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Powiatu Nowodworskiego 

Dotyczy interpelacji nr 19/2019 z dnia 26.06.2019r. 

W odpowiedzi na Interpelację - 19/2019 z dnia 26.06.2019r, dotyczącą organizacji opieki 

dla dzieci - rodziny zastępcze i koordynatorzy w ramach Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, a także wsparcia dla osób niepełnosprawnych niniejszym, informuję: 

Ad. 1 (lit. a,b) 

Warunki jakie muszą spełnić kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zasady 

sprawowania pieczy zastępczej określa Ustawa z dnia 9 czerwca 201 lr.o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art.42 w/w ustawy, pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone 

osobom, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były 

pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani 

zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny -w przypadku gdy taki obowiązek 

w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 

2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, oraz opinią o posiadaniu predyspozycji 

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie 

rodzinnym, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku 

cudzoziemców ich pobyt jest legalny, zapewnią odpowiednie warunki bytowe 

i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym 
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rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju 

zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może 

być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba 

tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Zgodnie z art. 43 i art. 44 w/w 

ustawy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać 

świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej . 

Zgodnie z art.54 i art. 55 ustawy, z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na ich wniosek, 

starosta może zawierać umowy o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego 

domu dziecka. Umowa określa w szczególności miejsce sprawowania pieczy zastępczej, 

sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej, liczbę dzieci powierzonych rodzinie 

zastępczej, maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej. 

Zgodnie z art.58 ustawy Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego przyjmuje dziecko na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko 

zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub 

innej osoby w przypadku, o którym mowa wart. I 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję 

pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

przyjęcia dziecka jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3, 

dziecka powyżej I O. roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną. 

W przypadku przyjęcia dziecka rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego informuje o tym niezwłocznie, nie później niż wciągu 24 godzin, właściwy sąd, 

starostę oraz ośrodek pomocy społecznej. W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej 

funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji 

dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4miesięcy. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej do Smiesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do 

rodziny, przysposobienie, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Rodzina zastępcza zawodowa bądź niezawodowa otrzymuje wsparcie finansowe w związku 

ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, w tym comiesięczne świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka oraz dodatek wychowawczy. Dodatkowo rodzinie zastępczej 

zawodowej przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze Starostą. Okres 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego 

do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. 

Szczegółowych informacji dotyczących sprawowania funkcji rodziny zastępczej udzielają 

pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Mazowieckim (ul. Chemików 6, Nowy Dwór Mazowiecki). Informację dostępne 

są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim (www.pcpr.nowodworski.pl) w zakładce Piecza zastępcza. 

Ad. 1 (lit. c) 

Zgodnie z art. 78. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która: 

1) posiada: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, 

socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub 

b) wykształcenie wyższe 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; 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

zawieszona ani ograniczona; 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

Zgodnie z art. 77 w/w ustawy do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy 

w szczególności: 

udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

3 



przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, planu pomocy 

dziecku, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu zapewnianie 

rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, udzielanie wsparcia 

pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, przedstawianie corocznego 

sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obowiązany do systematycznego podnoszenia 

swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział 

w szkoleniach i samokształcenie. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo do 

korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego 

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 

rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

Na chwilę obecną me prowadzimy naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Ad.2 

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą ubiegać się o wsparcie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, składając wniosek o dofinansowanie 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgodnie 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) zadanie to jest 

jednym z zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach 

dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze istnieje 

możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe do zakupu towarów i sprzętów, wymienionych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie, objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, 

w części stanowiącej udział własny w zakupie, tj. nie pokrytej ze środków NFZ. Do grupy 

wspomnianych towarów i sprzętów zalicza się między innymi: aparaty słuchowe, protezy 
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kończyn, wózki inwalidzkie, pionizatory, ortezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, 

pieluchomajtki, cewniki, aparaty do leczenia bezdechu sennego, kule, balkoniki itd. Zasady 

dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 926). Zgodnie z nim, ubiegając się o wspomniane 

dofinansowanie w PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim, należy złożyć: 

1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej ( druk dostępny 

w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej Centrum); 

2. kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (bądź 

równoważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność), 

3. fakturę VAT z adnotacją o refundacji NFZ oraz wyodrębnioną kwotą udziału własnego 

w zakupie, lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z kopią zrealizowanego 

zlecenia zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, lub kopię 

wspomnianego zlecenia wraz z ofertą (np. fakturą proforma) zawierającą informacje: 

o całkowitym koszcie zakupu, kwocie refundacji NFZ, kwocie udziału własnego 

w zakupie oraz terminie realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. 

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze można składać przez cały rok. Przy czym w sytuacji, gdy 

limit dostępnych środków zostanie wyczerpany, kompletne wnioski rozpatrywane są 

negatywnie w terminie 30 dni od daty ich złożenia, bez możliwości ponownego rozpatrzenia. 

W takim przypadku, po otrzymaniu informacji o odmowie dofinansowania, aby ponownie 

ubiegać się o wsparcie, wnioskodawca musi złożyć nowy wniosek z kompletem wymaganej 

dokumentacji. 

Środki finansowe na realizację omawianego zadania przekazywane są do powiatów przez 

PFRON, gdzie rady powiatów, na mocy przyjmowanych uchwał, dokonują ich podziału na 

poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Przy czym, zanim dojdzie 

do podziału wspomnianych środków, samorządy muszą otrzymać oficjalną informację 

z Funduszu, o wysokości przyznanych środków na dany rok kalendarzowy, w wydzieloną 

kwotą przeznaczoną na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Informacja ta 

przekazywana jest z reguły w miesiącu lutym bądź marcu. Warto zaznaczyć, że samorządy 

powiatowe mają możliwość zaliczkowego wydatkowania środków PFRON, tj. przed 
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otrzymaniem informacji o wysokości przyznanych środków na dany rok, na mocy stosownej 

uchwały rady powiatu. Z takiej możliwości skorzystał Powiat Nowodworski, umożliwiając 

wydatkowanie środków Funduszu od stycznia 2019 r. 

Z uwagi na przewidywany w 2019 r. niedobór środków PFRON, zgodnie 

z zarządzeniem nr PCPR.AF.021.1.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 07 stycznia 2019 r. ustalono wysokość dofinansowania 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o której mowa w § 13 ust. 2, pkt 

2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON do sumy 

100% (w latach wcześniejszych było to 150%) kwoty limitu, o którym mowa w lit a ww. 

przepisu, 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. 

Pomimo ustalenia obniżonych stawek dofinansowania w 2019 r., którego celem było 

wsparcie jak największej liczby wnioskodawców, w powiecie nowodworskim stwierdza się 

znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do zapotrzebowania. Świadczy o tym fakt, iż 

zgodnie z uchwałą nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze na 2019 r. wydzielono kwotę 153 480,00 zł., zaś zapotrzebowanie na 

środki (suma kwot wnioskowanych), wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 

299 026,28 zł. W związku z powyższym, w kwietniu bieżącego roku PCPR w Nowym Dworze 

Mazowieckim zaczęło rozpatrywać negatywnie wnioski o wspomniane dofinansowanie, 

z uwagi na niedobór środków. Na zaistniałą sytuację wpływ miały m.in.: 

1. duża liczba wniosków o dofinansowanie złożonych w pierwszym kwartale 2019 r. 

(w tym wnioski osób, które nie otrzymały wsparcia w 2018 r., z uwagi na niedobór 

środków), 

2. wysokość środków PFRON, przekazanych do dyspozycji Powiatu Nowodworskiego, 

która jedynie w niewielkim stopniuj est w stanie zaspokoić potrzeby niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu, 
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