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Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Wodzisławskim na lata 2013 – 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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WPROWADZENIE 

Żadne oddziaływanie zewnętrzne nie wywiera na dziecko tak zdecydowanego wpływu jak 

dom rodzinny. Tylko w rodzinie istnieją warunki do nauczania i przekazywania wartości 

kulturowych, etycznych, społecznych, duchowych, religijnych tak istotnych dla rozwoju 

własnych członków rodziny i społeczeństwa. Pierwszym, a zarazem najważniejszym 

środowiskiem wychowawczym dziecka jest więc rodzina. 

"Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej zwłaszcza wielodzietne i niepełne, 

mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych"1 (art. 71. pkt. 1 Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej). 

Pomoc rodzinie powinna być nakierowana na wykorzystanie jej zasobów własnych,                 

na wsparcie osoby w rodzinie w środowisku lokalnym. Związane jest to z tym,                       

że pozostawienie rodziny bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej, 

powoduje szybki wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkuje różnego rodzaju 

konsekwencjami, którymi niezmiennie najbardziej zagrożone są dzieci.  

Konieczność udzielenia pomocy i wsparcia lub interwencji zachodzi w sytuacji kiedy rodzina 

przeżywa kryzys,  nie jest w stanie poradzić sobie z problemami, kiedy rodzice  nie mogą, nie 

potrafią lub nie chcą wywiązywać się ze swoich rodzicielskich obowiązków.  W myśl art. 72 

ust. 2 Konstytucji  Rzeczpospolitej Polskiej „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma 

prawo do opieki i pomocy władz publicznych”2. 

Konwencja o Prawach Dziecka z 1991 roku podkreśla, iż dziecko pozbawione czasowo              

lub na stałe środowiska rodzinnego lub, gdy ze względu na swoje dobro, nie może pozostać        

w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. 

Państwo ze swej strony zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnia takiemu dziecku 

opiekę zastępczą. Tego rodzaju opieka może obejmować między innymi umieszczenie            

w rodzinie zastępczej, w adopcji lub, gdy jest to niezbędne, w odpowiedniej instytucji 

powołanej do opieki nad dziećmi3. 

Trudna sytuacja ekonomiczna kraju odczuwana jest najdotkliwiej przez najsłabsze grupy 

społeczne do których należą również dzieci. Aby móc zapewnić im odpowiednie wsparcie 

nierzadko konieczne staje się umieszczenie ich w pieczy zastępczej. Wśród form  

 

                                                           
1 Konstytucja Rzeczpospolitej  Polskiej (Dz.U. z 1997r., Nr 78, poz. 483) 
2 Konstytucja Rzeczpospolitej  Polskiej (Dz.U. z 1997r., Nr 78, poz. 483) 
3 Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991r ., Nr 120. poz. 526 z późn. zm.) 



 

 

sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem ważne miejsce powinny zajmować rodzinne 

formy, które mają ogromną przewagę nad instytucjonalnymi ze względu na podmiotowość 

dziecka oraz ekonomię. Mając powyższe na uwadze założono, że podstawowymi formami 

pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim będą rodziny zastępcze spokrewnione, 

niezawodowe, zawodowe. 

Podmiotem realizującym to zadanie na poziomie gminy i powiatu będą jednostki 

organizacyjne samorządu terytorialnego. W Powiecie Wodzisławskim za organizację systemu 

opieki nad dzieckiem i rodziną głównie odpowiada organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Funkcję tę pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym wyodrębniono 

Sekcję Wsparcia Rodzin.  

Sekcja Wsparcia Rodzin realizuje swoje zadania poprzez zespoły:  

1) zespół pieczy zastępczej,  

2) zespół ds. świadczeń, 

3) zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego.  

Podstawowym zadaniem organizatora jest bezpośrednie organizowanie i wykonywanie zadań 

związanych z zapewnieniem dziecku pozbawionemu opieki rodziców naturalnych stałego        

i trwałego środowiska wychowawczego.   

1) Zadania zespołu pieczy zastępczej: 

a) podejmowania działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej,  

b) badanie warunków umożliwiających kwalifikowanie rodzin lub osób do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej,  

c) organizowanie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka,  

d) okresowe wizytowanie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w celu 

badania stopnia wywiązywania się tych rodzin z pełnionej funkcji,  

e) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi,  

f) współpraca ze środowiskiem lokalnym,  

g) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej,  

h) kierowanie do odpowiednich specjalistów w celu wsparcia psychologicznego lub objęcia 

terapia rodzinną osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci pozostające pod 

ich opieką, 



 

i) organizowanie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,  

j) kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do Powiatowego Domu 

Dziecka w Gorzyczkach oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,  

k) koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających 

rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,  

l) nadzór nad mieszkaniami chronionymi, 

m) prowadzenie kampanii informacyjnych związanych z promocją rodzicielstwa 

zastępczego.  

 

2) Zadania zespołu ds. świadczeń:  

a) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu wydania decyzji administracyjnych 

określających: wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wysokość odpłatności rodziców biologicznych 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, przyznania lub odmowy świadczeń pieniężnych 

i rzeczowych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. 

b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zawierania przez Starostę Powiatu 

Wodzisławskiego umów powierzenia pod opiekę dzieci rodzinom zastępczym 

zawodowym, rodzinom prowadzącym rodzinny domom dziecka,  

c) prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych 

należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

d) przygotowywanie porozumień z gminami lub powiatami w zakresie przyznawania 

świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 

 

3) Zadania zespołu ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego: 

a) udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego rodzinom lub 

osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

b) prowadzenie terapii rodzinnej lub indywidualnej, 

c) udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, 

d) kierowanie tych osób do specjalistycznych instytucji (w tym całodobowych),  

e) organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych,  

f) współpraca ze specjalistycznymi instytucjami działającymi na terenie Powiatu. 

 



 

Zagadnienia dotyczące rozwoju pieczy zastępczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887       

z późn. zm.). W oparciu o zapisy tej ustawy opracowany został "Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2013-2015." 

 

1. DIAGNOZA ŚRODOWISK WYCHOWAWCZYCH DZIECI W POWIECIE 

WODZISŁAWSKIM 

Powiat Wodzisławski rozciąga się na powierzchni 287 km² w południowo- zachodniej części 

województwa śląskiego. Od zachodu graniczy z Powiatem Raciborskim, od północy                

z Powiatem Rybnickim, od wschodu z miastem Jastrzębie- Zdrój, a na południu granicę 

Powiatu stanowi granica państwowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską.   

W skład Powiatu wchodzą jednostki podziału administracyjnego obejmujące:  

- gminy wiejskie: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, 

- gminy miejskie: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin i Pszów. 

Powiat liczy 158 421 mieszkańców, w tym około 81303  kobiet i około 77118 mężczyzn.4  

W tabeli nr 1 i 2 przedstawiono dane dotyczące liczby rodzin objętych pomocą ośrodków 

pomocy społecznej w latach 2008-2011, rodziny te zagrożone są wykluczeniem społecznym.  

 

Tabela 1. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego 

Rok 

Liczba rodzin objętych pomocą OPS na terenie 9 gmin Powiatu Wodzisławskiego 

Liczba rodzin   
ogółem 

MOPS     
W-w Śl. 

MOPS 
Rydułtowy 

OPS 
Godów 

OPS 
Gorzyce 

OPS 
Lubomia 

OPS 
Marklowice 

OPS 
Mszana 

OPS 
Pszów 

OPS 
Radlin 

2008 1008 584 218 301 103 140 105 278 334 3071 

2009 1071 518 199 268 115 117 106 259 336 2989 

2010 1537 512 190 269 155 103 85 285 291 3427 

2011 772 500 188 274 120 79 70 270 241 2514 

źródło: dane ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego    
 
Tabela 2. Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego  

Rok 

Liczba rodzin  z dziećmi objętych pomocą OPS na terenie 9 gmin Powiatu Wodzisławskiego 

Liczba rodzin    
z dziećmi 
ogółem 

MOPS     
W-w Śl. 

MOPS 
Rydułtowy 

OPS 
Godów 

OPS 
Gorzyce 

OPS 
Lubomia 

OPS 
Marklowice 

OPS 
Mszana 

OPS 
Pszów 

OPS 
Radlin 

2008 747 349 130 180 56 62 87 184 266 4069 

2009 619 286 106 120 77 64 86 167 240 3774 

2010 415 241 88 124 77 52 59 136 259 3461 

2011 311 241 79 102 64 35 46 118 137 3144 

źródło: dane ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego     

 

 

                                                           
4 źródło: dane GUS stan na 31.12.2011r. 



 

Na podstawie powyższych zestawień widać, że na trenie Powiatu Wodzisławskiego                 

w analizowanych latach liczba rodzin dysfunkcyjnych naprzemiennie spadała i wzrastała.           

W 2011 roku widoczna była tendencja spadkowa. Najwięcej rodzin z różnego rodzaju 

problemami pochodzi z miasta Wodzisław Śląski, to 772 rodziny, w tym 311 rodzin                 

z dziećmi. Drugie w kolejności to miasto Rydułtowy (500 rodzin, w tym 241 z dziećmi),          

następnie gmin: Gorzyce (274 rodziny, w tym 102 z dziećmi), Pszów (270 rodzin, w tym 118 

z dziećmi) i Radlin (241 rodzin w tym 137 z dziećmi). 

Do najczęstszych problemów, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny należy 

bezrobocie (tendencja wzrostowa w miastach), alkoholizm i/lub narkomania, przemoc  

w rodzinie. 

Problemy te występują we wszystkich gminach i są najczęstszymi przyczynami interwencji 

służb w związku zagrożeniem dobra i życia dzieci, w wyniku których dzieci umieszczane                 

są w pieczy zastępczej. 

 

 

 

Oprócz widocznych na zamieszczonych wykresach przyczyn, które mogą negatywnie 

wpłynąć na funkcjonowanie rodziny, dzieci trafiają do rodzin zastępczych lub placówek 

opiekuńczo-wychowawczych również z powodu zaniedbania wychowawczego i społecznego. 



 

Ponadto coraz więcej dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych (samotne rodzicielstwo), 

w rodzinach w których rodzice żyją w związkach nieformalnych, co często prowadzi              

do zmian partnerów życiowych. Zauważa się nasilające zjawisko związane z wyjazdem 

rodziców do pracy zarobkowej za granicą (eurosieroctwo). Powoduje to obciążenie 

dodatkową odpowiedzialnością za wychowanie dziecka rodzica pozostającego w kraju lub 

najbliższej rodziny, najczęściej dziadków. Powyższe zjawiska prowadzą do zaburzenia 

struktury rodziny, a często do jej rozpadu, co wpływa również negatywnie  na rozwój dziecka 

i jego poczucie bezpieczeństwa. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby nieletnich 

matek. Zwiększa się również liczba dzieci, które z uwagi na stan zdrowia wymagają objęcia 

opieką w zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej. 

Najczęstszymi przyczynami kierowania dzieci do pieczy zastępczej w Powiecie 

Wodzisławskim są: bezrobocie w rodzinie naturalnej, nieletni rodzice biologiczni, wyjazd 

rodziców za granicę w celach zarobkowych, uzależnienia (alkoholizm, narkomania), przemoc 

w rodzinie, sieroctwo naturalne, pobyt rodzica/rodziców w zakładzie karnym, przewlekła 

choroba rodziców biologicznych, porzucenie. 

 

2. DIAGNOZA RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZAS TĘPCZEJ                        

W  POWIECIE WODZISŁAWSKIM  

Systemem pieczy zastępczej nazywamy zespół osób, instytucji i działań mających na celu 

zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności 

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.  

Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną, a gdy jest to niemożliwe, dążenie            

do przysposobienia dziecka. Przygotowuje również dziecko do godnego, samodzielnego                       

i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,          

a także nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 

kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty              

i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych. Umożliwia też zaspokojenie potrzeb 

emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, 

edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie: 

a) orzeczenia sądu, 

b) doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, 

c) na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

zdrowia lub życia dziecka w związku z przemocą. 



 

 

FORMY PIECZY ZAST ĘPCZEJ PROWADZONE PRZEZ POWIAT 

 

 

 

            INSTYTUCJONALNA                                      RODZINNA 

 

 placówka opiekuńczo-wychowawcza                    rodzina zastępcza: 

 typu socjalizacyjnego           - spokrewniona  

- niezawodowa  

- zawodowa, w tym pełniąca funkcję    

   pogotowia rodzinnego  

 

 

2.1. Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Wodzisławskim 

Na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo- wychowawcza typu 

socjalizacyjnego przeznaczona dla 42 wychowanków. Jest to Powiatowy Dom Dziecka                        

w Gorzyczkach, który w grudniu 2010 roku został wpisany do rejestru wojewody, gdyż 

spełnił standard świadczonych usług.  

Powiatowy Dom Dziecka realizuje swoje zadania ze szczególnym uwzględnieniem praw 

dziecka w oparciu o obowiązujące przepisy. W głównej siedzibie mieszczącej się                   

w Gorzyczkach mieszka 30 dzieci. Placówka ta w ramach swojej struktury prowadzi 

wyodrębnione lokalowo mieszkania dla 12 wychowanków powyżej 14 roku życia. Głównymi 

przyczynami umieszczania dzieci w Placówce są: niewydolność wychowawcza rodzin, 

uzależnienie jednego lub obojga rodziców od alkoholu, bądź innych środków odurzających, 

długotrwałe pozostawanie bez pracy, choroby przewlekłe, przemoc w rodzinie oraz 

zaniedbywanie podstawowych obowiązków wobec dzieci. W placówce przebywają dzieci 

osierocone społecznie, pozbawione rodzicielskiej troski, które w domach rodzinnych nie 

miały zaspokojonych podstawowych potrzeb bytowych i psychicznych. Wśród dzieci 

skierowanych do placówki zwiększa się liczba dzieci z problemami demoralizacji. Wobec 

części z nich toczą się postępowania o czyny karalne lub sprawy o demoralizację i zmianę 

środka wychowawczego, co utrudnia pracę wychowawczą. Problemy tych dzieci wymagają  

umieszczenia ich w placówkach terapeutycznych.  

 



 

Tabela 3. Liczba wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wymagających 
                specjalistycznej opieki i kształcenia w latach 2010-2011.  

Liczba wychowanków  umieszczonych w Powiatowym Domu Dziecka, 

w tym: 

42 

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 2  

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 6  

posiadających orzeczenie o dostosowaniu wymagań programowych do 

możliwości intelektualnych ucznia 

 

9  

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

 

8  

dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji 7  

Liczba wychowanków wymagających specjalistycznej opieki ogółem 32 

             źródło: dane własne Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 

W Domu Dziecka ma miejsce rotacja wychowanków, ze względów na usamodzielnia, 

umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, powrót do domu rodzinnego 

lub umieszczenie w zastępczym środowisku rodzinnym. 

 

2.2.  Rodzinna piecza zastępcza w Powiecie Wodzisławskim 

Na terenie Powiatu Wodzisławskiego większość rodzin zastępczych zarówno w 2012 jak 

i w latach ubiegłych to rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie, wujostwo, rodzeństwo, 

kuzynostwo), następnie rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem i rodziny zastępcze 

zawodowe. Od dnia 01.01.2012 roku, w związku   z wejściem w życie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinę zastępczą spokrewnioną stanowią jedynie 

dziadkowie lub rodzeństwo dziecka. Natomiast pozostali członkowie rodziny oraz rodziny 

niespokrewnione stały się rodzinami zastępczymi niezawodowymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4. Rodzaje i liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego 
                 w latach 2010- VI.2012 

Rodziny zastępcze Rok 2010 Rok 2011 Rodziny zastępcze  Stan na  

VI.2012 

Spokrewnione 125 125 Spokrewnione 100 

Niespokrewnione  26 27 Niezawodowe 61 

Zawodowe wielodzietne  8 7 Zawodowe 6 

Zawodowe o charakterze 
pogotowia rodzinnego 

2 2 Zawodowe pełniące 
funkcje pogotowia 

rodzinnego 

2 

Zawodowe 
specjalistyczne  

1 1 Zawodowe specjalistyczne 1 

       źródło: dane własne PCPR 

 

Liczba rodzin zastępczych w poszczególnych latach kształtuje się na zbliżonym poziomie.                     

Sądy ustanawiając dla dziecka rodzinę zastępczą przede wszystkim kierują się dobrem 

dziecka, jego związkami emocjonalnymi z najbliższą rodziną, dlatego we wszystkich 

możliwych przypadkach pierwszeństwo do sprawowania opieki zastępczej mają rodziny 

spokrewnione z dzieckiem. Wymagają one jednak wsparcia i pomocy w sprawowaniu pieczy 

zastępczej. Zdarza się bowiem, że są to rodziny, które same wcześniej były niewydolne 

wychowawczo. Dlatego należy podejmować działania w celu pozyskiwania rodzin 

niezawodowych i zawodowych. 

 

 

Tabela 5. Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych rodzajach rodzin zastępczych funkcjonujących 
                na terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach 2010-VI.2012 

Liczba dzieci w 
rodzinach zastępczych 

Rok 2010 Rok 2011 Liczba dzieci w 
rodzinach zastępczych 

Stan na 
VI.2012 

Spokrewnionych 152 153 Spokrewnionych 117 

Niespokrewnionych 39 46 Niezawodowych 87 

Zawodowych 
wielodzietnych 

41 28 Zawodowych 24 

Zawodowych o 
charakterze pogotowia 

rodzinnego 

15 14 Zawodowych 
pełniących funkcje 

pogotowia rodzinnego 

19 

Zawodowych 
specjalistycznych 

1 1 Zawodowych 
specjalistycznych  

1 

    

źródło: dane własne PCPR 

 

 

 

 



 

 

Wykres 2. Liczba dzieci umieszczonych po raz pierwszy w rodzinach zastępczych w latach 2010-VI. 2012 
 

źródło: dane własne PCPR 

 

W sytuacji natychmiastowej konieczności odizolowania dziecka od środowiska rodzinnego 

zagrażającego jego zdrowiu, życiu oraz prawidłowemu wychowaniu, dziecko umieszcza się 

w rodzinach zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych oraz zawodowych pełniących 

funkcje pogotowia rodzinnego).  

 

 

3. REALIZACJA POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ W LATACH 2013-2015 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kładzie główny nacisk                   

na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, a więc w rodzinie naturalnej dziecka oraz                

na wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz 

pozostawienia w niej dziecka lub powrotu do niej dziecka. W przypadkach niemożności 

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców uruchamia się system pieczy zastępczej,   

tj. zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie dzieciom czasowej opieki         

i wychowania.  

 Program ma na celu wypracowanie takiego modelu funkcjonowania pieczy zastępczej, który 

zachęci do tworzenia i rozwoju rodzinnych form opieki.   

 

100

55

24

2010 rok
2011 rok
stan na VI. 2012 rok



 

 Priorytetowymi zadaniami programu są następujące działania: 

1) rozwój i wsparcie funkcjonujących już rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez 

promowanie w środowisku pozytywnych przykładów, 

2) pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (zawodowej, 

niezawodowej i rodziny pomocowej) poprzez kampanie promujące ideę rodzicielstwa 

zastępczego, 

3) organizowanie szkoleń dla pozyskanych kandydatów na rodziców zastępczych, 

4) wspieranie już istniejących rodzin zastępczych poprzez grupy wsparcia oraz organizowanie 

specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych,  

5) praca koordynatorów na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej,  

6) zapewnienie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego rodzinom zastępczym, 

7)  przyznawanie świadczeń pieniężnych,  

8) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego, 

9) opracowanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Wodzisławskim, 

10) praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

11) tworzenie grup wolontariuszy. 

 

 

3.1. Cele programu 

    Cel główny: 

zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodziców naturalnych stałego i trwałego 

środowiska wychowawczego poprzez rozwój rodzinnych form opieki zastępczej oraz 

współpracę z środowiskiem lokalnym oraz rozwój wolontariatu 

 

      Cele szczegółowe: 

 

 

Budowanie lokalnego systemu pieczy                                                      Pozyskiwanie kandydatów  

zastępczej w Powiecie Wodzisławskim                       na rodziny zastępcze 

 

Utworzenie systemu wsparcia      Rozwój specjalistycznych form pieczy  

dla rodzin zastępczych   rodzinnej i instytucjonalnej 

                                     



 

3.1.1. Budowanie lokalnego systemu pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim. 

Cel ten może zostać osiągnięty dzięki podejściu systemowemu, które zakłada współpracę         

z wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, funkcjonującymi             

na terenie powiatu, tj. samorządów, władz lokalnych, sądów, ośrodków pomocy społecznej 

działających na terenie powiatu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, lokalnych 

organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, placówek służby zdrowia itd. w zakresie 

pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym przezwyciężaniu 

problemów opiekuńczo- wychowawczych. Dlatego tak ważne jest budowanie 

kompleksowego i spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem  i rodziną. 

 

3.1.2.  Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez poradnictwo 

specjalistyczne, organizowanie grup wsparcia, wolontariat, pracę koordynatora z rodziną. 

Rodziny zastępcze obejmuje się odpowiednim wsparciem, w tym: psychologa, pedagoga, 

terapeuty rodzinnego oraz grupą wsparcia. Pomoc specjalistyczna kierowana jest zarówno do 

osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (poradnictwo w sprawach wychowawczych, 

wsparcie, psychoedukacja, konsultacje, terapia indywidualna i rodzinna) jak i do dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej (edukacja przez zabawę, poradnictwo, rozmowa 

terapeutyczna).  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie i zainteresowanie rodzin została utworzona grupa 

wsparcia dla rodziców zastępczych, w ramach której prowadzone są zajęcia wspierające 

wychowanie min.: budowania właściwych relacji z dzieckiem, motywowania do zmiany 

zachowania, nagradzania i wyciągania konsekwencji z zachowania oraz zachęcania               

do współpracy, a także szeroko rozumiane poradnictwo. Uczestnicy otrzymują wsparcie nie 

tylko ze strony osoby prowadzącej zajęcia, ale również ze strony innych rodziców 

doświadczających podobnych problemów i trudności. Przy realizacji tego celu bardzo ważna 

jest praca wolontariuszy.  

Wolontariusze, którymi obecnie są uczniowie jednego z liceów w naszym Powiecie, 

wspomagają rodziny zastępcze w organizowaniu czasu wolnego dzieciom przebywającym              

w rodzinie, pomagają w nauce poprzez korepetycje z różnych przedmiotów. Wolontariusz, 

jako starszy kolega, stanowi pozytywny wzór dla dzieci, co jest istotne dla ich prawidłowego 

rozwoju.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zadania koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, który powinien udzielać pomocy rodzinom zastępczym, 

przygotować plan pomocy dziecku, zapewnić rodzinom zastępczym dostęp                           



 

do specjalistycznej pomocy, zgłaszać do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach           

z uregulowaną sytuacją prawną oraz udzielać wsparcia pełnoletnim wychowankom 

rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej może objąć opieką nie więcej niż 30 rodzin. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych jest 

4 koordynatorów. Koordynatorzy pracują bezpośrednio z rodzinami w miejscu ich 

zamieszkania. Pomagają w rozwiązywaniu pojawiających się problemów szkolnych                 

i wychowawczych,  kontakcie z różnymi instytucjami, wskazują rodzinie kierunki pracy          

z dzieckiem, współpracują  z asystentami rodzin. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekty 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których mogą 

skorzystać usamodzielniani wychowankowie. Ta forma pomocy kierowana jest głównie        

do dorosłych wychowanków pieczy zastępczej (projekt „Dobry Start”). Uczestnicy mogą 

skorzystać z doradztwa zawodowego, psychologicznego, a także wziąć udział w wyjazdach 

integracyjnych i szkoleniach. W ramach projektu „Świadomy Obywatel” rodziny zastępcze  

mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  

 

3.1.3. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. 

Szansą wzrastania dziecka w warunkach zbliżonych do naturalnych są rodziny zastępcze. 

Przyjęte rozwiązania ustawowe kładą nacisk na rozwijanie rodzinnych form opieki oraz 

kompleksową pracę z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do domu. Pozyskiwanie 

kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz tworzenie zawodowych rodzin 

zastępczych przyczyni się do wsparcia systemu opieki w Powiecie Wodzisławskim. 

 

Tabela 6. Główne kierunki działań w rozpowszechnianiu idei rodzicielstwa zastępczego 
 
Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego 
 
Kierunki działa ń Sposób realizacji działań 

 

pozyskiwanie 
kandydatów  na rodziny 
zastępcze  

 

prowadzenie kampanii informacyjnych, akcji i inicjatyw promuj ących idee 
rodzicielstwa zastępczego poprzez: 
 
- informacje o programie na stronach internetowych PCPR, Starostwa, gminnych    
i miejskich ośrodków pomocy społecznej, Wieści Powiatu Wodzisławskiego, 
 
- informacje prasowe w gazetach lokalnych (Wieści Powiatu Wodzisławskiego, 
Nowiny, Dziennik Zachodni, Gazeta Wodzisławska, Gość Niedzielny) 
 
- informacje w stacji radiowej- Radio 90 oraz telewizji regionalnej- TVT, 



 

 
- nawiązanie kontaktu z parafiami rzymsko-katolickimi i innymi związkami 
wyznaniowymi i instytucjami pozarządowymi działającymi w powiecie, celem 
podjęcia współpracy w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze, 
 
- ulotki i plakaty, informacje szeroko udostępnione, 

- punkty informacyjno-konsultacyjne  (w przedszkolach,  przy parafiach 
kościelnych) 

- spotkania pracowników PCPR oraz zawodowych rodzin zastępczych                   
z dyrektorami, pedagogami, psychologami szkół podstawowych, gimnazjalnych     
i ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli (idea rodzicielstwa zastępczego, wsparcie 
w promocji, poznanie problemów rodzin zastępczych). 

podnoszenie 
kompetencji 
wychowawczych 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej  

- organizowanie szkoleń 
- poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne, zależnie od indywidualnych 
potrzeb 
 

 

Ustawodawca w celu zapewnienia dzieciom najbardziej odpowiedniego środowiska 

wychowawczego nakłada obowiązek przygotowania merytorycznego kandydatów                 

na rodziców zastępczych. Prawo określa minimum tematów niezbędnych do przygotowania 

ich do pełnienia roli zastępczych rodziców, zakres programowy szkolenia wymienia 

podstawowe treści z zakresu prawa rodzinnego, pedagogiki, psychologii oraz samorządowych 

struktur systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Jednak dotychczasowa praktyka i analiza 

problemów z jakimi zgłaszają się funkcjonujące już rodziny zastępcze wskazuje na potrzebę 

rozszerzenia tematyki szkoleń, gdyż praca z dziećmi po głębokich urazach psychicznych, 

żyjących często przez kilka, kilkanaście lat w chronicznym stresie, wymaga szerokich 

umiejętności wychowawczych, niewspółmiernych do tych, jakie posiadają rodzice. Często 

rodziny zastępcze pełnią funkcje „rodzin terapeutycznych”, co stawia przed nimi szczególne 

zadania. Rozszerzenie tematyki szkoleń dotyczy więc nie tylko wiedzy i umiejętności pracy    

z dziećmi, ale również umiejętności radzenia sobie ze stresem i dbania o własną kondycję 

psychofizyczną opiekunów, gdyż są oni w grupie wysokiego ryzyka szybkiego wypalenia 

zawodowego, co grozi uprzedmiotowieniem relacji z dziećmi, spadkiem wrażliwości,              

a w końcu rezygnacją z pełnienia roli rodzica.  

Równie ważnym priorytetem jak zwiększanie ilości rodzin zastępczych jest zapewnianie im 

stałego wsparcia. Tak więc szkolenia nie powinny kończyć się z chwilą zakwalifikowania 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

 



 

3.1.4.  Rozwój specjalistycznych form pieczy rodzinnej i instytucjonalnej. 

Najlepszą formą opieki nad dzieckiem jest rodzina, a nie instytucja. W placówce opiekuńczo-

wychowawczej może przebywać nie więcej niż 30 dzieci. Wydaje się to niewiele, lecz przy tej 

liczbie wychowanków nie jest możliwe zapewnienie indywidualnej opieki każdemu dziecku. 

Coraz więcej dzieci wymaga specjalistycznej pomocy, zarówno w rodzinach zastępczych jak 

i w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Coraz częściej dzieci umieszczane w pieczy 

zastępczej przejawiają zachowania aspołeczne. Odnotowywane są przejawy agresji zarówno 

słownej jak i fizycznej, samookaleczenia, zachowania opozycyjno- buntownicze oraz 

przestępstwa o charakterze seksualnym. Ponadto zwiększa się liczba dzieci posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności od upośledzenia umysłowego po szerokie spektrum 

zaburzeń zachowania.  

Dlatego należy podjąć działania w kierunku rozwoju zawodowych rodzin specjalistycznych 

jak również utworzenia w Powiecie Wodzisławskim placówki opiekuńczo- wychowawczej 

typu specjalistyczno- terapeutycznego.  

 

4. LIMIT RODZIN ZAST ĘPCZYCH ZAWODOWYCH 

 

Limit rodzin zawodowych określony został na podstawie możliwości finansowych powiatu 

i przedstawia się następująco:  

 1) Rok 2013 - 2 rodziny zastępcze zawodowe.  

 2) Rok 2014 - 2 rodziny zastępcze zawodowe.  

 3) Rok 2015 - 2 rodziny zastępcze zawodowe.  

 
 

Utworzenie  rodzin zastępczych zawodowych zależne jest także od wielu innych czynników 

takich jak: pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

przeszkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, czy też posiadanie przez kandydatów 

odpowiednich warunków lokalowych.  

 



 

5. HARMONOGRAM DZIAŁA Ń NA LATA 2013-2015 

 

    Tabela 7 . Harmonogram działań na lata 2013-2015 

Cele szczegółowe Zadanie Planowany termin 
realizacji 

Realizator  
i koordynator zadania 

Partnerzy zadania 

Budowanie lokalnego 

systemu pieczy zastępczej 

w Powiecie 

Wodzisławskim 

Stworzenie systemu współpracy 
i komunikacji instytucji 

działających na rzecz dziecka i 
rodziny funkcjonujących na 

terenie Powiatu 

Na bieżąco PCPR 

Starostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śląskim, 

rodziny zastępcze, 
PDD,OPS, PPP, Gminy, 

Miasta, Organizacje 
pozarządowe, służba 
zdrowia, Powiatowa 

Komenda Policji, kościoły, 
Sądy, Służba kuratorska, 

placówki oświatowo-
kulturalne, media, ośrodki 

adopcyjne 

Utworzenie systemu 

wsparcia dla rodzin 

zastępczych 

Zorganizowanie grup wsparcia 
dla rodzin zastępczych 

Na bieżąco PCPR i koordynatorzy ----- 

Objęcie rodzin zastępczych 
wsparciem koordynatora 

Na bieżąco PCPR ----- 

Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa 

Według potrzeb PCPR PPP, PDD 

Objęcie rodzin wsparciem 
wolontariuszy 

Według potrzeb PCPR placówki oświatowe 

Pozyskiwanie kandydatów 

na rodziny zastępcze 

Prowadzenie kampanii 
informacyjnych, akcji i 

inicjatyw promujących ideę 
rodzicielstwa zastępczego 

Na bieżąco PCPR 

Starostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śląskim, 

Rodziny zastępcze, Gminy, 
Miasta, OPS, placówki 
oświatowo-kulturalne, 

organizacje pozarządowe, 
PDD, służba zdrowia, 

kościoły, media, ośrodki 
adopcyjne 

Podnoszenie kompetencji 
wychowawczych kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej poprzez 
organizowanie szkoleń 

Na bieżąco PCPR 



 

 

Rozwój specjalistycznych 

form pieczy rodzinnej i 

instytucjonalnej  

 

 

Utworzenie zawodowych 
rodzin specjalistycznych 

Na bieżąco PCPR 

Starostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śląskim, 

Rodziny zastępcze, Gminy, 
Miasta, OPS, placówki 
oświatowo-kulturalne, 

organizacje pozarządowe, 
PDD, służba zdrowia, 

kościoły, media, ośrodki 
adopcyjne 

Utworzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 

typu specjalistyczno-
terapeutycznego 

Na bieżąco PCPR 

Starostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śląskim, 

Marszałek Województwa 
Śląskiego 

 

 

 

Wykaz użytych skrótów: 

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

PDD- Powiatowy Dom Dziecka, 

OPS- Ośrodki Pomocy Społecznej, 

PPP- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.



 

6. MONITORING I EWALUACJA 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 jest dokumentem, który 

wskazuje zadania związane z rozwojem pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim. 

Monitoring programu będzie polegał na zbieraniu  danych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim dotyczących zrealizowanych zadań w ramach 

przedmiotowego programu. Zbieranie i analiza danych będzie miała za zadanie określenie czy 

program osiąga  założone cele. Monitorowanie realizacji programu umożliwi obserwację 

realizacji zadań, aktualną identyfikacje problemów i weryfikację założonych celów. 

Monitoring i ewaluacja odbywać się będzie na bieżąco poprzez współpracę z rodzinami 

zastępczymi, instytucjami pomocy  społecznej, szkołami, sądami i innymi organizacjami 

zaangażowanymi w realizację Programu oraz poprzez określenie potrzeb dotyczących 

wsparcia rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  

Monitorowanie  Programu będzie uwzględniać zmieniające się warunki zewnętrzne, jak 

potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych 

opieki rodzicielskiej.  Program ma charakter otwarty i będzie podlegał okresowej weryfikacji 

i modyfikacji w zależności od pojawiających się potrzeb.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim będzie 

przedkładał  Zarządowi Powiatu  sprawozdanie merytoryczne z realizacji przedmiotowego  

programu łącznie z sprawozdaniem z efektów pracy dotyczącej pieczy zastępczej. 

 

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Źródłem finansowania zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Wodzisławskim na lata 2013- 2015 będą środki finansowe z :  

a) budżetu Powiatu Wodzisławskiego,  

b) budżetu Państwa,  

c) budżetów samorządów gminnych,  

d) budżetów powiatowych,  

e) odpłatności rodziców biologicznych,  

f)  innych źródeł zewnętrznych.  

 

 

Przedstawiony poniżej w formie tabelarycznej projekt budżetu przedstawia zaplanowane 

wydatki przeznaczone na realizację Programu w latach 2013 – 2015 (dla porównania podany 

został także budżet z roku 2012). Z uwagi na to, że trudno w sposób jednoznaczny 



 

przewidzieć skutki wdrożenia ustawy oraz Programu zaplanowany budżet może ulegać 

zmianie. 

Tabela 8. Planowany Budżet Programu w latach 2013-2015 

Lp. Rodzaj świadczeń 2013 2014 2015 
 Budżet 2012 roku 

(w celu 
porównania) 

   1 

Świadczenia na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci  
w rodzinach zastępczych, 
świadczenia fakultatywne  
tj. dofinansowanie do 
wypoczynku, środki finansowe 
na utrzymanie domu oraz  
na remont, jednorazowe 
świadczenia związane  
z przyjęciem dziecka do rodziny 
oraz związane ze zdarzeniami 
losowymi 

3 320 000,00 3 652 000,00 4 017 200,00 

 

2 779 593,00 

2 

Pomoc dla osób 
usamodzielnianych zgodnie  
z indywidualnym programem 
usamodzielnienia 

291 800,00 300 000,00 300 000,00 

 

285 800,00 

3 

Dotacje na utrzymanie dzieci  
z powiatu wodzisławskiego  
w rodzinach zastępczych  
w innych powiatach 

350 000,00 375 000,00 400 000,00 

 

350 000,00 

4 

Dotacje na utrzymanie dzieci  
z powiatu wodzisławskiego  
w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych w innych 
powiatach 

164 800,00 180 000,00 190 000,00 

 

150 400,00 

5 

Wynagrodzenia z pochodnymi 
rodzin zastępczych zawodowych, 
rodziny pomocowych, osób 
zatrudnionych w rodzinach 
zastępczych, koordynatorów 

554 350,00 609 700,00 670 700,00 

 

407 960,00 

6 Szkolenia i specjalistyczne 
poradnictwo 44 000,00 45 000,00 46 000,00 

 
32 000,00 

 
Ogółem 4 724 950,00 5 161 700,00 5 623 900,00 

 
4 005 753,00 

 



 

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej planowane uzyskanie dochodów z gmin 

z tytułu zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w latach 2013 – 2015 (zgodnie  

z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej). Z uwagi na to, że trudno w sposób jednoznaczny zaplanować poniższe 

dochody mogą one ulegać zmianie. 

 

Tabela 9. Planowane uzyskanie dochodów z gmin z tytułu zwrotu wydatków na opiekę  
i wychowanie dzieci w latach 2013 – 2015 

Lp. Forma pieczy zastępczej 2013 2014 2015 

1 rodzinna 64 000,00 66 000,00 68 000,00 

2 instytucjonalna  91 100,00 95 000,00 100 000,00 

 
Ogółem 155 100,00 161 000,00 168 000,00 

 
 
 
PODSUMOWANIE 

Rodzina jest najwłaściwszą instytucją opieki i wychowania. To rodzina powinna w pełni 

zaspokoić potrzeby biologiczne i psychiczne, to właśnie ona decyduje czy jej członkowie 

połączeni są silną więzią emocjonalną i czy są w niej przestrzegane wartości, zasady i normy. 

Sytuacja gospodarczo- społeczna kraju powoduje wzrost problemów społecznych. Coraz 

więcej dzieci potrzebuje opieki, gdyż coraz więcej rodziców staje się niewydolnymi 

wychowawczo. 

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od wielu lat 

koncentrują się na rozwoju tej efektywnej wychowawczo formy opieki zastępczej, ponieważ 

rodzinne warunki opieki niewątpliwie stanowią środowisko bardziej przyjazne dziecku niż 

placówki opiekuńczo-wychowawcze. Rodziny zastępcze we właściwy sposób zapewniają 

zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, tj. potrzeby miłości, poczucia bezpieczeństwa, 



 

akceptacji, uznania. Ponadto wychowanie w warunkach rodzinnych daje dzieciom 

pozbawionym opieki przez rodzinę naturalną możliwość wszechstronnego przygotowania się 

do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.  

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej popularyzuje konieczność tworzenia 

zawodowych rodzin zastępczych. Potrzeby w tym zakresie są duże, ponieważ problem 

pozostawiania dzieci bez opieki nie maleje. W działaniach na rzecz rodzicielstwa zastępczego 

szczególny nacisk zostanie położony na:  

1) promowanie zastępczych form opieki rodzinnej,  

2) pozyskiwanie kandydatów do sprawowania zastępczych form opieki poprzez tworzenie          

i rozwój infrastruktury rodzin zastępczych zawodowych oraz zapewnienie kompleksowego 

wsparcia w ich funkcjonowaniu, 

3) rozwój współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,  

tj. samorządów, władz lokalnych, sądów, gmin i ośrodków pomocy społecznej działających na 

terenie powiatu, poradnictwa rodzinnego, lokalnych organizacji pozarządowych, placówek 

oświatowych, placówek służby zdrowia itd. 

Niniejszy Program jest dokumentem otwartym i może podlegać okresowej weryfikacji.         

W lokalnym systemie działań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych wszystkie 

podmioty są ważne i należy brać ich opinię pod uwagę. Tak rozumiana współpraca zapewni 

pełne i kompleksowe działanie na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w naszym powiecie.  
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Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXIV/      /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 października 2012 roku 

 
 
w sprawie:  przyj ęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

 Wodzisławskim na lata 2013 – 2015 
 
 
 
 

Na podstawie art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) do zadań 

własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów 

dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. 

Realizacja programu jest dostosowana do rzeczywistych potrzeb rodzin w Powiecie 

Wodzisławskim i stanowi ważny element w działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, w kontekście polityki prorodzinnej Powiatu. Jednocześnie 

jest niezbędnym elementem organizacji systemu pieczy zastępczej, umożliwiającym rozwój 

rodzinnych form sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi. 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie powyższej uchwały. 

 

 

               Dyrektor 
       Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
 
       /-/ mgr Irena Obiegły 

 
 
 
 


