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SEKRETARIAT I SPRAWY KADROWE  

Sekretariat 

 

W okresie od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie zarejestrowano: 

 

6434  pism przychodzących, 

6460  pism wychodzących. 

 

Od 01 września 2009r. został założony Dziennik Korespondencyjny (korespondencja 

przychodząca i wychodząca) dla Biura projektu obsługującego projekt systemowy 

„Dobry start w samodzielność”. W okresie od 01 września 2009r. do 31 grudnia 2009r. 

zarejestrowano tam 225 pism. 

  

Od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. w PCPR wydano 898 decyzji 

administracyjnych w zakresie: 

- rodzinnej opieki zastępczej – 213 decyzji (w tym 8 decyzji o pomocy jednorazowej 

dla nowoprzyjętego dziecka w rodzinie zastępczej) 

- odpłatności rodziców biologicznych – 238 decyzji 

- usamodzielnianych wychowanków – 117 decyzji 

- środowiskowego domu samopomocy – 101 decyzji 

- domów pomocy społecznej – 237 decyzji 

 

Zatrudnienie w PCPR 

 

Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w 2009 

roku kształtował się średnio na poziomie 14 pracowników (13 etatów). 

 

Zatrudnienie pracowników finansowane ze środków PCPR : 

     1)  Dyrektor                                                                                 1  osoba 

     2)  Główny  Księgowy                                                                1  osoba 

     3)  Sekretariat i sprawy kadrowo-administracyjne: 

           -  Podinspektor d/s administracyjnych i sekretariatu      1  osoba 

           -  Podinspektor d/s Kadrowo-Płacowych                       1  osoba 
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     4)  Sekcja Pomocy Rodzinie i Dziecku: 

           -  Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator      1  osoba 

           -  Pracownicy Socjalni                                                         3  osoby 

   

     5)  Sekcja Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej: 

           -  Podinspektor                                                                   1  osoba 

     6)  Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

           -  Główny  Specjalista d/s Osób Niepełnosprawnych      1  osoba 

           -  Podinspektor                                                                       1  osoba 

 

W okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. była świadczona praca na 

podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnych wymiarach czasu pracy oraz 

umowy zlecenia, która została sfinansowana ze środków Punktu Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR : 

 

L.p. Stanowisko Ilość osób Zatrudnienie 

1.1. Psycholog 2 
Umowa o pracę w niepełnym wymiarze 

czasu pracy (łącznie 0,90 etatu) 

1.2. Psycholog 1 

Od dnia 12.10.2009r. umowa  
o pracę w pełnym wymiarze                                                                              

czasu pracy 
 

2. Prawnik 1 Umowa zlecenie 

3. Lekarz Psychiatra 1 
Umowa cywilnoprawna na świadczenie 

usług 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 

 

W celu realizacji programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pod nazwą Dobry start  

w samodzielność w okresie: od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. – dodatkowo 

pracę tę wykonywały:  
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L.p. Stanowisko Ilość osób Zatrudnienie 

1.1. Pracownik Socjalny 1 Umowa o pracę do 20.05.2009r. 

1.2. 
Aspirant Pracy Socjalnej – 

Doradca ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

1 Umowa o pracę od 01.06.2009r. 

2. Koordynator Projektu 1 Umowa zlecenie 

3. Asystent Koordynatora Projektu 1 Umowa zlecenie 

4. Kontroler Finansowy Projektu 1 Umowa zlecenie 

5. Konsultant ds. Prawnych 1 Umowa zlecenie 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 

Wyżej wymienione zadania były finansowane ze środków Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 roku wspierało 2 stażystów, 

skierowanych na półroczne staże absolwenckie przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Gliwicach. 

 

             

Udział pracowników PCPR w szkoleniach i konferencjach:  

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2009r. uczestniczyli łącznie  

w 49 różnych formach podnoszenia wiedzy fachowej (warsztatach, konferencjach, 

szkoleniach, spotkaniach, kursach) dotyczący między innymi:  

 

1) realizacji i zarządzania Europejskimi Funduszami Społecznymi, 

2) realizacji zadań z pomocy społecznej, 

3) pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, 

4) problematyki opieki nad rodziną i dzieckiem, 

5) rozwiązywania problemów społecznych oraz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

6) informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

obsługa kompletności sprawozdań w jednostkach samorządu terytorialnego, 
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7) służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników jednostek 

samorządu terytorialnego, 

8) instrukcji kancelaryjnej w samorządzie, 

9) nowelizacji przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej, 

 

W dużej części formy te były nieodpłatne. Koszt dziesięciu szkoleń w wysokości:  

4.355,50 zł poniosło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

 

W ramach projektów unijnych z szerokiej oferty szkoleniowej Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, pokrywanej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – pracownicy mieli możliwość skorzystania  

z 9 szkoleń o niżej wymienionej tematyce: 

 

1) rozwiązywanie problemów dotyczących pomocy rodzinie i dziecku, 

2) rekrutacja kandydatów do pracy, 

3) superwizja realizacji kontraktów socjalnych, 

4) zarządzanie i realizacja Europejskich Funduszy Społecznych, 

5) przywództwo i zarządzanie, 

6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz rozwiązywanie problemów 

społecznych. 
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OPIEKA NAD RODZINĄ I DZIECKIEM 

 

 

 Opieka nad dzieckiem i rodziną realizowana przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach opiera się na zapisach Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz przepisach 

wykonawczych do ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie 

rodzin zastępczych z dnia 18 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344 ze 

zmianami), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 201, 

poz. 1456) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania 

pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 

23 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 5 poz. 45 ze zmianami).  

 

Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej 

rodziny udziela się pomocy, w szczególności w formie: 

1. Poradnictwa rodzinnego; 

2. Terapii rodzinnej rozumianej, jako działania psychologiczne, pedagogiczne  

i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 

wypełniania jej zadań; 

3. Pracy socjalnej; 

4. Zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną. 

 

Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania: 

1. Specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym; 

2. Placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego; 

3. Innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku  

i rodzinie. 
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Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania 

odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: 

1. Odpowiednie warunki bytowe; 

2. Możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego; 

3. Możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka; 

4. Możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; 

5. Odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia 

sądu. 

 

Rodziny zastępcze dzielą się na: 

1. Spokrewnione z dzieckiem; 

2. Niespokrewnione z dzieckiem; 

3. Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, w których wyróżniamy rodziny: 

 wielodzietne, 

 specjalistyczne, 

 o charakterze pogotowia rodzinnego. 

 

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia 

wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1647 zł. Starosta udziela tej rodzinie pomocy 

pieniężnej uwzględniając wiek dziecka, jego stan zdrowia i ewentualne 

niedostosowanie społeczne, jeśli wykazuje on przejawy demoralizacji. Udzielana 

pomoc pieniężna określana jest procentowo od ww. podstawy (od 40% do 80%) i 

pomniejszona o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka. Jednak nie 

może wynosić mniej niż 10 % podstawy. 

 

W ciągu 2009 roku pod opieką PCPR w Gliwicach funkcjonowały łącznie 

133 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 195 dzieci  

Wśród nich spokrewnionych rodzin zastępczych było 107 (w których 

wychowywało się 133 dzieci), natomiast niespokrewnionych rodzin zastępczych 19 

(w których wychowywało się 28 dzieci), oraz 7 zawodowych rodzin zastępczych 

wychowujących łącznie 34 dzieci. 
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Tabela. Rodziny zastępcze w Powiecie Gliwickim w 2009 r. 

Rodzaj rodziny 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Spokrewnione rodziny zastępcze 107 133 

Niespokrewnione rodziny zastępcze 19 28 

Zawodowe rodziny zastępcze, w tym: 7 34 

wielodzietne 3 12 

specjalistyczne 1 4 

pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 3 18 

Ogółem 133 195 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 
W okresie sprawozdawczym powstało 19 nowych rodzin zastępczych,  

w których umieszczono 25 dzieci. Natomiast 12 rodzin zastępczych przestało 

funkcjonować z powodu: 

 osiągnięcia pełnoletności przez wychowanka (rodzina zastępcza ustała  

z mocy prawa), 

 umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Tabela. Liczba nowych rodzin zastępczych w 2009 r. 

Rodzaj rodziny 
Liczba 
rodziny 

Liczba 
dzieci 

Spokrewnione rodziny zastępcze 16 22 

Niespokrewnione rodziny zastępcze 3 3 

Ogółem 19 25 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 
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Pełnoletni wychowankowie pozostający nadal w rodzinach zastępczych: 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) „Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny 

zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna (…) również po osiągnięciu przez dziecko 

pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed 

osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie”. W myśl ww. 

przepisu w 2009 r. z tego typu wsparcia skorzystało 24 wychowanków. 

 

Zawodowe rodziny zastępcze: 

W 2009 r. funkcję zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 

zastępczych dla Powiatu Gliwickiego pełniło 7 rodzin, w tym: 

 2 wielodzietne, w których wychowywało się 9 dzieci; 

 2 specjalistyczna, w której wychowywało się 7 dzieci; 

 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w której wychowywało się łącznie  

18 dzieci.  

 

Z rodziną, która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej  

z dzieckiem rodziny zastępczej, Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR-u 

zawiera umowę, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) dotyczące 

umowy zlecenia. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z rodzinami pełniącymi 

funkcję zawodowych rodzin zastępczych dla naszego powiatu, które zamieszkują  

nie tylko na terenie naszego powiatu, ale także w Tarnowskich Górach i Gliwicach. 

 

Porozumienia między powiatami w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej lub rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego 

utrzymanie.(art. 86 ustawy o pomocy społecznej) 

 

Od 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zajmuje się 

przygotowywaniem pod względem merytorycznym i prawnym treści porozumień. 

Natomiast realizacja zawartych porozumień należy obecnie do kompetencji 

Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 
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A. Rodziny zastępcze 

 

W 2009 r. w rodzinach zastępczych na terenie innych miast/powiatów  

na podstawie zawartych porozumień przebywało 24 dzieci pochodzących z terenu 

Powiatu Gliwickiego. Tym samym zawartych porozumień było 24, w tym w 2009 r. 

zawarto 4 nowe porozumienia. 

 

Tabela. Dzieci pochodzące z powiatu gliwickiego umieszczone w rodzinach 

zastępczych na terenie innych miast/powiatów. 

Miasto/Powiat 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Koszt finansowania pobytu dzieci  

w rodzinach zastępczych w 2009 r. 

Powiat Pszczyński 2 3 16 629,40 zł 

Miasto Bielsko-Biała 2 3 29 646,00 zł 

Powiat Kłodzki 1 2 14 723,50 zł 

Miasto Gliwice 2 4 50 232,24 zł 

Powiat Wieluński 1 1 7 905,60 zł 

Powiat Gorlicki 1 1 1 514,91 zł 

Powiat Zawierciański 1 2 2 257,43 zł 

Powiat Tarnogórski 2 4 51 097,58 zł 

Powiat Lubliniecki 1 1 2 602,83 zł 

Powiat Cieszyński 2 2 10 974,86 zł 

Powiat Żniński 1 1 7 905,60 zł 

Ogółem 16 24 195 489,95 zł 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 

W 2009 r. w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gliwickiego  

na podstawie zawartych porozumień przebywało 34 dzieci pochodzących z innych 

miast/powiatów, w tym w 2009 r. zawarto 7 nowych porozumień. 
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Tabela. Dzieci pochodzące z innych miast/powiatów umieszczone w rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Gliwickiego. 

Miasto/Powiat 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Koszt finansowania pobytu dzieci  
w rodzinach zastępczych w 2009 r. 

Powiat Rybnicki 1 2 8 181,87 zł 

Miasto Zabrze 3 4 50 997,60 zł 

Powiat Raciborski 1 1 12 916,80 zł 

Miasto Gliwice 6 8 63 958,99 zł 

Miasto Bytom 2 4 41 175,00 zł 

Powiat Ząbkowicki 1 2 19 764,00 zł 

Powiat Kluczborski 1 1 8 800,47 zł 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 1 1 5 496,36 zł 

Powiat Tarnogórski 1 1 7 246,80 zł 

Miasto Gorzów Wielk. 1 1 6 481,74 zł 

Powiat Wodzisławski 1 1 7 305,60 zł 

Powiat Puławski 1 1 7 905,60 zł 

Powiat Jędrzejowski 1 1 11 858,40 zł 

Powiat Zawierciański 1 1 13 834,80 zł 

Powiat Bieruńsko-Lędziński 1 1 7 905,60 zł 

Miasto Rybnik 2 3 7 878,85 zł 

Powiat Myszkowski 1 1 11 343,05 zł 

Ogółem 26 34 293 051,53 zł 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 
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B. Placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

 

W 2009 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

miast/powiatów na podstawie zawartych porozumień przebywało 31 dzieci 

pochodzących z terenu Powiatu Gliwickiego. Dodatkowo 1 dziecko przebywało  

w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Gliwicach bez porozumienia, a koszt 

jego pobytu wyniósł 8383,70 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie noty 

obciążeniowej. 

 

Tabela. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

innych miast/powiatów. 

Miasto/Powiat Liczba rodzin 
Liczba 
dzieci 

Finansowanie pobytu 

Średni 
miesięczny koszt 

utrzymania  
w 2009 r. 

Koszt w ciągu  
2009 r. 

Miasto Gliwice Dom Dziecka Nr 1 3 3 092,00 zł 93 328,94 zł 

Miasto Gliwice Dom Dziecka Nr 2 7 3 157,00 zł 252 924,00 zł 

Miasto Gliwice Dom Dziecka nr 3 3 3 406,00 zł 67 517,41 zł 

Powiat Pszczyński 
Centrum Wsparcia Dziecka 

i Rodziny „Przystań” 
2 3 255,59 zł 74 891,58 zł 

Powiat 
Częstochowski 

Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Blachowni 

2 2 565,00 zł 55 332,48 zł 

Miasto Zabrze 
Centrum Wsparcia Kryzysowego 

Dzieci  
i Młodzieży w Zabrzu 

4 3 168,00 zł 86 597,60 zł 

Powiat Wadowicki 

Zespół Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych  

w Jaszczurowej z siedzibą 
 w Radoczy 

2 2 599,00 zł 61 578,00 zł 

Powiat Lubliniecki Dom Dziecka w Ciasnej 1 2 158,84 zł 25 260,09 zł 

Powiat Gorlicki 
Wielofunkcyjna Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Razem” w Gorlicach 

1 2 327,00 zł 9 642,19 zł 

Powiat Raciborski 
Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Kuźni 

Raciborskiej 
6 2 700,00 zł 54 000,00 zł 

Ogółem 31 28 428,43 zł 781 072,29zł 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 
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Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej pochodzące z poszczególnych gmin 

Powiatu Gliwickiego w 2009 r. 

 

Legenda: 

 

 

 

Gmina Wielowieś 

Gmina Rudziniec 
Pyskowice 

Gmina  

 Toszek 

Gmina Sośnicowice 

Knurów Gmina  

Pilchowice 

Gmina 
Gierałtowice 

      rodziny zastępcze 

      placówki opiekuńczo-wychowawcze 

12 

18 

13 49 

6 

67 

18 

12 

 2 

4 

14 
0 

1 

7 

1 

1 
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Dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach  

zastępczych na terenie Powiatu Gliwickiego w 2009 r. 
 

 

Gmina Wielowieś 

Gmina Toszek 

Gmina Rudziniec 

Pyskowice 

Gmina Sośnicowice 

Knurów Gmina  

Pilchowice 

Gmina 
Gierałtowice 

3 dzieci 

1 dziecko 

2 dzieci 
10 dzieci 

2 dzieci 

12 dzieci 
 

5 dzieci 

2 dzieci 
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Rodzinny Dom Dziecka: 

  

Rodzinny Dom Dziecka z siedzibą w Paczynie działa w oparciu o własny statut  

i regulamin oraz o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca  

2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. 

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie przebywało łącznie  

7 wychowanków w wieku od 7 do 17 lat. Dzieci mają tam zapewnioną opiekę 

rodzinną. 

W placówce zatrudniony jest Dyrektor oraz wychowawca, a także osoba 

przyjęta na umowę zlecenie do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich. 

 Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie ściśle współpracuje z PCPR w Gliwicach 

oraz z Niepublicznym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Bytomiu w zakresie 

dokonywania oceny sytuacji dziecka i tworzenia indywidualnego planu pracy  

z dzieckiem. Spotkania zespołu odbywają się regularnie, raz na pół roku i uczestniczy 

w nich czynnie przedstawiciel Centrum. 

 

USAMODZIELNIANI WYCHOWANKOWIE Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK: 

 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pełnoletnim 

wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 

udziela się pomocy mającej na celu jej życiowe usamodzielnienie oraz integrację ze 

środowiskiem.  

Usamodzielnieniem mogą być objęte osoby pochodzące z rodzin 

zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego  

i socjalizacyjnego, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

 W roku 2009 r. procesem usamodzielnienia objęliśmy 53 wychowanków,  

w tym 25 wychowanków, którzy proces ten rozpoczęli dopiero w roku 2009. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pełnoletni wychowanek rodziny 

zastępczej lub placówki rozpoczynający proces usamodzielnienia zostaje 
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zobowiązany do przygotowania Indywidualnego Programu Usamodzielnienia,  

w którym określa swoje plany na najbliższe lata (do ukończenia 25 roku życia) 

związane z życiem osobistym, nauką oraz karierą zawodową. W realizacji Programu 

wspierają go opiekun usamodzielnienia oraz pracownik socjalny PCPR.  

W 2009 r. przygotowano 25 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia. 

Od 2008 r. usamodzielniani wychowankowie mają również możliwość 

skorzystania z dodatkowego wsparcia w postaci udziału w Projekcie pt. „Dobry start 

w samodzielność” realizowanego w ramach Programu systemowy na lata 2008-2013, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

W 2009 r. z tego typu wsparcia skorzystało 30 wychowanków uzyskując nowe 

lub podwyższając kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach, np. prawa 

jazdy, kursach językowych, komputerowych, stylizacji paznokci itp., Osoby te 

uzyskały również zaświadczenia o ukończeniu warsztatów psychologicznych oraz 

aktywnego poszukiwania pracy„Spadochron”, a także skorzystało z porad prawnika 

lub doradcy zawodowego. 

 

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE: 

Bardzo dobrą i sprawdzoną formą współpracy z różnymi instytucjami 

działającymi na polu pomocy dziecku i rodzinie są zespoły interdyscyplinarne, 

których uczestnicy zajmują się konkretną rodziną. Są to zazwyczaj pracownicy 

socjalni PCPR, kuratorzy zawodowi i społeczni Sądu Rejonowego w Gliwicach, 

funkcjonariusze policji działający w poszczególnych gminach, pedagodzy  

i psycholodzy szkolni. W spotkaniach tych uczestniczą również przedstawiciele Punktu 

Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Gliwicach, którzy często odgrywają, w kolejnym 

okresie kontaktu z rodziną, kluczową rolę. 

W 2009 r. odbyło się 7 spotkań zespołów interdyscyplinarnych. Inicjatorem 

zwołania ich było PCPR w Gliwicach. Celem spotkań było dokładne rozeznanie 

sytuacji poszczególnych rodzin i małoletnich dzieci, poznanie sprawy z perspektywy 

specjalistów z różnych sfer życia rodziny oraz ustalenie planu pracy z rodziną  

i dzieckiem. Czasem konieczne było dokonania rozpoznania pod kątem znalezienia 

środowiska zastępczego dla dzieci wymagających zabezpieczenia.  
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Planujemy, aby w przyszłości zespoły interdyscyplinarne zyskały statut prawny, 

dzięki czemu wnioski z obrad zespołu będą odgrywały kluczową rolę  

w podejmowanych decyzjach, szczególnie przez Sąd. 

 

WSPÓŁPRACA Z PUNKTEM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ: 

 

W ramach działającego przy PCPR Punkcie Interwencji Kryzysowej 

psychologowie niejednokrotnie wspólnie z pracownikami socjalnymi podejmują 

działania mające na celu udzielanie szerokiego spektrum wsparcia dla mieszkańców 

powiatu, w szczególności dla podopiecznych rodzin zastępczych funkcjonujących  

w Powiecie Gliwickim. 

Prowadzona jest w tym zakresie indywidualna praca terapeutyczna oraz 

podejmowane są interwencje w środowisku, które mają na celu wsparcie doraźne  

w miejscu zamieszkania, a następnie kontynuowanie pracy w siedzibie punktu. 

Pracownicy socjalni kierują również na konsultacje psychologiczne 

wymagające tego rodziny i dzieci oraz posiłkują się opiniami psychologicznymi przy 

opracowywaniu sprawozdań i opinii do Sądu lub innych instytucji związanych  

z opieką nad dzieckiem i rodziną. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INSTYTUCJAMI 

 

W roku 2009 zwiększono liczbę konsultacji z przedstawicielami różnych instytucji 

działających w Powiecie Gliwickim na rzecz naszych podopiecznych, a tym samym 

znacznie zwiększyła się efektywność w zakresie rozwiązywania ich problemów. 

Częste spotkania, omawianie sytuacji podopiecznych i wspólne poszukiwanie 

sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji rodzin skutkuje szybszym i efektywniejszym 

udzielaniem wsparcia. 

Współpraca z poszczególnymi instytucjami obejmuje następujące zadania: 

 

1) Ośrodki Adopcyjno –Opiekuńcze: 

 pomoc w znalezieniu kandydatów na rodziny zastępcze, 

 zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do adopcji, 

 udział w zespole ds. okresowej oceny zasadności pobytu dzieci w Rodzinnym 

Domu Dziecka. 
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2) Ośrodek Rodzin Zastępczych „Szansa” Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy w Bytomiu - Stolarzowicach: 

 przygotowywanie i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, 

 wydawanie zaświadczeń o ukończonym przez kandydatów szkoleniu, 

 przygotowywanie opinii na temat kandydatów o spełnianiu warunków  

i posiadaniu przygotowania do prowadzenia placówek rodzinnych i rodzin 

zastępczych, 

 wspierania dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego 

planu pracy z dzieckiem oraz dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci 

umieszczonych w placówce rodzinnej we współpracy z jej dyrektorem. 

PCPR współpracuje z Ośrodkiem na podstawie umowy zlecenia. Została ona 

przygotowana i zawarta po zebraniu ofert z innych ośrodków, jako najkorzystniejsza 

pod względem finansowym oraz w oparciu dotychczasową, bardzo dobrą 

współpracę. 

 

3) Sąd Rejonowy: 

 wnioskowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczych względem dzieci  

w sytuacjach interwencyjnych, 

 udział w rozprawach dotyczących wydania zarządzeń opiekuńczych 

względem dzieci pochodzących z powiatu gliwickiego, 

 sporządzanie opinii o kandydatach zgłaszających gotowość do pełnieni 

funkcji rodziny zastępczej, 

 sporządzanie, co najmniej raz w roku sprawozdania z pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej przez rodziny ustanowione przez Sąd, 

 

4) Ośrodki Pomocy Społecznej: 

 opiniowanie wniosków o kandydatach na rodzinę zastępczą, 

 udział w zespołach interdyscyplinarnych, 

 udział w interwencjach w środowisku lokalnym, 

 udostępnianie danych osobowych o świadczeniach klientów i rodzin, 

niezbędnych do wydania decyzji przez PCPR. 

 zbieranie informacji o dzieciach pozbawionych właściwej opieki rodziców. 
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5) Urzędy Miasta/Gminy: 

 współpraca w zakresie opiniowania wniosków o przydział mieszkania  

z zasobów gminy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek,  

 udostępnianie danych osobowych dla potrzeb PCPR w zakresie meldunku  

i miejsca urodzenia, a także wysokości dotacji do czynszu klientów. 

 

6) Szkoły/Przedszkola: 

 wydawanie opinii o uczniach dla potrzeb PCPR, 

 udział pedagogów/psychologów/wychowawców w zespołach  

interdyscyplinarnych, 

 udział przedstawicieli szkoły w interwencjach środowiskowych. 

 

7) Policja: 

 pomoc w interwencjach środowiskowych, 

 udział w zespołach interdyscyplinarnych w zakresie nadzoru nad sytuacją 

rodziny. 

 

7) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: 

 udzielanie informacji na temat specjalnych potrzeb dzieci, 

 pomoc psychologa w interwencji środowiskowej. 

 

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004 r. za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej  

lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, opłatę do wysokości 

miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej lub opłatę do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania w placówce wnoszą rodzice. Szczegółowe przepisy 

w tym zakresie określone zostały w Uchwale Rady Powiatu Gliwickiego  

Nr XXIV/178/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej  

w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W 2009 r. PCPR w Gliwicach przeprowadziło ponad 238 postępowań 

administracyjnych w sprawie ustalenia obowiązku odpłatności u rodziców 
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biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

W 83 przypadkach sprawy zakończyły się wydaniem decyzji zwalniającej  

z ww. opłaty z uwagi na trudną sytuację materialną oraz występującą 

niepełnosprawność, natomiast w 23 przypadkach rodzice zostali zobowiązani do 

całkowitej lub częściowej odpłatności w zależności od sytuacji materialnej. 

 

Należy zaznaczyć, że postępowania w sprawie ustalenia odpłatności  

u rodziców biologicznych należą do jednych z najtrudniejszych do załatwienia przez 

pracowników socjalnych, ponieważ rodzice często utrudniają kontakt, nie wywiązują 

się z dokonanych ustaleń, unikają wywiadów środowiskowych. W konsekwencji 

postępowanie przedłuża się, a sami zainteresowani uniemożliwiają sobie pozytywne  

i szybkie rozpatrzenie sprawy. 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Tutejsze Centrum w 2009 r. uczestniczyło nadal w Programie „Przeciwdziałania 

niedostosowaniu społecznemu i przestępczości dzieci i młodzieży”, koordynując 

przekazywanie informacji na temat zaplecza instytucjonalnego i specjalistycznego 

wsparcia w powiecie gliwickim dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją lub 

niedostosowaniem społecznym. 

Kwartalnie zbierane są informacje z poszczególnych gmin powiatu gliwickiego 

oraz Sądu Rejonowego w Gliwicach na temat ww. problematyki, a wnioski 

przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  
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PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
 

 

Informacje ogólne 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gliwicach realizuje świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wymienione  

w Ustawie o pomocy społecznej . Są nimi: interwencja kryzysowa oraz poradnictwo 

specjalistyczne.  

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań 

podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest 

przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia 

sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej 

niewydolności psychospołecznej.  

Poradnictwo specjalistyczne obejmuje poradnictwo psychologiczne, prawne  

i rodzinne. Jest ono świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności  

lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,  

bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo prawne realizuje się poprzez udzielanie informacji  

o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 

Poradnictwo psychologiczne realizuje się poprzez procesy diagnozowania, 

profilaktyki i terapii. 

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy wychowawcze w rodzinach 

naturalnych i zastępczych, a także terapię rodzinną. 

Pod koniec ubiegłego roku Punkt Interwencji Kryzysowej zyskał nową siedzibę 

w postaci dwupokojowego pomieszczenia z toaletą opuszczonych przez Powiatową 

Bibliotekę Publiczną, z osobnym wejściem. Zapewnia to klientom Punktu komfort 

korzystania z szeroko rozumianej pomocy i wsparcia w bardziej anonimowy sposób. 

Ponadto umożliwia świadczenie pomocy psychologicznej w godzinach 

popołudniowych, co w znacznym stopniu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom 

klientom korzystającym z pomocy PIK. 

Punkt Interwencji Kryzysowej oferował pomoc interdyscyplinarną osobom  

i rodzinom z terenu Powiatu Gliwickiego, znajdującym się w stanie kryzysu oraz 

potrzebującym wsparcia i porady w trudnych sytuacjach życiowych. Działania swe 
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Punkt kierował w dużej części do ofiar przemocy w rodzinie. Celem prowadzonych 

oddziaływań było w związku z tym przywrócenie równowagi psychicznej  

i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z bieżącymi wydarzeniami życiowym, 

oraz zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej.  

Najczęstszymi sytuacjami, w których została udzielona pomoc  

przez pracowników Punktu były: przemoc w rodzinie (psychiczna, fizyczna, 

finansowa, seksualna), bezrobocie, ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, długi, 

samotność, choroba przewlekła, konflikt małżeński, separacja, rozwód  

i rozstanie z partnerem, trudności wychowawcze, konflikty rodzinne, problemy wieku 

dorastania, trudności i fobie szkolne, trudności w nauce, trudności  

z adaptacją w nowym środowisku szkolnym i rodzinnym, konflikty z rodzicami, konflikty 

z rówieśnikami, myśli samobójcze, tendencje suicydalne.  

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w 2009 r. zatrudnionych było:  

3 psychologów, prawnik oraz lekarz psychiatra (umowa zlecenie).  

 

Pomoc w Punkcie oferowana była następującym grupom klientów:  

 klientom indywidualnym 

 parom małżeńskim  

 rodzinom 

 dzieciom, w tym wychowankom przebywającym w Rodzinach Zastępczych na 

terenie powiatu gliwickiego.  

Stosowane formy pomocy obejmowały: interwencję kryzysową – głównie dla 

ofiar przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, 

psychiatryczne, poradnictwo dla Rodzin Zastępczych, terapię indywidualną, 

małżeńską, rodzinną, poradnictwo drogą mailową i telefoniczną oraz interwencje  

w środowisku. Zwłaszcza te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie, ponieważ 

są one stosowane wobec tych grup klientów, którzy z różnych powodów, najczęściej 

z powodu bardzo trudnej sytuacji osobistej i materialnej, nie są w stanie dotrzeć do 

siedziby Punktu w Gliwicach.  

 

Oprócz działań z zakresu interwencji kryzysowej i poradnictwa 

specjalistycznego w Punkcie realizowane są programy terapeutyczne, zakładające 

podejście eklektyczne zakładające wykorzystywanie zgodnie z potrzebami różnych 
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form terapii krótko- i długoterminowych, takich jak: terapia poznawcza, 

behawioralna, systemowa, skoncentrowana na rozwiązaniach, skoncentrowana na 

kliencie. Stosowana jest również terapia rodzinna i małżeńska oparta o podejście 

systemowe. Spotkania odbywają się z udziałem dwóch psychologów ze średnią 

częstotliwością raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie (w zależności od potrzeb  

i możliwości). 

W roku 2009 w Punkcie Interwencji Kryzysowej pomocą objęto 166 osób  

i udzielono 314 konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, w tym: 

 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych: 201 

 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci: 71 

 rodzinnych konsultacji psychologicznych: 12 

 konsultacji psychiatrycznych oraz superwizji zespołu: 30 

Tutejszy Punkt współpracował z różnymi instytucjami z terenu Powiatu 

Gliwickiego, takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, zespoły kuratorskiej służby 

sądowej, komisariaty policji, prokuraturą, szkoły, stowarzyszenia organizacjami  

pozarządowymi zajmującymi  się wspieraniem i ochroną praw różnych grup 

społecznych: dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, ofiar przemocy, osób 

pokrzywdzonych przestępstwem.  

 

Porady prawne w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej 

 

W ramach działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Punktu 

Interwencji Kryzysowej realizowane były także przez cały 2009 r. porady prawne.  

W każdy czwartek w godzinach od 12 do 14 udzielano niezbędnej pomocy osobom, 

które zgłaszały takie potrzeby pracownikom socjalnym PCPR lub też psychologom 

pracującym w PIK. Przez okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 udzielono  200 

indywidualnych porad, z czego 20 osób zwracało się z prośbą o poradę więcej niż 

dwa razy. Były to przypadki osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. 

W takich wypadkach udzielenie pomocy prawnej związane było często  

z przygotowywaniem pism procesowych dla klientów i udzielaniem niezbędnego 

wsparcia w toczących się sprawach sądowych.  

 

50 % spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa rodzinnego 

30 % spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa cywilnego  
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15 % spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa administracyjnego 

 5 % spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa karnego 

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczyły głównie władzy rodzicielskiej, 

obowiązku alimentacyjnego oraz ustania małżeństwa. Sprawy z zakresu prawa 

cywilnego dotyczyły w przeważającej mierze spraw związanych  

z prawem lokatorskim (eksmisje), prawem spadkowym, oraz sprawami związanymi  

z ubezwłasnowolnieniem. Charakterystyczny jest niemal zerowy udział spraw 

związanych z prawem konsumenckim. Sprawy administracyjnie to praktycznie 

wyłącznie sprawy dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie zdarzały się też 

sprawy związane z prawem pracy.  

 

Niemal przez cały czas utrzymywało się stałe zainteresowanie poradami 

prawnymi. Nierzadko okres oczekiwania na wizytę sięgał trzech tygodni. Zdarzały się 

przypadki, że w ramach działalności PIK udzielano porad mieszkańcom miasta 

Gliwice za każdym razem jednak osoby te były po udzieleniu porady kierowane do 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach.  

 

Program Korekcyjno- Edukacyjny dla sprawców przemocy w roku 2009 

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Ustawa  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.) przeprowadzono  

w 2009 roku jedną edycję grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

We współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, kuratorską służbą sądową, 

Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, wytypowano 

44 osoby, z którymi nawiązano kontakt i zaproponowano udział w Programie. 

Ponieważ uczestnictwo w Programie jest w przeważającej mierze dobrowolne, na 

udział w Programie zdecydowało się 7 osób. Większość z nich to osoby skazane za 

czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd 

warunkowo zawiesił wykonanie kary i nakazał uczestnictwo w Programie.  

Z naszych doświadczeń wynika, że nakaz sądowy jest najskuteczniejszą środkiem 

motywującym osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w programach 
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korekcyjno-edukacyjnych. Biorąc pod uwagę frekwencję na zajęciach oraz 

zaangażowanie poszczególnych uczestników, udział w Programie zaliczono czterem 

osobom. Trzy z nich to osoby, którym Sąd nakazał uczestnictwo w Programie, jedna 

zgodziła się na udział dobrowolnie.  

Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i zawartymi  

w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 

2009-2013, została przez pracowników PIK napisana wersja autorska Programu.  

 W myśl zaleceń, aby nie prowadzić działań wobec osób stosujących 

przemoc w tym samym miejscu, w którym udziela się pomocy ofiarom przemocy, 

zajęcia w ramach Programu prowadzone były poza budynkiem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, w pomieszczeniach Centrum Integracji Społecznej  

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 27. Program trwał 4 miesiące, od kwietnia do lipca 

2009r. Prowadzony on był przez parę terapeutów, kobietę  

i mężczyznę ( w tym psychologa Punktu Interwencji Kryzysowej) i pod superwizją 

psychoterapeuty. 

Formy spotkań miały charakter zarówno spotkań grupowych (warsztaty, 

wykłady),jak i konsultacji indywidualnych.  

W ramach spotkań grupowych, na spotkania ze sprawcami, zapraszani byli 

specjaliści z różnych dziedzin związanych z przeciwdziałaniem przemocy: kuratorzy, 

specjalista uzależnień, policjanci, prawnik. 

Po zakończeniu cyklu prowadzona jest ewaluacja – jedna bezpośrednio po  

i druga rok po ukończeniu cyklu. W zależności od jej wyników dostosowywana  

i proponowana jest dalsza pomoc. W pierwszej ocenie ujawniły się pozytywne skutki 

oddziaływań terapeutycznych grupy w zakresie poprawy funkcjonowania 

psychospołecznego jej odbiorców. Prowadzony dotychczas monitoring wskazuje na 

trwałość oddziaływań.  
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POMOC ŚRODOWISKOWA I INSTYTUCJONALNA 

 

Domy Pomocy Społecznej. 

Na terenie Powiatu Gliwickiego funkcjonowało w 2009r. 5 ponadlokalnych 

domów pomocy społecznej. 

 Dwa z nich są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gliwickiego  

Dom Pomocy 
Społecznej 

Typ Domu 
Liczba 
miejsc 

statutowych 

Średni 
miesięczny 

koszt 
rzeczywisty/ 
ogłoszony 

Liczba osób 
oczekujących 

na 
skierowanie 

lub 
umieszczenie 

Liczba decyzji 
o skierowaniu 

lub 
umieszczeniu

3 

Liczba 
decyzji  

o 
odpłatności

3 

Dom Pomocy 
Społecznej 
„Ostoja” w 

Sośnicowicach 

do 
28.07.2009r.dla 

dzieci i młodzieży 
niepełno-

sprawnych 
intelektualnie 

 
od 28.07.2009r. 

dla osób 
dorosłych 
niepełno-

sprawnych 
intelektualnie 
oraz dzieci  
i młodzieży 
niepełno-

sprawnych 
intelektualnie 

do 
28.07.2009r. 

151 
 
 
 

od 
29.07.2009r. 

124 

1 908,90zł
1 

2 616,19zł
2
 0 3 57 

Dom Pomocy 
Społecznej 
„Zameczek”  

w Kuźni 
Nieborowskiej 

dla osób 
dorosłych 
niepełno-

sprawnych 
intelektualnie 

51 
2 159,54zł

1 

3 025,09zł
2
 

4 0 42 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 
 

1- rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca z 2007r., dla domów pomocy społecznej, 

które nie osiągnęły wymaganych standardów. 

2- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

3- decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

 

 Trzy domy pomocy społecznej to jednostki organizacyjne działające  

na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej, którym Powiat Gliwicki zlecił realizację zadania - 

prowadzenie domów pomocy społecznej na podstawie 5-letnich umów  

o realizację zadania w postaci prowadzenia domów pomocy społecznej. 
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Wszystkie Domy zapewniają swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz 

zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.  

Dom Pomocy 
Społecznej 

Typ Domu 
Liczba 
miejsc 

statutowych 

Średni 
miesięczny 

koszt 
rzeczywisty/ 
ogłoszony 

Liczba osób 
oczekujących 

na 
skierowanie 

lub 
umieszczenie 

Liczba decyzji 
o skierowaniu 

lub 
umieszczeniu

3 

Liczba 
decyzji  

o 
odpłatności

3 

Dom Pomocy 
Społecznej 

Pilchowicach 
prowadzony 

przez zakon o.o. 
Kamilianów 

dla dzieci  
i młodzieży 
niepełno-

sprawnych 
intelektualnie 

60 
1 957,92zł

1 

2 262,53zł
2
 

4 0 47 

Dom Pomocy 
Społecznej 

„Caritas” Diecezji 
Gliwickiej  

w Wiśniczach 

dla osób  
w podeszłym 

wieku 
80 2 277,08zł

2
 31 13 19 

Dom Pomocy 
Społecznej  
w Knurowie 
prowadzony 
przez Caritas 
Archidiecezji 
Katowickiej 

dla osób 
dorosłych 
niepełno-

sprawnych 
intelektualnie 

27 2 011,00zł
4
 

0 

(11 zapytań  
o miejsce) 

27 29 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 

1- rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca z 2007r., dla domów pomocy społecznej, 

które nie osiągnęły wymaganych standardów. 

2- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

3- decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

4- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca zgodny z zawartą umową. 

 

Zgodnie z art. 152 ustawy o pomocy społecznej do dnia 31 grudnia 2010 r. domy 

pomocy społecznej są zobowiązane osiągnąć wymagany standard określony 

Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej.  

W celu obniżenia statutowej liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”  

w Sośnicowicach, co było koniecznym warunkiem osiągnięcia standardu, Powiat 

Gliwicki ogłosił 10 marca 2009 r. konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej – prowadzenie o zasięgu ponadgminnym domu pomocy społecznej dla 

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – dla 27 kobiet. 
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W wyniku konkursu została podpisana w dniu 13 maja 2009 r., umowa między 

Powiatem Gliwickim a Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża 

Uzdrowienie Chorych Dom Pomocy Społecznej. 

 

W roku sprawozdawczym dwa domy pomocy społecznej funkcjonujące na 

terenie naszego powiatu otrzymały decyzją Wojewody Śląskiego zezwolenie na 

prowadzenie domu pomocy społecznej, są to: 

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach – otrzymał zezwolenie w dniu 9 lutego 

2009 r. 

 Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – otrzymał zezwolenie  

w dniu 29 lipca 2009 r.  

 

Zezwolenie warunkowe na prowadzenie domu posiadają:  

 Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej 

 Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach 

 

Budżet w powiatowych domach pomocy społecznej w 2009 r. 

 

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach 
liczba miejsc statutowych: do 28.07.2009r. 151 od 29.07.2009r. 124 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez WZS Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach i domów pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

Plan finansowy 

(po zmianach) 

Stan na: 

31.12.2009r. 

Wykonanie 

4 112 025,00 zł 

4 112 015,42 zł 

środki własne powiatu 

1 798 970,42 zł 

środki z dotacji otrzymanej ze Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego 

2 313 045,00 zł 
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Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej 
liczba miejsc statutowych: 51 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez WZS Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach i domów pomocy społecznej. 

 

 

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej jest w trakcie 

intensywnych prac związanych z dochodzeniem do standardów, w ramach których 

w 2009 r. wykonano następujące zadania: 

- ciąg dalszy modernizacji pokoi mieszkalnych 325 479,26 zł 

- modernizacja korytarzy 95 406,74 zł 

- zakup segmentu o charakterze stałej zabudowy 3 550,00 zł 

Łącznie 424 436,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Plan finansowy 

(po zmianach) 

Stan na: 
31.12.2009r. 

Wykonanie 

środki własne powiatu 

środki z dotacji otrzymanej ze 

Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

Razem 

2 068 071,00 zł 

1 059 802,70 zł 1 007 628,00 zł 

2 067 430,70 zł 

wydatki 

bieżące 

środki 

finansowe na 

standardy 

wydatki 

bieżące 

środki 

finansowe na 

standardy 

770 366,70 zł 289 436,00 zł 872 628,00 zł 135 000,00 zł 
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Budżet w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Gliwickiego 

 

Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach 
liczba miejsc statutowych: 60 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez WZS Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach i domów pomocy społecznej. 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach w ramach dochodzenia do 

standardów w 2009 r. wykonano następujące zadania: 

 

- dostosowanie budynku do wymogów p/poż, wydzielenie 

klatek schodowych drzwiami p/poż w klasie E/30, montaż 

okna oddymiającego 75 016,90 zł 

- modernizacja kotłowni  39 760,95 zł 

- częściowa wymiana instalacji podtynkowej  4 070,07 zł 

- remont klatek schodowych i korytarzy 12 747,21 zł 

- wymiana wykładzin podłogowych  53 461,58 zł 

- wymiana schodów i podestów przy wejściu do budynku  8 784,00 zł 

- doposażenie salek terapeutycznych 6 658,50 zł 

- doposażenie pomieszczeń administracyjnych  

   i gospodarczych  
23 863,14 zł 

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego 12 711,60 zł 

- zakup schodołazu  13 770,90 zł 

Łącznie 250 844,85 zł 

Plan finansowy 

(po zmianach) 

Stan na: 

31.12.2009r. 

Wykonanie  

środki własne domu pomocy 

społecznej środki z dotacji otrzymanej ze 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

1 180 681,00 zł 

1 180 681,00zł 534 048,00 zł 

wydatki bieżące 

środki 

finansowe na 

standardy 

wydatki 

bieżące 

środki 

finansowe na 

standardy 

1 122 781,00zł 57 900,00 zł 341 103,15zł 192 944,85 zł 
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Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach 
liczba miejsc statutowych: 80 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez WZS Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach i domów pomocy społecznej. 

 

 
Dom Pomocy Społecznej w Knurowie 

liczba miejsc statutowych: 27 

 

* - w tym, dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 309 952,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez WZS Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach i domów pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

Plan finansowy 

(po zmianach) 

Stan na: 31.12.2009r. 

Wykonanie 
 

środki własne domu 

pomocy społecznej 
Środki przekazane przez Powiat Gliwicki 

środki z dotacji 

otrzymanej ze Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego 

714 629,00 zł 714 629,00 zł 1 539 609,00 zł 

Plan finansowy 

(po zmianach) 

Stan na: 31.12.2009r. 
Wykonanie* 

 

środki własne domu pomocy społecznej 
Środki przekazane przez 

Powiat Gliwicki 

367 227,00 zł 363 330,01 zł 

środki własne Caritas 

środki  

z odpłatności 

mieszkanek 

24 684,16 zł 75 202,03 zł 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY – PROWADZONY W RAMACH OŚRODKA MATKA 

BOŻA UZDROWIENIE CHORYCH CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W KNUROWIE. 

 

W ramach zadania prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej w powiecie gliwickim funkcjonuje ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Knurowie. Jest to zadanie rządowe, prowadzone na zlecenie 

Powiatu Gliwickiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, zgodnie z umową z dnia 

30 grudnia 2005 r. o realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pomiędzy 

Zarządem Powiatu Gliwickiego, a Caritasem Archidiecezji Katowickiej na okres od 01 

stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. 

Środowiskowy Dom Samopomocy ma charakter ponadlokalny. Placówka 

zapewnia terapię całodobową w ramach Hostelu dla 10 osób, oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w formie dziennej dla 40 osób w II grupach co łącznie daje 50 

uczestników:  

 osoby z diagnozą zaburzeń psychicznych 

 osoby niepełnosprawne intelektualnie 

Z oferowanych usług korzystają przede wszystkim osoby, które mają trudności  

z samodzielnym przezwyciężeniem trudnych sytuacji życiowych, w tym  

w odnalezieniu się w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom zapewnia 

postępowanie rehabilitacyjne opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika. 

Celem postępowania jest poprawa jakości życia poprzez podtrzymywanie  

i rozwijanie umiejętności uczestników a tym samym przygotowaniem ich  

do samodzielnego życia w środowisku.  

Postępowanie rehabilitacyjne odbywa się w ramach: treningu lekowego, 

treningu higienicznego, treningu budżetowego, treningu kulinarnego, treningu 

technicznego, treningu umiejętności społecznych, terapii zajęciowej, nauki czytania  

i pisania (osoby upośledzone umysłowo), relaksacji, muzykoterapii, psychoedukacji, 

świadczeń rekreacyjno-kulturalnych (imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do 

kina, muzeum, itp.).  

Zainteresowanie miejscami hostelowymi (10 miejsc) jest duże, przede 

wszystkim przyjmowane są osoby po leczeniu szpitalnym.  

Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się na 

podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Powiatowego 
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Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w oparciu o zgromadzoną dokumentację 

przesłaną przez ośrodki pomocy społecznej. Decyzja ta określa zakres przyznanych 

świadczeń. 

 

Tabela. Dane dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz  

z miejscami hotelowymi 

Liczba miejsc 

pobytu 

dziennego i 

całodobowego 

Liczba miejsc 

w Hostelu 

Liczba 

korzystających w 

ciągu 2009r. 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Liczba osób 

oczekujących 

50 10 66 101 6 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 

Tabela. Budżet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie  

Plan finansowy  

(po zmianach) 
Wykonanie 

w tym 

 środki  

z dotacji otrzymanej 

ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

ponadto 

środki własne 

765 600,00 765 594,13 765 600,00 11 014,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Knurowie. 

 

 

Przekazane w 2009 r. dotacje zostały wydatkowane na: 

 

realizację zadania podstawowego - prowadzenie środowiskowego domu 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z miejscami 

hostelowymi. 675 594,13 zł 

bieżące remonty Środowiskowego Domu Samopomocy - remont sali 

rehabilitacyjnej 50 000,00 zł 

zadanie inwestycyjne - wykonanie dwóch łazienek w pomieszczeniach 

przeznaczonych dla całodobowego pobytu mieszkańców hostelu 

Środowiskowego Domu Samopomocy 40 000,00 zł 

Łącznie 765 594,13 zł 

 

 

 

 

 



 34 

DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Głównym zadaniem Działu jest podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków 

życia osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

c) podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków 

niepełnosprawności, 

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 

     rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Pracownicy Działu wykonują również zadania powiatu, które określa ustawa  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z dnia 27 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. Nr 123,poz. 776). Na realizację zadań  

w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej corocznie Zarząd Funduszu przyznaje 

zgodnie z algorytmem środki finansowe. Rada Powiatu w oparciu o art. 35a ust. 2 

pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy określa uchwałą rodzaj zadań oraz kwoty na ich 

realizację. 

 

Propozycja zadań oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację 

składana przez PCPR Zarządowi Powiatu jest opiniowana przez Powiatową 

Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, powołaną w oparciu art. 44b 

powyższej ustawy.  

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z pięciu osób, 

będących przedstawicielami organizacji spoza sektora publicznego, działających 

na polu pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Powiatu Gliwickiego. 

Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach 

dotyczących niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu, a zakres jej działań 

obejmuje:  

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :  

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  
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b) realizacji praw osób niepełnosprawnych. 

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

3. Ocena realizacji programów. 

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę 

Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się średnio jeden raz na kwartał,  

a obsługę administracyjną wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które 

również jest współinicjatorem wskazywania problemów osób niepełnosprawnych. 

 

W 2009 roku odbyły się 4 spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Gliwickiego: 

 dwa spotkania dotyczyły wydania opinii w sprawie propozycji uchwał Rady 

   Powiatu w zakresie wyznaczenia zadań oraz kwot na ich realizację w 2009 r.; 

 tematem kolejnego spotkania było niedoszacowanie budżetu PFRON  

w 2009 r.    na realizację zadań oraz wydanie opinii o proponowanych przez 

PCPR zasad    rozpatrywania składanych wniosków o dofinansowanie; 

 jedno spotkanie Powiatowej Rady odbyło się w związku z potrzebą 

zaopiniowania inicjatywy dotyczącej utworzenia ośrodka zapewniającego 

krótkoterminową instytucjonalną całodobową pomoc 

osobom   niepełnosprawnym w sytuacjach nagłych. Posiedzenie odbyło się 

na wniosek    matek osób niepełnosprawnych zgłaszających lukę w zakresie 

oferowanej    pomocy i wsparciu rodzinom wychowującym dzieci 

niepełnosprawne. 

 

Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. 

 

Jednym z głównych zadań Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest 

upowszechnianie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych a także podejmowanie działań w celu zwiększenia świadomości 

w społeczeństwie lokalnym. 

 

W 2009r. zadanie to realizowane było między innymi poprzez dystrybucję 

Informatora dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Gliwickim opracowanym przez 
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zespół pracowników PCPR. Zebranie informacji o uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych w formie Informatora oraz nieodpłatna jego dystrybucja dała 

gwarancję szerokiego dostępu do niezbędnej wiedzy osobom zainteresowanym,  

a także osobom wspierającym.  

 

Wydanie to w nakładzie 1000 szt., możliwe było dzięki realizacji przez PCPR projektu 

”Dobry start w samodzielność” współfinansowany przez Europejski Fundusz 

Społeczny.  

 

Treść Informatora przekazuje skoncentrowane informacje osobom 

niepełnosprawnym w zakresie: 

1) dostępu pod kątem formalnym i prawnym do instytucji świadczących usługi 

     opiekuńczo-bytowe, 

2)  przysługujących ulg i uprawnień, 

3) orzecznictwa rentowego i pozarentowego.  

 

Informator ten był przekazywany indywidualnie osobom zainteresowanym przez 

pracowników Działu oraz instytucjom i organizacjom, w tym: 

- Radnym Powiatu Gliwickiego, 

- Ośrodkom Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu Gliwickiego, 

- Jednostkom służby zdrowia, 

- Jednostkom oświaty, 

- Organizacjom pozarządowym działającym na polu wsparcia i pomocy osobom 

  niepełnosprawnym w Powiecie Gliwickim, 

- Innym osobom i instytucjom zainteresowanym wsparciem osób 

  niepełnosprawnych. 

 

W ramach poszerzenia oferty informacyjnej kierowanej do osób niepełnosprawnych 

w 2009 r. został wydany „Przewodnik dla osób niepełnosprawnych – instytucje służby 

zdrowia w Powiecie Gliwickim”. Bezpłatny przewodnik został wydany  

w nakładzie 1000 szt.  

 

Ponadto informacje w zakresie praw i uprawnień osobom niepełnosprawnym 

udzielane są indywidualnie przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych oraz 
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pozostałych pracowników Działu w trakcie spotkań indywidualnych, a także 

telefonicznie. 

 

W celu dotarcia do jak najszerszej rzeszy osób zainteresowanych wsparciem  

i pomocą współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie Powiatu 

Gliwickiego. Współpraca polega między innymi na przekazywaniu istotnych 

informacji z prośbą o udostępniani ich niepełnosprawnym mieszkańcom gmin. 

Między innymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej dostępne są druki wniosków  

o dofinansowanie, co ułatwia drogę załatwienia sprawy. Kierownicy Ośrodków 

Pomocy Społecznej w razie potrzeby na bieżąco informowani są o możliwości 

dofinansowania w ramach określonych zadań w celu rozpowszechniania tej wiedzy 

wśród osób zainteresowanych. 

 

Wszelkie informacje dotyczące możliwości skorzystania z uprawnień 

dofinansowania ze środków PFRON przez osoby niepełnosprawne umieszczane są na 

bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gliwicach www.pcpr-gliwice.pl oraz dzięki uprzejmości pracowników Wydziału 

Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.powiatgliwicki.finn.pl. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wielu obszarach wsparcia  

i pomocy osobom niepełnosprawnym współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

W szczególności współpraca ta dotyczy niżej wymienionych organizacji: 

1. Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin  

i Przyjaciół JA – TY - MY w Pyskowicach prowadzone przez Panią Annę Suchon 

2. Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chory w Knurowie przy Caritasie 

Archidiecezji Katowickiej prowadzone przez Pana Krzysztofa Gołucha  

3. Polski Związek Niewidomych Oddział Śląski, Koło Gliwice prowadzone przez 

Pana Karola Kopsa  
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4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Psychicznym 

„POMOST” w Kuźni Nieborowskiej prowadzone przez Panią Ewę Zamorę 

5. Stowarzyszenie na Rzecz z Upośledzeniem Umysłowym „Nadzieja”  

w Sośnicowicach prowadzone przez Pana Jarosława Mencfela 

6. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

w Knurowie, prowadzone przez Panią Urszulę Krawczyk 

7. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym, oddział Pyskowice prowadzone przez Panią 

Helenę Winczura 

8. Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

„Tęcza” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pyskowicach 

prowadzone przez Panią Małgorzatę Peteja.  

 

Współpraca dotyczy ograniczania skutków niepełnosprawności członków tych 

organizacji, w tym także działalności zmierzającej do zapewnienia równego dostępu 

do zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym 

poprzez brak możliwości dostępu do otwartego rynku pracy.  

Realizacja powyższych założeń w szczególności była możliwa dzięki zaangażowaniu  

i współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Stowarzyszeniem Integracji 

Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie  

przy ul. Pyskowickiej 8a.  

 

Organizacje te prowadzą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Powiecie Gliwickim.  

20 uczestników ww. WTZ w 2009 r. wzięło udział w projekcie „Dobry start  

w samodzielność”. W tym 9 osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

w Pyskowicach kontynuowało projekt, zaś 11 uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Knurowie po raz pierwszy wzięło udział w projekcie. 

  

Uczestnicy projektu zostali objęci różnorodnymi formami wsparcia. Do tych form 

należały: 

 14 dniowy turnus rehabilitacyjny, który odbył się w Pomorskim Centrum 

Rehabilitacji Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu w terminie  

13.10-26.10.2008r.  

Turnus dofinansowany był z dwóch źródeł tj.: 
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- PFRON w wysokości 18.266,00 zł.  

- Europejski Fundusz Społeczny w wysokości 12.134,00 zł.  

 warsztaty wideotreningu komunikacji, mające na celu wzmocnienie 

kompetencji komunikacyjnych uczestników szkolenia bazując na własnych 

zasobach i mocnych stronach, zdobycie umiejętności budowania dobrych 

relacji z opiekunami, rodziną, kolegami, współpracownikami i przełożonymi, 

zwiększenie zaufania do siebie i do własnych umiejętności, poznanie 

nowatorskich i efektywnych technik wspierania komunikacji społecznej, 

 kurs komputerowy - prowadzony przez Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach  

w dniach 16.05-27.06.2009,  

 trening kompetencji życiowych - Zajęcia obejmujące cztery dni, podczas 

których osoby niepełnosprawne ćwiczyły właściwe zachowanie przy urazach 

i ranach, sposoby autoprezentacji oraz savoir vivre na co dzień, zachowanie 

przy stole oraz ćwiczenia właściwych kulturowo zachowań społecznych. 

 

Kursy prowadzone były przez specjalistów, wyłonionych w trakcie zapytań 

ofertowych. Zapytania konstruowane były w taki sposób, aby osoby prowadzące 

miały duże doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi.  

Inną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi jest organizacja 

imprez sportowo-kulturalnych integrujących środowiska osób niepełnosprawnych,  

a także zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych  

o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

W 2009 roku niżej wymienione organizacje otrzymały dofinansowanie ze środków 

PFRON na organizację imprez: 

1. Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 34 - 3 

wnioski na łączną kwotę 19 997,00 zł do imprez: 

- „Śląskie Warsztaty Teatralne w Knurowie” 

- „Integracyjny Festyn Rodzinny Knurów 2009” 

- „Integracyjny Festyn Rodzinny Pilchowice 2009” 

2. Polski Związek Niewidomych, Oddział Śląski Koło Gliwice, ul. Zwycięstwa 1/ 2 - 1 

wniosek na kwotę 6 003,00 zł do wycieczki „Poznaj piękno Beskidu”. 
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Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie, w wyniku czego zostały zawarte  

4 umowy na łączną kwotę 26 000,00 zł. Dofinansowania przyznane zostały  

w maksymalnej kwocie 60% całkowitego kosztu przedsięwzięć. Umowy zostały 

prawidłowo rozliczone. 

Inną formą współpracy z organizacjami pozarządowym to przekazywanie 

istotnych informacji dotyczących działalności oraz pozyskiwania funduszy  

na działalność, między innymi dotyczące konferencji „ Społeczeństwo obywatelskie 

na Śląsku – 1/3 drogi 1989 – 2009”. Ze swej strony udzielamy także fachowego 

wsparcia mającego wpływ na pokonywanie pojawiających się trudności. 

 

Realizacja zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

 

W 2009 roku Powiat Gliwicki otrzymał ze środków PFRON kwotę w wysokości 

2 028 334,00 zł. Powyższa kwota, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu:  

- Uchwałą Nr XXXIII/231/2009 z dnia 26 marca 2009r.   

- Uchwałą Nr XL/282/2009  z dnia 29 października 2009r. została podzielona na 

poszczególne zadania związane z rehabilitacją społeczną oraz rehabilitację 

zawodową. 

Do ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należą: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie art.35 a, pkt 1 ppkt  7, lit a* 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zawodowej 

art. 10, pkt1* 

- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych, w tym architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych art. 35 a, pkt 1, ppkt7, lit.d* 

 - dofinansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

art.35 a, pkt1, pakt 7 , lit b* 

Wykorzystanie przekazanych środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu Gliwickiego  

w 2009r. z zakresu rehabilitacji społecznej przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  
 

L.p. Nazwa zadania 
Ilość 

złożonych 
wniosków  

Wnioski 
rozpatrzone 
negatywnie 

Wnioski 
rozpatrzone 
pozytywnie 

Kwota 
wydatkowanych 

1. 
Likwidacja barier 

architektonicznych 
25 3 

22 w tym 2 
rezygnacje po 

podpisaniu 
umowy 

91 304,00 

2. 
Likwidacja barier 

technicznych 
7 4 3 6 899,00 

3. 
Likwidacja barier  

w komunikowaniu się  
15 10 5 11 131,00 

4. 

Dofinansowanie 
uczestnictwa  

w turnusie 
rehabilitacyjnym dla 

osób 
niepełnosprawnych i 

ich opiekunów 

409  
(w tym 117 
opiekunów) 

208 
201 

(w tym 54 
opiekunów) 

141 719,00 

5. 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w 
sprzęt rehabilitacyjny, 

środki pomocnicze  
i przedmioty 

ortopedyczne 

392 
( w tym sprzęt 
rehabilitacyjny 

– 2 umowy) 

143 249 245 086,00 

6. 
Dofinansowanie 
sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki 
5 

1  
- rezygnacja 

4 25 446,00 

7. 

Dofinansowanie 
działalności 

Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

0 0 
86 (liczba 

uczestników) 
1 272 456,00 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 
 

Z uwagi na znacznie większe zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych na 

dofinansowanie do wyżej wymienionych zadań w porównaniu z przyznaną kwotą do 

dyspozycji nie było możliwości pozytywnego rozpatrzenia wszystkich wniosków.  

Sytuacja ta wymusiła wprowadzenie ograniczeń dofinansowania, które 

dopuszcza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 

2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230, poz. 1694) oraz 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.( Dz.U. nr 96, poz. 

861 ze zm.). 

 W związku z tym zostały opracowane zasady dofinansowania regulujące 

kolejność rozpatrywanych wniosków.  
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Zasady te, pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych odnosiły się przede wszystkim do rozpatrywania niżej 

wymienionych wniosków o dofinansowanie; 

- do turnusów rehabilitacyjnych,  

- do zakupu komputera w ramach łamania barier w komunikowaniu się, 

- do zakupu komputera w ramach sprzętu rehabilitacyjnego, 

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze – dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych 

Z powyższej tabeli wynika, że najbardziej dotkliwe ograniczenia dotyczyły 

wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.  

Na 409 złożonych wniosków w 2009 r. pozostało 208 wniosków spełniających 

wymagania formalne, jednakże z powodu braku środków finansowych PFRON, 

zostały rozpatrzone negatywnie co stanowi 50 % ubiegających się. Najkorzystniej 

przedstawiała się sytuacja w ramach zadania likwidacja barier funkcjonalnych,  

co obrazuje poniższa tabela.  

 

Tabela. Wykaz realizacji wniosków o dofinansowanie z zakresu barier funkcjonalnych 

L.p. Nazwa zadania 
Ilość 

złożonych 
wniosków  

Wnioski 
rozpatrzone 
negatywnie 

Wnioski 
rozpatrzone 
pozytywnie 

Kwota 
wydatkowanych 

1. 
Likwidacja barier 

architektonicznych 
25 0 

24  
(w tym 2 

rezygnacje) 
91 304,00 

2. 
Likwidacja barier 

technicznych 
7 4 3 6 899,00 

3. 
Likwidacja barier  

w komunikowaniu się 
15 10 5 11 131,00 

Kwota wydatkowana w 2009r. 109 333,74 

Kwota planowana na 2010r. 110 000,00 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 

 

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że wszystkie osoby 

ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  

w miejscu zamieszkania otrzymały oczekiwaną pomoc finansową ze środków PFRON. 

Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych dokonywane jest  

w oparciu o zawarte umowy indywidualne. Umowy te określają przedmiot 
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dofinansowania oraz wysokość dofinansowania ze środków PFRON i wysokość 

wkładu własnego wnioskodawcy. 

W przypadku likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 

osoby niepełnosprawnej, zawarcie umowy poprzedza przeprowadzenie wizji lokalnej 

oraz weryfikację załączonego do wniosku kosztorysu planowanych robót. Rozliczenie 

umowy następuje po dokonaniu odbioru robót oraz przedłożeniu stosownej faktury 

określającej poniesione koszty oraz dowód wpłaty wkładu własnego. 

 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zawodowej. 

 

Jedną z podstawowych form aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych wspomagającej proces rehabilitacji jest uczestnictwo tych osób  

w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w warsztatach terapii zajęciowej.  

 

Finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej określa art. 68 c ust.1 

ustawy o rehabilitacji (…), wobec którego to zapisu maksymalne dofinansowanie 

kosztów działalności warsztatu ze środków PFRON wynosi 90% całkowitych kosztów. 

Warunkiem prawidłowego rozliczenia wydatkowanych środków PFRON jest 

współfinansowanie ze środków własnych Powiatu Gliwickiego pozostałe  

10 % kosztów działalności. Warunki i kwoty przekazywanych środków na działalność 

określane są w corocznie zawieranych umowach o dofinansowaniu kosztów 

działalności warsztatu terapii zajęciowej. 

W zajęciach terapeutycznych prowadzonych w WTZ uczestniczy łącznie  

88 mieszkańców Powiatu Gliwickiego. W tym: 

- 78 osób uczestniczy w WTZ działających na terenie Powiatu Gliwickiego, 

- 10 osób uczestniczy w WTZ działających na terenie innych powiatów. 

 W Powiecie Gliwickim funkcjonują dwa Warsztaty, które prowadzone są przez 

organizacje pożytku publicznego. 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych  

w Knurowie, przy ul. Szpitalnej 29, prowadzone przez Caritas Archidiecezji 

Katowickiej.  

2.  Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Tęcza” w Pyskowicach przy  

ul. Wojska Polskiego 3, prowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Zawodowej  

i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie przy  

ul. Pyskowickiej 8a. 
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Liczbę uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie 

Gliwickim oraz koszt utrzymania przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela. Wykaz warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Gliwickim. 

Wyszczególni
enie 

Liczba uczestników  
w 2009r. 

Roczny koszt 
utrzymania 

uczestnika w 2009r. 

Ogółem 
utrzymanie 
uczestnika 

w 2009r. 
100% 

Budżet w 2009r. 

Mieszkańcy 
Powiatu 

Gliwickiego 

Mieszkańcy 
innych 

Powiatów 

Środki 
PFRON 

90% 

Środki 
Powiatu  

10% 

Środki 
PFRON  

90% 

Środki 
Powiatu  

10% 

Warsztaty 
Terapii 

Zajęciowej  
w Knurowie 

42 8 14 796,00 
1 

644,00 
16 440,00 739 800,00     82 200,00 

Warsztaty 
Terapii 

Zajęciowej  
w Pyskowicach 

36 0 14 796,00 
1 

644,00 
16 440,00 532 656,00 59 184,00 

Łącznie 78 8 14 796,00 
1 

644,00 
16 440,00 1 272 456,00 141 384,00 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 
Należy dodać, że 8 uczestników WTZ w Knurowie jest mieszkańcami Powiatu 

Rybnickiego – 7 osób i Powiatu Mikołowskiego – 1 osoba. 
 
 

Wykaz WTZ działających terenie innych powiatów, których uczestnikami  

są mieszkańcy Powiatu Gliwickiego przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela. Udział mieszkańców Powiatu Gliwickiego w WTZ działających terenie innych 

powiatów. 

Wyszczególnienie 
Liczba uczestników 

 w 2009r. 

Koszt współfinansowania  
w 2009r. przez Powiat 

Gliwicki 
10% 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Gliwickiej w Gliwicach przy 

ul. Plebańskiej 18 
7 11 508,00 

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” 
przy Spółdzielni „Twórczość” Z.P.CH 
w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 179 

2 3 288,00 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366 

1 1 644,00 

Razem 10 16 440,00 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 
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Wśród niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego jest dość duże 

zainteresowanie uczestnictwem w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ogółem  

na umieszczenie oczekuje 19 osób niepełnosprawnych.  

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej od 1 stycznia 2008 roku realizowane 

są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. W roku sprawozdawczym do 

dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy została przyznana kwota w wysokości  

232 000 zł.  

 

Zadania oraz wysokość środków PFRON na ich realizację zawarte są w poniższej 

tabeli. 

Tabela. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

L.p. Nazwa zadania 
Kwota w 
złotych  

Liczba osób 
objętych 

aktywizacją 

1. 

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej             
                                                                          art. 12a*                                                                      

80 000,00 2 

2. 
Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 
pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy                 

                                                                      art. 26d* 
12 000,00 0 

3. 
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy dla osoby niepełnosprawnej                           

                                                                     art. 26e* 
85 000,00 2 

4. 

Dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby 
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne od tego wynagrodzenia                                             

                                                                    art. 26f* 

20 000,00 2 

5. 
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych                     

                                                                    art. 40 * 
15 000,00 4 

6. 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy  
i nie pozostających w zatrudnieniu                                

                                                                      art. 11 ** 

20 000,00 3 

Razem 232 000,00 13 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 
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PROJEKT SYSTEMOWY  

„DOBRY START W SAMODZIELNOŚĆ”  

 

PCPR w Gliwicach w 2009 r. po raz drugi realizowało Projekt „Dobry start  

w samodzielność” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2 

 

Głównym celem projektu w roku 2009 było zapewnienie równego dostępu do 

zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz 

dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego  

i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy  

i integrację z rynkiem pracy. 

Cele szczegółowe: 

- Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, 

- Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników, 

- Podniesienie poziomu wykształcenia, 

- Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. 

 

Wsparciem w ramach projektu objęte zostały 44 osoby mieszkające na 

terenie Powiatu Gliwickiego, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które 

nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu stanowili grupę 

zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 

wiedzy.  

 

W ramach Zadania nr 3 – Aktywna Integracja podpisano umowy dotyczące 

udziału w projekcie z 44 uczestnikami, w tym z 26 wychowankami rodzin zastępczych 

(z 2 kolejnymi osobami podpisano umowy ze względu na rezygnację uczestników w 

projekcie) oraz z 20 osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym 

skierowano beneficjentów na konkretne instrumenty aktywnej integracji: 

- Komputerowy kurs wspomagania projektowego – AUTOCAD, w którym wzięła 

udział 1 osoba; 

- Nowoczesne metody przedłużania i stylizacji paznokci, w którym wzięły udział  

4 osoby; 



 47 

- Grafika komputerowa – Corel Draw – podstawy (07.12.2009 r. – 15.12.2009 r.),  

w którym wzięła udział 1 osoba; 

- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną 

wymianą butli gazowej, w którym wzięły udział 2 osoby; 

- Obsługa kas fiskalnych wraz z fakturowaniem, w którym wzięły udział 2 osoby; 

- Prawo jazdy kat. „B”, w którym wzięły udział 4 osoby; 

- Prawo jazdy kat. „C + E”, w którym wzięła udział 1 osoba; 

- Kurs komputerowy dla 20 uczestników projektu. Do zorganizowania kursu 

niezbędne było zapewnienie uczestnikom bezpłatnego oraz komfortowego 

dojazdu na kurs oraz zapewnienie odpowiedniej kadry stanowiącej opiekunów 

na czas spędzony podczas kursu. 

- Kursy językowe, w których wzięło udział łącznie 9 wychowanków (z czego  

2 osoby kontynuują naukę w roku 2010); 

- Warsztaty wyjazdowe „Spadochron” (trening w zakresie metod i technik 

odkrywania zdolności, predyspozycji i kompetencji do wykonywania danego 

zawodu) zorganizowanych dla 24 wychowanków w Ustroniu, podczas których 

mieli również możliwość udziału w module szkoleniowym „Prawo co dnia”. 

Skorzystali z 40 godzin zajęć poradnictwa grupowego  

i indywidualnego.  

- „Stacjonarny trening kompetencji życiowych” zorganizowany dla 14 osób 

niepełnosprawnych.  

- Wyjazdowe szkolenie „Motywacyjno – aktywizacyjne z elementami relaksacji  

i pracy ze stresem” zorganizowany dla 14 osób z rodzin zastępczych oraz 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

- Sztuka komunikacji – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych  

z wykorzystaniem metody Wideotreningu Komunikacji (VIT), w którym wzięło 

udział 20 niepełnosprawnych uczestników. 

 

W ramach Zadania nr 6 – Działania o Charakterze Środowiskowym, 

niepełnosprawni uczestnicy projektu skorzystali z 14 – dniowego turnusu 

rehabilitacyjnego, zorganizowanego w Sarbinowie Morskim. 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W GLIWICACH 

 

Zgodnie z art. 19 pkt 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

zobowiązanej jest do sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej 

Wojewodzie Śląskiemu, również w formie dokumentu elektronicznego,  

z zastosowaniem sytemu teleinformatycznego gSAC (Statystyczna Aplikacja 

Centralna). Sporządzane są sprawozdania: 

 kwartalne – meldunek kwartalny MK1/MK2*, zbiory centralne programu SI 

Pomost, Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu  

i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji  

i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. 

 półroczne – MPiPS-03**, Składki zdrowotne, Składki emerytalno- rentowe, DPS-P, 

baza JOPS***, powiaty baza JOPS***, 

 roczne – MPiPS-03**, Składki zdrowotne, Składki emerytalno- rentowe, DPS-R, 

baza JOPS***, powiaty baza JOPS***, Krajowy Program Zapobiegania 

Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, 

Przemoc w rodzinie 

 jednorazowe – w terminach ustalonych przez Śląski Urząd Wojewódzki. 

 
*MK1/MK2 – meldunek kwartalny 1 / meldunek kwartalny 2 

**MPiPS – Ministerstwo Polityki i Pomocy Społecznej 

***JOPS – Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej 
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SPRAWY FINANSOWO-KSIĘGOWE 

 

 
Plan finansowy dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gliwicach na koniec roku 2009 wynosił 39 743,00 zł i został wykonany w wysokości 

60 811,08 zł czyli w 153,01%. Wykonanie dochodów ponad plan wynika przede 

wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z PFRON pod koniec 2009 roku i braku 

możliwości zwiększenia planu dochodów z tytułu 2,5 % kwoty wydatkowanych 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w miesiącu 

grudniu. Ponadto większe niż zaplanowane dochody wpłynęły na rachunek PCPR  

z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

 

Na dochody PCPR w 2009 roku składały się: 

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej  

w wysokości 7 509,65 zł; 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz 

usamodzielnianych wychowanków rodzin w wysokości 1 632,19 zł; 

- odsetki bankowe od środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym 

w wysokości 3 673,24 zł; 

- wpłacone odsetki od wydatków z dotacji rozwojowej na realizację projektu „Dobry 

start w samodzielność”, które w wyniku kontroli realizacji projektu uznane zostały za 

niekwalifikowalne w wysokości 345,00 zł; 

- 2,5 % kwoty wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 44 851,00 zł; 

- środki pozostałe w kwocie 2 800,00 zł. 

 

Plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach  

na koniec roku 2009 wynosił 2 987 952,00 zł i został wykonany w wysokości  

2 922 682,47 zł czyli w 97,82%. 
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Poniżej przedstawiona została struktura wydatków budżetowych PCPR w 2009 roku  

z podziałem na rozdziały:  

 

Klasyfikacja Plan początkowy 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie % 

Placówki opiekuńczo 
wychowawcze 

71 245,00 70 976,00 70 876,26 99,90 

Rodziny zastępcze 1 769 785,00 1 716 414,00 1 690 131,07 98,47 

PCPR  605 506,00 635 874,00 633 883,86 99,69 

Punkt Interwencji 
Kryzysowej 

51 374,00 67 374,00 66 744,61 99,07 

Program dla sprawców 
przemocy w rodzinie 

24 480,00 10 995,00 10 994,03 99,99 

Projekt „Dobry start  
w samodzielność” 

0,00 486 349,00 450 052,64  92,54 

Razem 2 524 658,00 2 987 952,00 2 922 682,47 97,82 

Źródło: Dane PCPR z 2009 r. 

 
Zatrudnienie w PCPR w 2009 roku wynosiło przeciętnie 13 etatów, w tym 1 etat 

pokrywany był ze środków projektu „Dobry start w samodzielność” i 1 etat  

ze środków przeznaczonych na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.  

W ramach poniesionych wydatków 2 196,00 zł wydano na zakup regałów  

do archiwum, 2 067,90 na zakup gablot informacyjnych oraz 379,00 zł na drukarkę. 

Ponadto w 2009 roku kwota 16 246,68 zł przeznaczona została na remont, 

umeblowanie i wyposażenie nowych pomieszczeń przeznaczonych na 

funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym zakupiono laptop z drukarką 

oraz pakietem Microsoft Office za kwotę 2 730,00 zł.  

 

W ramach środków wydatkowanych na rodziny zastępcze w 2009 roku PCPR 

poniósł wydatki na: 

- świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 1 283 408,98 zł 

- pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 153 180,15 zł 

- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – 252 741,94 zł 

- szkolenia dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze – 800,00 zł 

 

Środki na działalność PCPR pochodziły w większości z budżetu Powiatu 

Gliwickiego. Dodatkowo w 2009 r. uzyskaliśmy dotacje z budżetu państwa na 

realizację programu dla sprawców przemocy w wysokości 10 994,03 zł oraz na 
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wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych świadczących pracę w środowisku 

w wysokości 8 316,62 zł. Ponadto projekt „Dobry start w samodzielność” jest 

realizowany w oparciu o środki pochodzące z dotacji rozwojowej. Na realizację tego 

projektu w 2009 roku uzyskano dotację w wysokości 268 000,00 zł, a pozostała kwota 

w wysokości 145 846,04 zł. (pożyczona od Powiatu Gliwickiego) zostanie przekazana 

na rachunek Powiatu Gliwickiego po rozliczeniu wniosku o płatność. 

  

 Dział finansowo-księgowy PCPR prowadził również w 2009 r. obsługę 

finansowo -  księgową Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie (RDDz). 

 

Plan finansowy dochodów RDDz w Paczynie na koniec roku 2009 wynosił 1 000,00 zł  

i został wykonany w wysokości 382,60 zł czyli w 38,26%. Na dochody RDDz składały 

się tylko odsetki na rachunku bankowym placówki a niskie ich wykonanie wynika  

z niższego oprocentowania środków na rachunkach bankowych.  

 

Plan finansowy wydatków RDDz w Paczynie na koniec roku 2009 wynosił 200 652,00 zł 

i został wykonany w wysokości 199 586,66 zł czyli w 99,47%.   

 

Wydatki RDDz składały się z: 

- wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego 7 dzieci 

umieszczonych w placówce w 2009 roku w wysokości 2 923,20 zł. Środki  

te pochodziły z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

- wydatków na bieżącą działalność RDDz w wysokości 196 663,46 zł. W RDD w 2009 

roku zatrudnione były 2 osoby w pełnym wymiarze etatu oraz opłacano 

wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do pomocy przy 

pracach gospodarskich i opiece nad dziećmi. W 2009 roku w ramach doposażenia 

placówki zakupiono m. in. zmywarkę i meble na potrzeby umieszczonych  

w placówce dzieci.  

 

Oprócz wydatków budżetowych PCPR obsługiwał rachunek Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2009 roku wydatki z rachunku PFRON 

wyniosły 2 009 830,65 zł, z czego wydatki na zadania realizowane przez PCPR – 

1 794 040,63 zł. 
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WYKAZ POTRZEB POWIATU GLIWICKIEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ  

Z POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

 

1. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w szerszym zakresie poprzez 

pozyskiwanie kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze. 

2. Poszerzenie bazy rodzinnych domów dziecka poprzez: 

a) utworzenie nowej placówki rodzinnej w nieruchomości będącej własnością 

Powiatu Gliwickiego – w Bojszowie. 

b) zlecenie zadania prowadzenia rodzinnego domu dziecka organizacji 

pozarządowej  

na bazie funkcjonującej w Sierotach zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem 

wielodzietnej rodzinie zastępczej. 

3. Utworzenie w miastach i gminach Powiatu Gliwickiego mieszkań chronionych  

dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek. 

4. Stworzenie możliwości czasowego pobytu całodobowego osób 

niepełnosprawnych, np. w czasie pobytu w szpitalu ich opiekunów. 

5. Dążenie do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. 

6. Dążenie do zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym tzw. wczesnej interwencji. 

7. Przekształcenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

z miejscami hostelowymi w którym rodziny i osoby z powiatu gliwickiego 

uzyskałyby specjalistyczne wsparcie w trudnej sytuacji (w pierwszej kolejności 

konieczność zwiększenia zatrudnienia specjalistów w PIK, w tym poszerzenie oferty 

porad prawnych, także dla ofiar przestępstw). 

8. Dążenie do tworzenia ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych  

i starszych wiekiem w gminach Powiatu Gliwickiego. 

9. Dążenie do tworzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych dziennego 

pobytu na terenie gmin Powiatu Gliwickiego dla dzieci z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 
 

 

 


