleckiego  w  tworzeniu  planu  pomocy
dziecku 

4. Nawiązywanie przez rodziny zastępcze, dzieci i młodzież  wzajemnego kontaktu.

Działania:
 organizowanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych
 organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
 włączanie dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu

Siedleckiego do udziału w imprezach lokalnych, okolicznościowych 
 motywowanie  do  uczestnictwa  w aktywnych  grupowych  formach  spędzania  czasu

wolnego  uwzględniających  zainteresowania  dzieci  i  młodzieży  wychowywanych
w rodzinach zastępczych

5. Regulacja sytuacji prawnej dzieci w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Działania:
 współpraca  z  rodziną  zastępczą  oraz  Wydziałem  Rodzinnym  i  Nieletnich  Sądu

Rejonowego w Siedlcach w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka 
 zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji  o  dzieciach z  uregulowaną sytuacją

prawną

6.  Wsparcie  procesu  usamodzielnienia  wychowanków  rodzin  zastępczych  i  placówek
opiekuńczo- wychowawczych.

Działania:
 przyznawanie  pomocy  na  kontynuowanie  nauki,  usamodzielnienie,

zagospodarowanie
 udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy

Cele i działania instytucjonalnej pieczy zastępczej

Cele szczegółowe:

1. Doskonalenie  systemu  opieki  nad  dzieckiem  przebywającym  poza  środowiskiem
naturalnym oraz rozwijanie współpracy z rodziną naturalną.
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Działania:
 Współpraca  z  rodzicami  naturalnymi  dziecka  umieszczonego  w  placówce

opiekuńczo- wychowawczej na rzecz integracji rodziny
 Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz

pieczy zastępczej
 Systematyczna współpraca z  ośrodkami  pomocy społecznej  – asystentami rodzin,

placówkami edukacyjnymi, specjalistami, sądami, podstawową opieką zdrowotną.

2. Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej

Działania:
 Systematyczne  przygotowywanie  wychowanków  placówek  do  procesu

usamodzielnienia
 Kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  wychowanka  placówki  opiekuńczo-

wychowawczej
 Organizowanie zajęć z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych oraz nauka

biegłego poruszania się po rynku pracy
 Współpraca  instytucji  i  organizacji  pozarządowych  na  rzecz  kompleksowego

wsparcia usamodzielnianych wychowanków
 Organizowanie  wsparcia  osobom  usamodzielnianym  opuszczającym  placówkę

opiekuńczo  -  wychowawczą  poprzez  udzielnie  wsparcia  psychologicznego,
pedagogicznego

3. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej

Działania:
 Doskonalenie zawodowe kadry realizującej zadania z zakresu pieczy zastępczej
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pieczy zastępczej

6.  Odbiorcy programu

         Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022 skierowany jest
bezpośrednio do osób i rodzin w szczególności:

 dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
 rodziców naturalnych dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej,
 usamodzielnianych  wychowanków  pieczy  zastępczej  oraz  opiekunów  procesu

usamodzielnienia,
 osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej
 kierownictwa  i  kadry placówek opiekuńczo - wychowawczych
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7.  Źródła finansowania programu

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022 finansowany
będzie ze środków pochodzących z budżetu: 

 Samorządu Powiatu Siedleckiego,
 Samorządu gmin Powiatu Siedleckiego
 Samorządu innych powiatów,
 Administracji rządowej,
 Organizacji pozarządowych,
 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
 Domu nad Liwcem w Kisielanach,
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

8.  Realizatorzy programu

Realizatorami  Powiatowego  Programu  Rozwoju  Pieczy Zastępczej  na  lata  2020  –
2022 będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Dom na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach oraz Dom  nad Liwcem w Kisielanach. Realizatorzy programu współpracują z:

 Zarządem Powiatu w Siedlcach,
 Rodzinami zastępczymi,
 Ośrodkami pomocy społecznej,
 Wydziałami Rodzinnymi i Nieletnich Sądów Rejonowych 
 Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej,
 Placówkami oświatowymi,
 Służbą zdrowia,
 Ośrodkami Adopcyjnymi,
 Organizacjami pozarządowymi,
 Instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny,
 Policją,
 Kościołami i związkami wyznaniowymi,
 Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

9.  Sposób monitorowania i ewaluacji programu

Koordynatorem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 –
2022 będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Program  będzie  poddawany  systematycznej  ocenie  pod  kątem  stopnia  wdrażania
poszczególnych  celów  i  działań.  Ewaluacja  i  monitoring  będą  przeprowadzane  corocznie
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w  formie  informacji  z  realizacji  programu,  która  stanowić  będzie  integralną  część
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Domu na
Zielonym Wzgórzu w Kisielanach  oraz  Domu nad Liwcem w Kisielanach.

Program  ma  charakter  otwarty  i  może  podlegać  modyfikacjom  na  skutek
zmieniających się  potrzeb  oraz wymogów prawnych.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl art 12 pkt. 11 cyt. Ustawy, do wyłącznej
właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady powiatu. Na podstawie art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych powiatu należy
opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dot. rozwoju pieczy zastępczej,
zawierających m.in. coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Przyjęty Uchwałą Nr XXV/150/2017 Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 24 lutego 2017 r.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim obejmuje lata
2017 – 2019. Koniecznym jest zatem przyjęcie programu na lata kolejne, który zapewni ciągłość
w systematycznym wspieraniu i rozwoju pieczy zastępczej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała
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