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I. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
     w Wodzisławiu Śląskim. 
 

1.  Struktura pomocy społecznej i pieczy zastępczej Powiatu Wodzisławskiego 
 
Podstawowym źródłem prawa w pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 r.  Ustawa ta dzieli  zadania pomocy społecznej pomiędzy gminę  

i powiat. 

Powiaty spełniają funkcję uzupełniającą do realizacji zadań przez gminy,  wypełniają zadania 

o charakterze ponadgminnym. Powiat jest „ośrodkiem”  skupiającym na swym terenie 

instytucje świadczące  wyspecjalizowane usługi dla mieszkańców. 

Podstawowym ogniwem struktury pomocy społecznej Powiatu jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. Powiatowe jednostki organizacyjne można podzielić na jednostki  

o charakterze głównie administracyjnym oraz jednostki realizujące świadczenia. 

Zadaniem jednostek o charakterze administracyjnym jest wydawanie decyzji 

administracyjnych i prowadzenie pracy socjalnej, zadaniem jednostek realizujących 

świadczenia jest udzielanie specjalistycznego wsparcia. 

Usługi, najczęściej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to: poradnictwo 

specjalistyczne w  różnych formach, w tym w ramach projektów systemowych oraz tworzenie 

placówek dla różnych grup klientów: osób starszych, niepełnosprawnych, ofiar przemocy  

w rodzinie, osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Rys. 1 Struktura pomocy społecznej i pieczy zastępczej Powiatu Wodzisławskiego 
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2. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wodzisławiu Śląskim 

Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest pełnienie roli koordynatora 

systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy. 

Realizacja powyższego jest możliwa między innymi dzięki zatrudnionej, wyspecjalizowanej 

kadrze.  

 

Rys. 2 Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

Zgodnie z zapisem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu 

lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zostało wyznaczone  na 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  Powiatu Wodzisławskiego. W przypadku gdy 

organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  w strukturze organizacyjnej 

jednostki musi zostać wyodrębniony zespół ds. pieczy zastępczej  co przedstawia rysunek 

powyżej. 
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Tabela 1 - Struktura zatrudnienia  

 
L.p. 

 
Stanowisko 

 
Wymiar etatu 

 

 
Wykształcenie 

 
1. Dyrektor 1 wyższe 
2. Zastępca dyrektora 1 wyższe 
3. Główna księgowa 1 wyższe 
4. Kierownicy sekcji 2 wyższe 
5. Pedagog 1 wyższe 
6. Psycholog 1 wyższe 
7. Terapeuta rodzinny ½ wyższe 

8. Pracownicy socjalni 3 wyższe 
dyplom zawodowy 

pracownika socjalnego 
9. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 2¾ wyższe 
10 Główny specjalista 1 wyższe 
11. Inspektor 1 wyższe 
12. Koordynator EFS 1 wyższe 
13. Pomoc biurowa 1 wyższe 
14. Starszy inspektor ds. księgowości 1 wyższe 
15.  Główny specjalista ds. finansowych 1 wyższe 
16. Pomoc administracyjna 1 średnie 
17. Główny specjalista ds. kadrowo - 

administracyjnych 
1 wyższe 

18. Pracownik gospodarczy ½ średnie 
19. Aspiranci pracy socjalnej 2¼ wyższe 
 RAZEM: 24  
 

3. Budżet Centrum 

Tabela  2 -  Wykonanie budżetu  

§ Plan Wykonanie Cel wydatkowania 

3020 4 200 4196,00 Wydatki na świadczenia wynikające  
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4010 628 006 625 338,92 Wynagrodzenia pracowników PCPR wraz  
ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz FP. 

 

Umowy zlecenia m.in- wynagrodzenie pracownika 
gospodarczego, wynagrodzenie pracowników 
administracyjnych, informatyk  

4040 57 094 57 093,87 

4110 123 903 123 153,69 

4120 15 640 15 293,00 

4170 61 000 59 724,20 

4140 30 28,54 Składki na PFRON 
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c.d. Tabela 2 - Wykonanie budżetu  

§ Plan Wykonanie Cel wydatkowania 

4210 72 503 72 493,72 Wydatki na zakup m.in. materiałów biurowych, 
środków czystości oraz dodatkowego  wyposażenia, 
papieru, tuszy, tonerów i wyposażenia 

4260 33 135 33 134,06 Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz, wodę  
i ścieki,  energię 

4270 99 98,40 Wydatki na konserwację dźwigu platformy 
przychodowej  

4280 1 700 1 580,00 Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych - badania 
wstępne oraz okresowe pracowników  
i stażystów 

4300 77 342 77  050,07 Wydatki na ochronę budynku, wywóz odpadów 
stałych, obsługę prawną oraz inne 

4350 759 758,44 Wydatki za dostęp do Internetu 

4360 1 000 854,21 Wydatki na rozmowy służbowe 
z telefonu komórkowego 

4370 6 104 6 103,99 Wydatki za rozmowy służbowe pracowników    
z  telefonu stacjonarnego 

4410 5 937 5 077,91 Wydatki na podróże służbowe pracowników 
4430 2 041 1 642,89 Wydatki na ubezpieczenie mienia PCPR  

oraz ubezpieczenie wolontariuszy od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

4440 27 257 27 256,63 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
4510 50 50 Znaczki opłaty sądowej 
4580 1 978 1978 Odsetki do ZUS wynikające z decyzji 
4610 650 646 Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej 

tytułów wykonawczych dla rodziców biologicznych, 
którzy uchylają się od ponoszenia odpłatności za pobyt  
ich dzieci w rodzinach zastępczych. 

4700 15 749 15 748,50 Wydatki na szkolenia pracowników PCPR 
Razem: 1 136 177 1 129 301,04  

 

W 2013 r. jednostka posiadała pełne zabezpieczenie finansowe dla realizacji zadań. 

 

4. Realizacja kluczowych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

Jednym z głównych zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych. 
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4.1 Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz inne programy 
       pomocy społecznej 

 

4.1.1 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 –2015. 

 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015 została 

przyjęta uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVI/406/2005 z dnia 23 czerwca 

2005 r.  Jest dokumentem obejmującym teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia 

działań na pewnym obszarze działalności ludzkiej. Jako przedsięwzięcie wybiegające  

w planowaniu w przyszłość obarczone jest ryzykiem wnoszenia zmian do proponowanych 

działań, ze względu na  zmieniającą się  rzeczywistość. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wodzisławskim koncentruje się 

w trzech obszarach strategicznych: 

- planistycznym i koordynacyjnym, 

- rozwoju ekonomicznego i aktywizacji rynku pracy, 

- rozwiązywanie problemów społecznych. 

Poszczególne zadania zawarte w Strategii realizowane są przez jednostki organizacyjne 

powiatu lub jednostki działające na zlecenie powiatu. 

 

4.1.2 Powiatowy Program Działań    na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata        
                    2009 – 2015 
 
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2015 został 

przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/349/2008 z dnia 22 grudnia 

2008 r. Program zakłada rozwiązywanie problemów społecznych oraz propaguje 

intensyfikację zainicjowanych działań adresowanych do niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Wodzisławskiego poprzez umożliwienie im pełnoprawnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym. 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych założone w programie  winno być realizowane  

w kilku płaszczyznach, tj. w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej  

i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 
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Celem strategicznym programu jest wskazanie priorytetów mających na celu wspieranie 

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego poprzez umożliwienie im 

pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Celami szczegółowymi są: 

rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, wspieranie zatrudnienia tych osób poprzez 

częściowe dofinansowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia oraz zorganizowania miejsca 

pracy, promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 

dostosowanie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych do zmian 

zachodzących na rynku pracy, podnoszenie jakości usług urzędu skierowanych do osób 

niepełnosprawnych, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i kreowanie ścieżki zawodowej 

osób niepełnosprawnych, wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  

i z zaburzeniami psychicznymi, usuwanie barier w komunikowaniu się osób 

niepełnosprawnych. 

 

4.1.3 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
          Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012 – 2015 
 
 
Powiatowy  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012 – 2015 został przyjęty uchwałą Rady 

Powiatu Wodzisławskiego Nr XVIII/206/2012 z dnia 31 maja 2012 r.  Został on stworzony na 

podstawie wytycznych zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Zobowiązuje ona organy administracji rządowej i jednostki samorządu 

terytorialnego do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do zadań własnych powiatu w myśl zapisów ustawy  należy między innymi: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym, mającym 

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania 

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Cel główny programu to: ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego oraz skutków przemocy. Wszystkie działania podejmowane  w  ramach 

niniejszego Programu ukierunkowane są na poprawę sytuacji osób doznających przemocy  

w rodzinie oraz ochronę rodzin zagrożonych przemocą.  
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Aby efektywnie zapobiegać problemowi przemocy w rodzinie niezbędne jest stworzenie 

systemu opartego o aktywizację i rozwój zasobów lokalnych, zwłaszcza sieci instytucji oraz 

kadry specjalistów, ich kwalifikacji i umiejętności. 

 

4.2 Prowadzenie i rozwój infrastruktury  domów pomocy społecznej o zasięgu 
        ponadgminnym. 

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające  na poziomie 

obowiązującego standardu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje 

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności, 

osobie która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 

W Powiecie Wodzisławskim zadanie to realizowane jest przez Dom pomocy Społecznej im. 

Papieża Jana Pawła II w Gorzycach i Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim. 
 

4.2.1 Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach 

Krótka charakterystyka jednostki 

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach zapewnia 

całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie. 

Przeznaczony jest dla 218 osób. 

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 

ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej 

oraz decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śl. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania ogłoszonego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego na dany rok. W 2013 roku 

koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3.451,38 zł. 

  Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające na poziomie obowiązującego standardu  w zakresie i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Wydatki z tym związane w całości pokrywa Dom. 

Umożliwia on i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych  

przysługujących im na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 
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Ruch mieszkańców 

 

Na dzień 31.12.2013 r.  w Domu przebywało  218 osób, w tym 112 kobiet i 106 mężczyzn. 

W latach 2012 i 2013 r. ruch mieszkańców kształtował się na tym samym poziomie.  

W 2013 r. zgodnie z kwalifikacją Domu przyjęto 46 osób, w tym: 

• 37 osób w podeszłym wieku 

• 9 osób niepełnosprawnych fizycznie. 

 

Tabela 3 - Podział mieszkańców ze względu na wiek 

Lp. Wiek Liczba  mieszkańców 
31.12.2013 r. 

Liczba mieszkańców 
31.12.2012 r. 

 

1. 19 - 40 lat 6 5 

2. 41 - 60 lat 46 55 

3. 61 - 74 lata 77 74 

4. 75 – 79 lat 26 22 

5. 80 lat i więcej 63 62 

Razem: 218 218 
 

Tabela wskazuje zmiany, które nastąpiły w ilości osób w przedziałach wiekowych: „80 lat  

i więcej”, wzrosła liczba osób powyżej 80 roku życia. 

 

Stan psychofizyczny mieszkańców Domu. 

Tabela 4 -  Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców Domu 

L.p. Stopień sprawności psycho - 
fizycznej 

31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 

Ilość 
osób 

% Ilość 
osób 

% 

1. Osoby poruszające się samodzielnie 57 46,33 58 26,60 

2. 
Osoby poruszające się za pomocą 
sprzętu ortopedycznego 

38 17,43 40 18,34 

3. 
Osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich  

101 26,15 102 46,78 
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c.d  Tabela 4 - Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców Domu 

L.p. 
Stopień sprawności psycho - 
fizycznej 

       31.12.2013 r. 
 31.12.2012 r. 

Ilość 
osób 

% Ilość 
osób 

% 

4. Osoby nie opuszczające łóżek 22 10,09 18 8,25 

Razem:  218 100,00 218 100,00 

 

W 2013 r. zwiększyła się liczba osób, które nie opuszczały łóżek. Nieznacznie wzrosła ilość 

hospitalizacji, zwiększyła się ilość konsultacji lekarza rodzinnego i konsultacji 

specjalistycznych. Biorąc pod uwagę stan zdrowia mieszkańców i stan zdrowia osób nowo 

przyjmowanych ten nieznaczny wzrost hospitalizacji jest dowodem na to, że personel Domu 

podejmuje skuteczne działania w kierunku leczenia ambulatoryjnego, a mieszkańcy  

kierowani są do szpitala w sytuacji niezbędnej konieczności. 

 

     Struktura zatrudnienia 
 
     Tabela 5 -  Struktura zatrudnienia  

L.p. Stanowiska Wymiar etatu Wykształcenie 

   1. Dyrektor 1 wyższe 

2. Zastępca dyrektora ds. opiekuńczo – 
socjalno- terapeutycznych 

1 wyższe 

3. Główna księgowa  1   wyższe 

   4. Zastępca głównej księgowej 1 wyższe 

5. Księgowe   3,875 średnie 

6. Kierownicy 3 wyższe - 2 os. 

średnie -  1 os. 

7. Referent ds. kadr                                    1 średnie 

8.  Spec. ds. administracyjno - biurowych    1 średnie 

9.  Starszy administrator  2 średnie 
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c.d.  Tabela 5 -  Struktura zatrudnienia   

L.p. Stanowiska Wymiar etatu Wykształcenie 

10. Elektromonter 5 średnie - 1os. 

zawodowe - 4 os. 

11. Palacz 2 zawodowe - 2 os. 

12. Malarz 1 zawodowe 

13. Praczka                                                     6 zawodowe  - 5 os. 

podstawowe - 1os. 

14. Kierowca 3 średnie – 1 os. 

zawodowe – 2 os. 

15. Magazynier 1 średnie 

16. Ogrodnik 0,875 zawodowe 

17. Pracownik socjalny 5 wyższe – 3 os. 

średnie dypl. – 2 os. 

18. Instruktor  ds.  kulturalno-oświatowych 2 średnie – 1 os. 

średnie dypl. – 1 os. 

19. Psycholog 1 wyższe 

  20. Terapeuta 1 wyższe 

21. Kapelan  1 wyższe 

22. Starszy opiekun 1 średnie 

23. Opiekun  47 wyższe – 3 os. 

średnie dypl. – 29 os. 

średnie med. – 6 os. 

średnie – 9 os. 
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c.d. Tabela 5 -  Struktura zatrudnienia   

L.p. Stanowiska Wymiar etatu Wykształcenie 

24. Pielęgniarka 7 wyższe – 3 os. 

średnie med. – 4 os. 

25. Pokojowy  21 podstawowe – 1 os. 

zawodowe – 14 os. 

średnie – 6 os. 

26. Technik fizjoterapii 3 średnie dypl. 

27. Dietetyk  1 wyższe 

28. Magazynier  1 średnie 

29. Szef kuchni  1 średnie 

30. Kucharz 4 średnie – 2 os. 

zawodowe – 2 os. 

31. Pomoc  kuchenna  6 średnie – 1 os. 

zawodowe – 5 os. 

Razem: 135,750  

 
Struktura zatrudnienia wynika z zadań, jakie realizuje Dom, jako jednostka 

całodobowej opieki. Wynika ona z konieczności realizacji standardów określonych  

w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. W polityce kadrowej Dom kieruje 

się zasadą zatrudniania na stanowisku opiekuna,  osób przygotowanych do wykonywania tego 

zawodu, aż  60% opiekunów posiada dyplom w zawodzie ,,opiekun w domu pomocy 

społecznej”. Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach posiadają 

wykształcenie zgodne z obowiązującymi wymogami. Kadra zatrudniona w Domu stale 

podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych formach dokształcania. Dwie osoby  

z grupy pracowników socjalnych aktualnie zdobywają I stopień specjalizacji w zawodzie. 

Jedna osoba z kadry zarządzającej podnosi kwalifikacje  na studiach podyplomowych na 

kierunku mediacje i negocjacje społeczne. 
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Budżet Domu 

Tabela 6 - Wykonanie budżetu  

§ Plan  
 

Wykonanie  Cel wydatkowania 

3020 13.890,00 13.884,04 Odzież, obuwie robocze, ochronne, napoje bhp,  

4010 4.648.002,00 4.532.365,00 
  

Wynagrodzenia osobowe (bez składek ZUS  
i zdrowotnych w części od pracowników oraz 
podatku od wynagrodzeń za m-c 12/2013r. 
płatnych w styczniu 2014r.) 

4040 344.025,00 344.024,73 Dodatkowe wyn.roczne tzw. „13-tka” za 2012 rok 

4110 838.975,00 789.252,17 Składki ZUS od wynagrodzeń i wypłaconej „13-
tki” (bez składek ZUS od wynagrodzenia za m-c 
12/2013r. płatnych j.w.) 

4120 96.000,00 86.292,17 
 

Składki na FP od wynagrodzeń i wypłaconej „13-
tki” (bez składek za m-c 12/2013r.płatnych  

4170 5.200,00 5.200,00 Oprawy muzyczne spotkań i imprez 
okolicznościowych dla mieszkańców oraz 
przegląd techniczny obiektów DPS wykonany  
w formie umowy o dzieło 

4210 293.503,00 292.937,70 Doposażenie miejsc istniejących, kuchni  
i stołówek (m. in. w łóżka specjalistyczne, 
drewniane, materace, pościel, wózki toaletowe,  
akcesoria kuchenne),  uzupełnienie części sprzętu 
komputerowego, środki czystości, paliwo do 
samochodów, kosiarek i odśnieżaczy, materiały do 
konserwacji i napraw różnych, materiały biurowe, 
do terapii,  drobne przedmioty tzw. „agd”, 
kalendarze na XX-lecie DPS i foldery, kwiaty, 
prenumerata  itp. 

4220 578.000,00 577.984,74 Artykuły spożywcze na potrzeby kuchni do 
sporządzania posiłków dla mieszkańców 

4230 76.460,00 76.014,56 Leki, materiały medyczne, przedmioty 
ortopedyczne, pieluchomajtki  

4260 1.018.000,00 999.490,77 Woda, prąd, gaz 

4270 93.285,00 93.284,76 Roboty budowlano – remontowe dachu pralni, 
usunięcie awarii rurociągu, naprawa 
powypadkowa samochodu renault kangoo, drobne 
naprawy samochodów,  bieżące konserwacje  
i naprawy sprzętu, urządzeń „agd”, oraz cykliczne 
konserwacje dźwigów osobowych i towarowego, 
centrali telefonicznej, systemu sygnalizacji p. poż. 
i antywłamaniowej  
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c.d. Tabela 6 - Wykonanie budżetu  

§ Plan  
 

Wykonanie  Cel wydatkowania 

4280 3.820,00 3.819,00 Badania okresowe, specjalistyczne pracowników 

4300 173.854,00 173.816,26 Przegląd instalacji gazowej, legalizacja 
gazomierza, programowanie sterowników na 
oczyszczalni, usługa serwisowa melexa, 
utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
usługi pocztowe, informatyczne, prawne, bhp, 
fryzjerskie, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, 
usługi kominiarskie, dozór całodobowy obiektów 
DPS, przeglądy sprzętu, samochodów, urządzeń 
oraz przeglądy w kuchni i stołówkach, dojazdy 
lekarzy-specjalistów, usługi pogrzebowe  
(2 zmarłych bez prawa do zasiłku z ZUS) i inne 

4350 1.462,00 1.461,24 Internet telekomunikacji „DSL” 

4360 3.198,00 3.197,64 Telefonia komórkowa PLUS – 5 abonamentów 

4370 2.797,00 2.733,32 Telekomunikacja Polska S.A. tel. stacjonarne 

4390 2.091,00 2.091,00 Ekspertyza środowiska pracy, operat 
środowiskowy  

4410 4.723,00 4.692,40 Wyjazdy służbowe pracowników, 1 ryczałt na 
samochód prywatny 

4420 1.640,00 1.639,57 Wyjazdy służbowe zagraniczne pracowników  

4430 30.837,00 30.836,13 Ubezpieczenia majątku i komunikacyjne 4 
samochodów, opłata za dozór techniczny 

4440 153.084,00 153.084,00 Odpis na ZFŚS na pracowników 

4480 12.164,00 12.163,50 Podatek od nieruchomości  

4520 18.030,00 18.030,00 Opłata za „trwały zarząd” na rzecz Powiatu, 
opłata za wywóz odpadów  

4700 1.900,00 1.900,00 Szkolenia pracowników 

6050 149.359,00 148.324,00 Przebudowa stolarki drzwiowej,  dostosowanie 
kolejnych  łazienek  do potrzeb osób na wózkach 
inwalidzkich, I etap modernizacji pomieszczenia 
na łazienkę specjalistyczną dla osób całkowicie 
niesprawnych na segm. B, dokumentacja do 
wniosku PFRON „Modernizacja łazienek”  

6060 19.822,00 19.818,00 Zmywarka kapturowa do kuchni, szafa chłodnicza 
do kuchni w miejsce zlikwidowanej 

Razem 8.584.121,00 8.388.336,70  
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 W 2013 r. kierownictwo Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II  

w Gorzycach realizowało zadania zgodnie z misją i na poziomie obowiązującego standardu 

we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz 

ośrodkami pomocy społecznej z terenu całego województwa śląskiego. 

 Podejmowane działania ukierunkowane były na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, 

stosownie do ich stopnia sprawności. Zadania, jakie stawia sobie kierownictwo Domu na lata 

następne – to dalszy stały rozwój działalności, zarówno w sferze jakości świadczonych usług, 

jak i modernizacji infrastruktury technicznej. 

 

4.2.2  Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej  
          w Wodzisławiu Śląskim 

Krótka charakterystyka jednostki 

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim  prowadzony jest na zlecenie 

Powiatu Wodzisławskiego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz 

generalnych  w Grodzisku Mazowieckim, w obiekcie stanowiącym własność Zgromadzenia. 

Dom jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 53 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie. 

Dom świadczy usługi w zakresie: potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, 

rehabilitacyjnych i wspomagających. 

Zakres powyższych usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby  

i możliwości psychofizyczne mieszkanek. 

Dom jest wyposażony w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny,  a zajęciami  rehabilitacyjnymi 

objęte są wszystkie pensjonariuszki. Zajęcia te zleca lekarz rehabilitacji medycznej a, 

realizuje je technik fizjoterapii.  

 

Charakterystyka mieszkanek Domu. 

 

Stan mieszkanek na dzień 31 grudnia 2013 r.  -  52 osoby  

Tabela 7  -  Wiek mieszkanek.  

Wiek  
w  latach 

0 - 18 19 -  40 41 - 60 61 - 64 65 – 74 

Ilość osób 1 31 18 1 1 
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Tabela  8 - Stopień sprawności 

 
Ilość osób 

Choroby sprzężone  
z niepełnosprawnością 

Stopień upośledzenia 

porażenie 
mózgowe 

epilepsja ślepota umiarkowany znaczny głęboki 

            16 28 3 20 15 17 

 

Tabela 9 - Stopień sprawności ruchowej 

Rodzaj sprawności 
Sprawne 
ruchowo 

 
Poruszające 

się przy 
pomocy 
wózka 

Leżące, nie 
opuszczające 

łóżka 

Niedowidzące, 
niewidome 

Ilość osób 33           11 4 4 

 

Struktura zatrudnienia  

 

Tabela 10 - Struktura zatrudnienia 

 

L.p. 

 

Stanowisko 

 

Etat 

 

Wykształcenie 

1. Dyrektor 1 wyższe 

2. Główna księgowa 1 wyższe 
3. Referent 1 wyższe 
4. Zaopatrzeniowiec 1 podstawowe 

5. Pracownik socjalny 1 wyższe 
6. Pielęgniarka 2 średnie 
7. Fizjoterapeuta  ¾  policealne 
8. Konsultant ds. rehabilitacji medycznej ¼ wyższe 
9. Psycholog  ¼  wyższe 

10. Konsultant ds. psychiatrii ¼ wyższe 

11. Opiekunki 12 wyższe, średnie 

12. Pokojowe 
5 ¾ 

zawodowe 

podstawowe 
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c.d. Tabela 10  - Struktura zatrudnienia   

 

L.p. 

 

Stanowisko 

 

Etat 

 

Wykształcenie 

13. Opiekunka pełniąca obowiązki kulturalno-
oświatowe 

1 średnie 

14. Instruktor terapii zajęciowej 1 policealne 

15. Magazynier 1 podstawowe  

16. Sprzątaczka 1 podstawowe 

17. Kucharki 
5 

średnie,  

podstawowe 

18. Praczka, fryzjerka 1 średnie 

19. Praczka, sprzątaczka 1 podstawowe 

20. Prac. ogrodowy ¾ zawodowe 

21. Konserwator ¾ zawodowe 

 Razem: 38,75  

 

Dom zatrudnia 30 osób świeckich (26,75 etatów) i 12 sióstr zakonnych (12 etatów). 

Pracownicy na bieżąco dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach.  

Na rzecz Domu bezpłatnie swoje usługi świadczy 22 wolontariuszy (między innymi: siostry 

zakonne, przyjaciele Domu, młodzież). 

 

Budżet Domu w  2013 r. 

DOCHODY 

Na budżet Domu składają się dochody w postaci : 

- dotacji, 

- dochodów własnych (wpływy z odpłatności, darowizny, i  inne źródła). 

Dochody w roku 2013: 

- dotacja Wojewody Śląskiego     –   1.089.330,00 zł. 

- dotacja  z Powiatu Wodzisławskiego   –  50.000,00 zł. 

- dochody własne     – 590.162.29 zł. 

Razem dochody wyniosły – 1.729.492,29 zł. 
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Tabela 11 - Wykonanie budżetu  

 

W wyżej wymienionej tabelce nie uwzględniono zapłaconych  w miesiącu grudniu 2013r. 

składek ZUS, zdrowotnych i podatku od wynagrodzeń  w wysokości 45.220,01 zł – 

dotyczących miesiąca grudnia 2013r.  

Ogólnie wydatki w 2013 r. wyniosły  1.722.992,29 zł. 

W roku 2013 otrzymana dotacja została wydana w 100 % - zgodnie z przeznaczeniem. 

Posesja i budynki są własnością Zgromadzenia, dlatego koszty inwestycyjne i remontowe 

pokrywane są ze środków Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. 

§ Plan  
 

Wykonanie  Cel wydatkowania 

3020* 0 0 Odzież, obuwie robocze, ochronne, napoje bhp,  

4010 986.388,52 986.388,52 Wynagrodzenia osobowe (bez składek ZUS  
i zdrowotnych w części od pracowników oraz 
podatku od wynagrodzeń za m-c 12/2013r. 
płatnych w styczniu 2014r.) 

4040 0 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” 
za 2012 rok 

4110 154.275,10 154.275,10 Składki ZUS od wynagrodzeń i wypłaconej „13-
tki” (bez składek ZUS od wynagrodzenia za m-c 
12/2013r. płatnych j.w.) 

4120** 21.651,02 21.651,02 Składki na FP od wynagrodzeń i wypłaconej „13-
tki” (bez składek za m-c 12/2013r.płatnych j.w.) 

4130 608,40 608,40 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

4210 69.318,44 69.318,44 Zakup materiałów i wyposażenia 

4220 126.917,31 126.917,31 Zakup środków żywienia 

4230 19.513,62 19.513,62 Leki i artykuły medyczne 

4260 175.644,03 175.644,03 Media ; energia elektryczna, gaz, woda ścieki 

4270 42.513,14 42.513,14 Modernizacje, konserwacje, remonty 
4280-4390 31.687,68 31.687,68 Usługi: zdrowotne, obce, ekspertyzy 

4410 80,40 80,40 Podróże służbowe 

4430 3.881,52 3.881,52 Różne opłaty i składki 

4440 43.757,20 43.757,20 Odpis na ZFŚS 

4700 1.535,90 1.535,90 Szkolenia 
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Ze środków finansowych Zgromadzenia przeprowadzono  w 2013 r. między innymi: 

Kompleksowy remont pomieszczeń: 

-  w 5 pokojach mieszkanek położono nowe tynki na ścianach i  pomalowano, 

-  wycyklinowano i pomalowano podłogi parkietowe, 

-  wymieniono częściowo instalację elektryczną, 

- wykonano remont sali dziennego pobytu, powiększono ją o tę część, która przedtem 

    zajmowała rehabilitacja, zakupiono nowe meble i inne elementy wyposażenia, 

- wyremontowano łazienkę i położono nowe płytki, zamontowano kabinę prysznicową,  

    pralkę i inne elementy, 

-   remont sali dziennego pobytu - nowe tynki, malowanie, wymiana mebli, 

- dokonano całkowitego remontu jadalni mieszkanek oraz zmywaka i przyległych 

    pomieszczeń, położono nowe tynki na ścianach, pomalowano i zakupiono konieczne 

    elementy wyposażenia, zainstalowano ogrzewanie podłogowe, 

-   położono nowe tynki i pomalowano 2 klatki schodowe, 

-   wyburzono stare schody wejściowe i wykonano nowe, zamontowano nowe barierki. 

 

5.  Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia 

 

Usługi pomocy społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych, udzielane poza domem  

w trybie dziennym – to usługi w ośrodkach wsparcia, w tym środowiskowych domach 

samopomocy. 

Na terenie powiatu funkcjonują dwa ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim oraz utworzony w grudniu 

2013 r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi. Oprócz tego Powiat prowadzi Powiatowy 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

 

5.1 Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim 

Krótka charakterystyka jednostki 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim  został utworzony   

w 2001 r. jako zadanie administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa. 

Ośrodek jest domem dziennego pobytu dla 30 osób chorych psychicznie, które nie wymagają 

leczenia szpitalnego, jednak mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu. 



21 

 

Stanowi on ogniwo oparcia społecznego, które umożliwia osobom z zaburzeniami 

psychicznymi życie w otwartym środowisku, pełnienie jak największej liczby ról 

społecznych, podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. 

Ośrodek stwarza szansę pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwia wszechstronny 

rozwój, zapewnia wsparcie i opiekę. Ważnym celem realizowanym przez Ośrodek jest 

stworzenie osobom po kryzysie psychicznym poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, braku 

izolacji oraz tworzenie społeczności opartej na zasadzie życzliwości i zrozumienia 

problemów. 

Ośrodek  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

 W 2013 roku z usług Ośrodka w formie dziennego pobytu skorzystało 39 osób. Osoby 

oczekujące na miejsce miały możliwość uczestnictwa w zajęciach klubowych 

organizowanych w Ośrodku w każdy piątek. Osiem osób, które w 2013 roku zakończyły 

pobyt w Ośrodku  podjęło zatrudnienie.  
 

 

 

Tabela 12 - Uczestnicy  - stan na 31.12.2013 r. - podział ze względu na rodzaj  schorzenia 

Rodzaj rozpoznania Liczba osób 

Schizofrenia paranoidalna 16 

Zespół urojeniowy 3 

Zaburzenia schizoafektywne 2 

Choroba afektywna dwubiegunowa 1 

Zaburzenia emocjonalne i zachowania 6 

Zaburzenia depresyjne 2 

 

Tabela 13 - Wiek osób korzystających z usług Ośrodka 

Osoby, które 
skorzystały z usług 

Ośrodka Perła 

Liczba osób 

18-40 r.ż 41-60 r.ż powyżej 60 r.ż 

Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

15 
 

14 
 

1 
 

        Stan na dzień  
31.12.2013 r.                 17 12 1 
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Tabela 14 - Podział  osób ze względu na płeć 

Podział ze względu  
na płeć 

kobiety mężczyźni 

stan na dzień  
31.12.2012 r. 

 
15 

 
15 

Stan na dzień 
31.12.2013 r. 

 
15 

 
15 

 

Struktura zatrudnienia  

 

Tabela  15 - Struktura zatrudnienia   

 

L.p. 

 

Stanowisko 

 
Wymiar 

etatu 

 

Wykształcenie 

 
Uwagi 

1. Dyrektor 1 wyższe  

2. Starszy administrator 1 wyższe  

3. Terapeuta 4 wyższe urlop wychowawczy  

(1/2 etatu) 

4. Psycholog 1 wyższe  

5. Księgowa 1 wyższe  

 Razem: 8  

 

Budżet jednostki 

 

Na budżet jednostki składają się: 

Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na działalność bieżącą     408 600,00 zł                

Wydatki   408 586,05 zł  

środki powiatu            1 360,00 zł                 Wydatki      1 360,00 zł  

RAZEM:                    409 960,00 zł                                 409 946,05 zł 

 

 

Tabela  16 - Wykonanie budżetu    
 

 
§ 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
Cel wydatkowania 

 
4010 221 189 221 188,73 Wynagrodzenia brutto pracowników  w 2013 roku 
4040 14 746 14 741,91 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2012 r. 
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c.d. Tabela  16 - Wykonanie budżetu    

 
§ 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
Cel wydatkowania 

 
4110 41 293 41 292,45 Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 

wynagrodzeń w 2013 roku 
4120 4 772 4 771,04 Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń  

w 2013 roku 
 

4170 
 

1 500 
 

1 500,00 
Wynagrodzenia z tytułu  umowy zlecenia (umowy 
zlecenia - usługi gospodarczo-konserwatorskie, 
odśnieżanie i sprzątanie terenu, sprzątanie piwnic, 
sprzątanie pomieszczeń) 

4210 33 602 33 601,64 Zakup artykułów biurowych, materiałów do 
terapii, środków czystości oraz wyposażenia 

 
4220 

 
14 469 

 
14 468,29 

Zakup artykułów żywnościowych do terapii 
kulinarnej polegającej na wyrabianiu w klientach 
umiejętności racjonalnego wykorzystywania 
posiadanych środków finansowych oraz innych 
zasobów – np. używając warzyw z własnych 
upraw 

4260 21 754 21 753,22 Opłaty za zużycie gazu (ogrzewanie budynku 
gazem ziemnym), energii, wody 

 
4270 

 
8 299 

 
8 298,13 

Opłata za konserwację dźwigu balkonowego, oraz 
drobne naprawy i konserwacje (malowanie 
pomieszczeń, naprawa uszkodzonych płytek, 
naprawa dachu 

4280 3 770 3 770 Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka, 
badania okresowe pracowników 

 
4300 

 
22 538 

 
22 537,81 

Opłata za dozór techniczny dźwigu i jego 
konserwacja, konserwacja centrali telefonicznej, 
opłaty za przeglądy techniczne dotyczące 
instalacji i sprzętu PPOŻ, usługi BHP, usługi 
psychologiczne, wywóz nieczystości i odpadów 
komunalnych, usługi transportowe 

4350 1 466 1 465,30 Zakup usług dostępu do sieci Internet 
4360 564 563,01 Opłaty  z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 
4370 1 042 1 041,04 Opłaty  z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 
4410 1 747 1 746,55 Podróże służbowe pracowników, ryczałt za 

używanie prywatnego samochodu do celów 
służbowych 

 
4430 

 
1 900 

 
1 899,30 

Opłata polisy ubezpieczeniowej dotyczącej 
ubezpieczenia NW klientów Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia oraz odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu pracy z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi, ubezpieczenie mienia ośrodka 
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c.d. Tabela  16 - Wykonanie budżetu    

 
§ 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
Cel wydatkowania 

 
4440 8 297 8 295,63 Odpis na  ZFŚS 
4480 4 892 4 892 Opłata za  podatek od nieruchomości 
4700 2 120 2 120 Szkolenia pracowników 

Razem: 409 960 409 946,05 
 

W 2013 roku Ośrodek posiadał środki finansowe w wysokości zapewniającej prawidłową 

realizację zadań. 

 

 

5.2 Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi 

Krótka charakterystyka jednostki 
 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi, został 

powołany Uchwałą nr XXXVI/352/2013 Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31.10.2013 r.  

Finansowany jest ze środków budżetu państwa. 

Jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla 35 osób upośledzonych umysłowo. 

Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na pomoc uczestnikom w przezwyciężaniu trudnych 

sytuacji życiowych i w rozwiązywaniu codziennych problemów. Ośrodek umożliwia osobom 

z upośledzeniem umysłowym wszechstronny rozwój oraz zapewnia potrzebną pomoc  

i  wsparcie. Celem Ośrodka jest stworzenie miejsca dającego poczucie bezpieczeństwa, 

akceptacji oraz braku izolacji społecznej. 

 

 

Tabela 17 - Podział osób ze względu na płeć  

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

23 12 
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Tabela 18  - Struktura zatrudnienia  

L.p. 
 

Stanowisko 
 

  Wymiar etatu 
 

        Wykształcenie 
 

1. Dyrektor 1 wyższe 
2. Terapeuci 3 wyższe 
3. Psycholog ½  wyższe 
4. Aspirant pracy socjalnej 1 średnie 
5. Główny księgowy ½  wyższe 

Razem 6  

 

Budżet jednostki 

Tabela 19 - Wykonanie budżetu  

 

§ 

 

Plan 

 

Wykonanie 

 

Cel wydatkowania 

4010 12 980 12 978,75 Wynagrodzenie pracowników POW 
4110 2 562 2 360,87 Składki na ubezpieczenie społeczne 

pracowników  
4120 345 317,98 Fundusz Pracy 
4170 1 100 1 100,00 Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów  

o dzieło 
4210 14 2113 113 351,78 Zakup wyposażenia i art. biurowych 
4220 5 000 1 825,90 Zakup artykułów żywnościowych 
4280 400 375,00 Badania wstępne pracowników 
4300 6 500 6 499,58 Transport samochodowy 
6060 25 000 24 993,80 Zakup środków trwałych 
Razem 202 700 163 803,66  

 

 

5.3 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  
        w Wodzisławiu Śląskim 

Krótka charakterystyka jednostki 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim powołany został w 2006 r. Ośrodek finansowany jest głównie  

z budżetu państwa.  
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Cele statutowe Specjalistycznego Ośrodka w zakresie interwencyjnym to przede 

wszystkim zapewnienie schronienia dla 14 osób ofiar przemocy w rodzinie do trzech 

miesięcy (bez skierowania, i bez względu na dochód, z możliwością przedłużenia  

w uzasadnionych przypadkach).  

Realizując cele statutowe w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Ośrodek 

zapewnia Klientom m.in. okresowo całodobowy pobyt z dostępem do pomieszczeń w części 

mieszkalnej, które stanowią: pokoje pomocy interwencyjnej (5), pomieszczenia pobytu 

dziennego – Salon, miejsce zabaw dla dzieci –  Skrzat, pomieszczenie do nauki – Pokój cichej 

nauki, łazienki wyposażone w taki sposób, aby umożliwi ć korzystanie z nich zarówno 

osobom dorosłym obu płci, jak i dzieciom. W części mieszkalnej ogólnodostępnymi 

pomieszczeniami są także: aneks kuchenny oraz suszarnia. Ośrodek świadczy standardowo 

usługi dla Klientów przebywających w Ośrodku w postaci wyżywienia, a także w miarę 

potrzeb, zaopatrzenia w niezbędną odzież, obuwie, środki higieny osobistej  oraz dostarcza 

niezbędne środki czystości dla utrzymania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa  i higieny na 

terenie PSOW.  

Świadczenia z zakresu usług terapeutyczno-wspierających obejmują takie działania 

jak: opracowywanie diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy dla ofiar przemocy  

w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, celów, metody i czasu realizacji planu 

pomocy. Kolejnym aspektem pomocy w zakresie powyższych usług jest udzielanie 

poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego. Istotnym elementem świadczeń jest 

także prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, prowadzenie 

poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego ukierunkowanego na wsparcie, wzmocnienie  

i stabilizację. Ośrodek zapewnia także dostęp do pomocy medycznej w oparciu  o publiczny 

system opieki zdrowotnej.  

Szczególnie istotnym obszarem świadczonych usług jest praca z dziećmi, głównie ofiarami 

lub świadkami przemocy. Obejmuje ona przeprowadzanie diagnozy poprzez stworzenie opisu 

funkcjonowania dziecka w dotychczasowym środowisku  oraz zapewnia wsparcie 

psychologiczne a także pomoc terapeutyczną. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

udziela także konsultacji wychowawczych. Świadczone są one Klientom stacjonarnym 

Ośrodka jak i osobom  korzystającym z konsultacji ambulatoryjnie.   

W celu skuteczniejszego udzielania pomocy i dostosowania jej do indywidualnych 

potrzeb ofiar przemocy, Ośrodek monitoruje efekty swojej pracy, prowadzi kampanie 
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informacyjne i edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie,  jak również 

współpracuje w tym kierunku  z innymi podmiotami takimi jak: 

- ośrodkami pomocy społecznej, 

- zespołami interdyscyplinarnymi,  

- policją, 

- sądem, 

- prokuraturą, 

- kościołem. 

Ośrodek realizuje również program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Oddziaływania prowadzone są w formie programów działań 

edukacyjnych i korekcyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób 

stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz 

zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań  i do konstruktywnego 

współżycia w rodzinie. 

Formy pomocy udzielane przez Ośrodek 

Pobyt stacjonarny 

W 2013 roku z pobytu stacjonarnego skorzystało łącznie 78 osób, w tym 38 osób dorosłych 

(kobiety) oraz  40 dzieci.   

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne  

Pomoc psychologiczna udzielana była mieszkańcom Ośrodka w czasie ich pobytu  

w Ośrodku w formie indywidualnych konsultacji oraz zajęć  grupowych.  Poradnictwa dla 

Klientów ambulatoryjnych udzielali  pracownicy merytoryczni w ramach wykonywania 

bieżących obowiązków.  

Tabela 20 - Liczba osób korzystających z konsultacji psychologiczno-pedagogicznych 

Rok Dorośli Dzieci 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

2012 211 62 29 

2013 192 100 18 
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Należy zauważyć wzrost liczby mężczyzn korzystających z konsultacji w Ośrodku. Jest to 

efekt kampanii informacyjnych prowadzonych przez Ośrodek. 

 

Grupa wsparcia 

W 2013 r. odbyło się 45 spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających 

przemocy  w rodzinie, w których uczestniczyło średnio 10 kobiet. W sumie w 2013 roku  

w  grupie wsparcia  uczestniczyło  57 kobiet. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. 

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  dla sprawców przemocy w rodzinie 

W roku sprawozdawczym oddziaływaniami objęto 29  osób, tylko 11 osób ukończyło pełen 

program oddziaływania. Powodem była mała motywacja do podjęcia zmiany  

w dotychczasowym sposobie życia. 

 

Struktura zatrudnienia 

Ośrodek świadczy usługi przez całą dobę, a osoby w nim zatrudnione pracują  

w trójzmianowym systemie czasu pracy.  

 
 

Tabela 21 - Struktura zatrudnienia   

L.p. Stanowisko Wymiar etatu Wykształcenie 

1. Dyrektor 1 wyższe 
2. Główna księgowa ½ wyższe 
3. Inspektor 7/8 średnie 
4. Pracownik socjalny 1 wyższe 
5. Pedagog 1 wyższe 
6. Psycholog 2 wyższe 
7. Terapeuta 1 i  1/2  wyższe 
 Razem: 7,875  

 

Budżet jednostki 

Corocznie wysokość budżetu placówki warunkowana jest decyzją Wojewody 

Śląskiego określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

realizowanych przez Ośrodek. W 2013 roku kwota otrzymanej dotacji wyniosła 444200,00 zł. 
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Z czego kwota 429200,00zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz kwota 15000,00 zł 

na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego. Placówka otrzymała także kwotę 40000,00 

zł ze środków własnych powiatu. 

Tabela 22 -  Wykonanie budżetu  

   
§ 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
Cel wydatkowania 

4010 273 997,00 272 935,52 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
4040 20 981,00   20 980,90 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
4110 51 896,00   50 543,30 Składki na ubezpieczenia społeczne 
4120   6 256,00    6 255,72 Składki na Fundusz Pracy 
4170 5 895,00  5 895,00 Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, 

prawnik, sprzątaczka) 
4210 31 754,00  31 751,00 Zakup materiałów biurowych, środków 

czystości, pieczątek, wyposażenia 
4220   17 200,00 17 195,69 Zakup środków żywności dla klientów 

PSOW 
4260 35 991,00  35 989,20 Media 
4270   8 180,00    8 180,00 Drobne remonty 
4280      385,00       385,00 Badania wstępne, okresowe, 

epidemiologiczne 
4300 13 320,00    13 314,71 Wywóz śmieci, usługi informatyczne, 

przeglądy, usługi pocztowe 
4350   667,00 666,96 Zakup usług dostępu do sieci 

Internetowej 
4360    333,00   332,21 Zakup usług telefonii komórkowej 
4370 1 207,00 1 206,36 Zakup usług telefonii stacjonarnej 
4410 2 070,00 2 069,54 Delegacje służbowe, ryczałt 
4430    2 054,00 2 054,00 Opłata RTV, ubezpieczenia 
4440 8 784,00 8 783,97 Przekazanie środków na ZFŚS 
4480 2 530,00 2 530,00 Podatek od nieruchomości 
3020   700,00 360,91 Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
Razem: 484 200,00 zł. 481 429,99 zł.  

 

Środki przekazywane z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadań Ośrodka są 
niewystarczające  i konieczne jest coroczne wsparcie  finansowe  Powiatu. 
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6. Prowadzenie interwencji kryzysowej oraz poradnictwo specjalistyczne 

6.1 Poradnictwo specjalistyczne  

 

Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne jest świadczone 

osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów życiowych. 

Poradnictwo specjalistyczne to w szczególności: porady prawne, psychologiczne i rodzinne, 

które udzielane są w formie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, diagnozy, profilaktyki i terapii.  

Realizacja poradnictwa specjalistycznego w 2013 r.  możliwa była również dzięki projektowi 

finansowanemu ze środków Unii Europejskiej pn. „Świadomy Obywatel” realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 

5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

– realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Rydułtów. 

Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców Powiatu.  

Całkowita kwota otrzymanego dofinansowania   na   lata   2010  –  2013   wyniosła   

2.200.000,00 zł  (2 mln 200 tys. zł.). W ramach realizacji projektu udzielano informacji 

o przysługujących obywatelom uprawnieniach oraz możliwościach uzyskania wsparcia  

w zakresie: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, 

przepisów dot. pomocy społecznej oraz świadczeń społecznych, prawa administracyjnego, 

wskazanie obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania i środków odwoławczych. 

W 2013 r.   z porad prawnych  skorzystało 1120 osób, w tym  785 kobiet  i 335 mężczyzn,  

z porad społecznych  148 osób, w tym 103 kobiety i 45  mężczyzn. 

 

 Rys. 3  Udzielone porady w 2013 r. - podział ze względu na rodzaj porad 
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Oprócz tego pracownicy merytoryczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżąco 

udzielają porad, konsultacji dotyczących pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 

6.2 Interwencja kryzysowa  

 

Interwencja kryzysowa to  działania na rzecz osób i rodzin  będących z różnych przyczyn  

w sytuacji kryzysowej. W ramach interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej 

pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego. 

Interwencja kryzysowa to również  działalność prewencyjna,  skierowana na zapobieganie 

pogłębianiu się różnych patologii. 

W ramach interwencji kryzysowej wsparcia udzielono 48 osobom w tym: 2 dzieciom,  

23 współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych i 23 innym osobom  

w rodzinie. Problemy dotyczyły głównie konfliktu w rodzinie, śmierci członka rodziny. 

 

7. Szkolenie  i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu 

Szkolenie kadry pomocy społecznej ma na celu stworzenie efektywnego systemu wsparcia.  

Od poziomu wiedzy i umiejętności  kadry zależy jakość i skuteczność świadczonych na rzecz   

mieszkańców usług. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim organizuje szkolenia dla 

kadry pomocy społecznej w oparciu o opracowany na dany rok plan szkoleń jak również  

w oparciu o rozeznane potrzeby. 

Szkolenia są skierowane zarówno do pracowników ośrodków pomocy społecznej, jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego i pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

Główne zakresy tematyczne szkoleń w 2013 r.: postępowanie administracyjne, ustawa  

o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, praca  

z osobami niepełnosprawnymi, praca z osobami w kryzysie, udzielanie pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

W 2013 roku zorganizowano 5 szkoleń, w których wzięło udział 59 pracowników.  
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8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Zadania w obszarze niepełnosprawności wyznacza powiatowym centrom pomocy rodzinie 

ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Należą do nich w szczególności: 

a) dofinansowanie ze środków PFRON: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier 

architektonicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny  

i środki pomocnicze, sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,  

b) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych (w tym zlecanie zadań organizacjom pozarządowym z zakresu 

wsparcia osób niepełnosprawnych), 

c) nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej. 

 

8.1 Podział środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2013 r. 

 

W  roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

otrzymało środki  w wysokości: 1.401,512 zł które zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 

Wodzisławskiego przeznaczono na: 

 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych: 

    142.767,55 zł., 

-    dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

      pomocniczych: 183.498,52 zł., 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

     i technicznych: 29.039,93 zł., 

-    dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach: 468.676,00 zł., 

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.: 

     527.860,00 zł., 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizacjom pozarządowym: 

     29.910,00 zł., 

-    zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 

     fundacjom oraz organizacjom pozarządowym: 19.760,00 zł 



33 

 

 

Tabela 23  - Wysokość przyznanych dofinansowań  do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla 
                   poszczególnych grup osób 

 

  

Tabela 24 -  Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt 
                    rehabilitacyjny 
 

Liczba wniosków 
złożonych na 

zakup 
przedmiotów 

ortopedycznych  
i środków 

pomocniczych 

Liczba wniosków 
złożonych na 

dofinansowanie 
zaopatrzenia w 

sprzęt 
rehabilitacyjny 

Łączna liczba 
dofinansowanych 

wniosków 

Łączna  
kwota dofin. 

%  

 

413 

 

12 

 

269 

 

183.388,00 zł 

 

74,26 

 

 

Tabela  25  - Dofinansowania wypłacone na likwidację poszczególnych barier 

 

 

 
Osoby, które otrzymały 

dofinansowanie 
 

Liczba osób Kwota dofinansowania 

 
        %  

 

Dorośli  
w tym zatrudnieni w  zpch 

89 
 

84.945,00 zł 

54,15 

Opiekunowie osób dorosłych 45 28.465 zł 

Dzieci i młodzież 17 16.743,00 zł 

Opiekunowie dzieci  
i młodzieży 

17 11.078,00 zł 

Razem 176 141.231,00 zł 

 

Likwidacja barier  

Środki na 
zadanie wg 

uchwały 

Wypłacono 
dof. 

(liczba osób) 

Środki 
wypłacone 

(ogółem) 

Środki 
wykorzystane 

Wykorzystanie           
w % 

architektonicznych 

29.039,93 

3 

28.400,00 

16.225,00 zł 

97,8 technicznych 11 12.175,00 zł 

Razem 14 28.400,00 zł 
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Tabela 26   - Wykorzystanie środków finansowych na działalność warsztatów terapii zajęciowej   

 

Bardzo ważnym zadaniem z zakresu rehabilitacji społecznej, jest pilotażowy program 

Aktywny Samorząd, który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje od 2012 r.  

W programie przewidziane zostały formy wsparcia, które dotyczą likwidacji barier 

ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

Adresowane są do indywidualnych, uprawnionych osób niepełnosprawnych. Mogą się one 

ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i społeczne 

funkcjonowanie.  

W 2013 roku na program powiat otrzymał środki w wysokości: 244.781,09 zł 

 
 
Tabela 27 -  Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych obszarów wsparcia w ramach  
                    pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

 
Obszar oraz zadanie programu Liczba wniosków 

dofinansowanych 
Łączna kwota 
wypłat (w zł) 

A-1 
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu 

1 2.507,50 zł 

A-2 

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 
4 5.790,00 zł 

B-1 

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania 

 

11 

 

       58.275,00 zł 

 
Warsztat 

 
Środki 
PFRON 
(90%) 

 
Środki 

wykorzystan
e 

PFRON 

 
Środki 

Powiatu 
(10%) 

 
Środki  

Powiatu 
wykorzystane 

 

 
Procentowe 

wykorzystanie 
środków 
PFRON  

      i Powiat 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej  
w Gorzycach 

31 uczestników 

 
468.676,00 

 
468.676,00 

 
52.075,11 

 
52.075,00 

 
100% 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

w Wodzisławiu 
Śląskim 

35 uczestników 

 

527.860,00 

 

527.860,00 

 

58.651,11 

 

58.651,11 

 

100% 

Razem 996.536,00 996.536,00 110.726,22 110.726,22 100% 
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c.d. Tabela 27 -  Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych obszarów wsparcia w ramach  

                             pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

Obszar oraz zadanie programu Liczba wniosków 
dofinansowanych 

Łączna kwota 
wypłat (w zł) 

B-2 

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  
w ramach programu sprzętu komputerowego  
i oprogramowania 

 
 0 

 
    0,00 zł 

C-1 

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

               6       83.210,00 ł zł 

C-2 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

                1           1.074,59 zł 

C-3 

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 

                1         14.090,00 zł 

C-4 

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny 

    0            0,00 zł 

Moduł II   36 
 

         79.834,00 zł 

RAZEM:   60 244.781,09 zł 

 

8.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta została głównie na dofinansowaniu 

projektów złożonych przez organizacje w ramach dofinansowania zadań z zakresu sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz  konkursów ofert na zlecenie zdań. 

 

Tabela 28  -  Wykaz podmiotów, które  otrzymały dofinansowanie w zakresie w/w zadania 

Lp. 
Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 
Liczba 

przedsięwzięć 
Łączna kwota 

dofinansowania 

1.  
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych Rydułtowy 

2 11.030,00 zł 

2. 
Polski Związek Niewidomych   
w Wodzisławiu Śl. 

2 4.540,00 zł 

3. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  1 7.925,00 zł 

4. 
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa 
Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Gorzycach 

3 2.855,00 zł 
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c.d. Tabela 28  -  Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w zakresie w/w zadania 

Lp. 
Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 
Liczba 

przedsięwzięć 
Łączna kwota 

dofinansowania 

5. Stowarzyszenie „Radlińska Przystań” 1 1.950,00 zł 

6. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa 1 1.610,00 zł 

Razem: 10 29.910,00 zł  

 

 

Tabela 29   - Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań  zleconych   z zakresu 
                      rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych   

Lp. 
Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 
Liczba 

przedsięwzięć 
Łączna kwota 

dofinansowania 

1. 
Klub Olimpiad Specjalnych „Tygrysy” 
Gorzyce  

1 3.480,00 zł 

2.  
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych w Rydułtowach 

1 12.340,00 zł 

3. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 1 3.940,00 zł 

Razem: 3 19.760,00 zł  

 

W 2013 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił dwa konkursy ofert na zlecenie 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym, złożonych zostało łącznie osiem ofert. Trzy organizacje 

otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 19.760,00 zł. 

 

8.3 Warsztaty terapii zajęciowej 
 

W Powiecie Wodzisławskim funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej, które 

swym wsparciem obejmują łącznie 66  osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z  2011 r., Nr 127, poz. 721) 

art. 68 c. ust.1. pkt 1 lit. A, na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii 
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Zajęciowej w Gorzycach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek          

w Wodzisławiu Śląskim w 2013 roku przekazano 90% dofinansowania ze środków PFRON  

oraz 10% środków finansowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego. 

 

8.3.1 Warsztat Terapii Zaj ęciowej w Wodzisławiu Śląskim 

Krótka charakterystyka placówki 

Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim działa od 

dnia 14 czerwca 2004 r. Prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, mieści się 

w budynku przy ul. Wałowej 30.  

Celem jego działania jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością w zakresie zaradności 

osobistej i umiejętności życia codziennego a także przywracanie umiejętności społecznych  

i zawodowych potrzebnych do zatrudnienia bądź szkolenia zawodowego. Realizacja celów 

Warsztatu odbywa się głównie poprzez techniki pracy zwane terapią zajęciową (ergoterapia - 

terapia pracą), poprzez różnorodne treningi w szczególności: umiejętności społecznych, 

czynności życia codziennego, higieniczne, psychospołeczne oraz fizjoterapeutyczne. 

Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach tematycznych: ceramicznej, informatycznej, 

umiejętności społecznych, papieroplastyki, tkacko - krawieckiej, gospodarstwa domowego, 

techniczno - stolarskiej. Każda pracownia prowadzi terapię dla pięciu osób  

z niepełnosprawnością na podstawie tzw. indywidualnych programów rehabilitacji 

odnawianych corocznie dla każdego uczestnika. Dodatkowo WTZ prowadzi zajęcia  

z fizykoterapii, opiekę psychologiczną dla uczestników i ich rodzin a także zapewnia pomoc 

pielęgniarską w codziennych czynnościach. 

 

Charakterystyka uczestników 

Warsztat prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 35 dorosłych 

osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

 

Tabela 30 - Uczestnicy WTZ podział ze względu na wiek  

Wiek 2012 r. 2013 r. 

18 - 20  0 0 

20 - 25 5 8 

26 - 30 13 16 
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c.d. Tabela 30 - Uczestnicy WTZ podział ze względu na wiek  

Wiek 2012 r. 2013 r. 

31 - 35 6 5 

36 - 40 3 2 

41 - 45 6 3 

46 - 50 2 1 

 

 

Tabela 31 - Uczestnicy WTZ - podział ze względu na płeć 

Rok Kobiet Mężczyzn 

2012 18 17 

2013 16 19 

 

W roku 2013 Warsztat opuściło 10 osób w tym: 2 osoby znalazły zatrudnienie, a 8 zostało 

skierowanych do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Połomi. Większość uczestników to 

absolwenci szkół specjalnych, którzy po szkole nie znaleźli miejsca na rynku pracy.   

 

Struktura zatrudnienia 

W jednostce zatrudnionych jest łącznie 14 osób na 12,125 etatu. 

 

Tabela 32 - Struktura zatrudnienia   

 
L.p. 

 
Stanowisko 

 
Wymiar 

etatu 

 
Wykształcenie 

 
1. Dyrektor 1 wyższe 
2. Główny księgowy-pracownik administracyjny 5/8 wyższe 
3. Instruktorzy terapii zajęciowej  6 wyższe 
4. instruktor zawodu 1 wyższe 
5. Rehabilitant – fizjoterapeuta 1 wyższe 
6. Psycholog ½ wyższe 
7. Pielęgniarka ½ średnie medyczne 
8. Kierowca 1 wyższe 
9. Pracownik porządkowy ½ podstawowe 
 RAZEM: 12,125  
 

Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach 

podyplomowych, szkoleniach, kursach. 
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Budżet jednostki  

Tabela 33 - Wykonanie budżetu  

 

 

8.3.2 Warsztat Terapii Zaj ęciowej w Gorzycach 

 

Krótka charakterystyka placówki 

Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony został 1 grudnia 1995 roku. Jest placówką 

pobytu dziennego ukierunkowaną na rehabilitację 31 osób niepełnosprawnych w stopniu 

znacznym i umiarkowanym posiadającym orzeczenie do rehabilitacji w terapii tego rodzaju. 

W przeważającym stopniu uczestnikami zajęć są osoby niepełnosprawne intelektualnie lub 

psychicznie. Duża część z nich posiada choroby współistniejące utrudniające codzienne 

funkcjonowanie takie jak: upośledzenie narządu ruchu, padaczkę, chorobę wzroku, słuchu, 

mowy, inne choroby neurologiczne, kardiologiczne, dermatologiczne itp. Rehabilitacja  

L.p. Rodzaj kosztów Plan  Wykonanie 

    1. wynagrodzenia pracowników, należnych 
składek, odpisów na FŚS 

445 500,00 445 430,17 

    2. materiały, energia, usługi materialne  
i niematerialne 

47 000,00 46 972,29 

3. dowóz uczestników   
i jazda zgodnie z programem warsztatu 

40 000,00 40 000,00 

4. szkolenie pracowników 1 700,00 1 662,78 

5. ubezpieczenie uczestników warsztatu 1 260,00 1 260,00 

6. ubezpieczenie mienia warsztatu 342,00 342,00 

7. wycieczki dla uczestników warsztatu 
9 608,00 9 608,00 

8. materiały do terapii zajęciowej  
w pracowniach w tym w pracowni 
gospodarstwa domowego 

19 861,11 19 858,89 

9. trening ekonomiczny 12 221,66 12 221,00 

10. dodatkowe wyposażenie, wymiana zużytego 
wyposażenia warsztatu 

9 018,34 9 018,34 

 Razem: 586 511,11 586 373,47 
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i terapia w warsztacie nastawiona jest na maksymalną aktywizację osób niepełnosprawnych 

we wszystkich możliwych zakresach mających na celu przygotowanie uczestników do 

podjęcia pracy zawodowej, aktywny udział w życiu środowiska lokalnego i możliwie 

samodzielne funkcjonowanie w tym środowisku. 

Terapię w jednostce w  2013 roku zakończyło 7 uczestników – 4 osoby  podjęły rehabilitację  

w Ośrodku w Połomi, 1 pozostaje w domu, 2  podjęły pracę w ZAZ w Wodzisławiu Śląskim.  

Na ich miejsce przyjęto nowych uczestników zajęć. 

W warsztacie organizowano zajęcia terapeutyczne (indywidualne i grupowe) ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rehabilitację zawodową. 

Każdy uczestnik miał opracowany przez Radę programową warsztatu indywidualny program 

terapii.  

Raz w miesiącu przy okazji oceny efektów treningu ekonomicznego dokonywana była 

bieżąca ocena realizacji tych programów. Rada programowa WTZ  w 2013 r. dokonała 

półrocznej i rocznej oceny całościowej stopnia i efektów realizacji indywidualnych 

programów terapii. Na jej podstawie opracowane zostały indywidualne programy na rok 

2014. 

Zajęcia organizowane były w następujących pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa 

domowego, ceramicznej, ekspresji artystycznej, rękodzieła artystycznego, komputerowej, 

majsterkowicza.  

Część zajęć w ramach rehabilitacji społecznej przeprowadzono poza warsztatem.  

Poprzez udział w lokalnych imprezach i uroczystościach nastąpiła dalsza integracja 

uczestników zajęć ze środowiskiem lokalnym. Kształtowano umiejętności interpersonalne,  

w komunikowaniu się oraz zdolności i nawyki niezbędne do samodzielnego wykonywania 

czynności życia codziennego i prostych prac użytecznych.  

Kontynuowano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.  

Utrzymywano na bieżąco kontakt z opiekunami i rodzicami podopiecznych. Wyjeżdżano na 

wycieczki po najbliższej okolicy, a także na trzydniową w Pieniny, organizowano treningi 

sportowe, zawody rekreacyjno – sportowe, realizowano systematycznie tygodniowy plan 

zajęć, uczestnicy zajęć wzięli udział w różnych zawodach rekreacyjno-sportowych oraz  

imprezach kulturalnych. 

Podopieczni włączyli się w organizację koncertu bluesowego dla środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz Powiatowej Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych. 
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Tabela 34 - Uczestnicy warsztatu – podział ze względu na płeć 

Rok  Kobiety Mężczyźni 

2012 r. 9 22 

2013 r. 10 21 

 

Tabela 35 - Uczestnicy warsztatu – podział ze względu na wiek 

Wiek 2012 r. 2013 r. 

18 - 20 0 1 

20 - 25 6 6 

26 - 30 10 11 

31 - 35 5 4 

36 - 40 8 8 

41 - 45 1 1 

46 - 50 1 0 

 

Budżet jednostki 

Tabela 36- Struktura wydatków  

Lp. Rodzaj kosztów Plan Wykonanie roczne 

1 wynagrodzenia pracowników, należnych 
składek, odpisów na FŚS 

370 000,00   369 392,98 

2 
materiały, energia, usługi materialne  
i niematerialne 

55 200,00   59 785,00 

3 dowóz uczestników zgodnie  
z programem warsztatu 

53 051,11   44 220,79 

4 szkolenie pracowników 1 000,00   1010,00 

5 ubezpieczenie uczestników warsztatu 1 500,00   1 209,00 

6 ubezpieczenie mienia warsztatu 1 500,00   1 791,00 

7 wycieczki dla uczestników warsztatu 2 000,00   2 300,00 
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c.d. Tabela 36- Struktura wydatków  

Lp. Rodzaj kosztów Plan Wykonanie roczne 

8 materiały do terapii zajęciowej  
w pracowniach w tym w pracowni 
gospodarstwa domowego 

15 000,00   19 476,34 

9  trening ekonomiczny 21 000,00   20 958,00 

10 dodatkowe wyposażenie, wymiana zużytego 
wyposażenia warsztatu 

500,00   608,00 

  
Razem: 520 751,11 520 751,11 

Struktura zatrudnienia 
 
Tabela 37 - Struktura zatrudnienia  
 

 

Kadra Warsztatu na bieżąco uczestniczy w kursach, szkoleniach organizowanych zarówno 

przez  jednostkę jak również przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wodzisławiu 

Śląskim. Konieczne jest zwiększenie wymiaru czasu pracy psychologa – kierownik Warsztatu 

problem ten uważa za priorytetowy. 

 

 

 

 

L.p. 
 

Stanowisko 
 

Wymiar etatu 
 

Wykształcenie 

 

1. Kierownik WTZ 1 wyższe 

2. Psycholog 0,4 wyższe 

3. Rehabilitant 1 wyższe 

4. Instruktor zawodu 1 wyższe 

5. Instruktor terapii 6 1 średnie 

5 wyższe 

 Razem: 9,4  
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II. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

 

Zagadnienia ogólne  
 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    

z dnia 9 czerwca 2011 r., której założeniem jest reforma systemu opieki nad dziećmi 

pozbawionymi opieki rodziców oraz pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo.  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieczę zastępczą 

organizuje powiat, a realizowana jest w następujących formach: 

1) rodzinnej, 

2) instytucjonalnej. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ww. ustawy  organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest 

wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat 

zlecił realizację tego zadania. Podstawowym zadaniem organizatora jest bezpośrednie 

organizowanie i wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dziecku pozbawionemu 

opieki rodziców naturalnych stałego i trwałego środowiska wychowawczego.   

Zarządzeniem Starosty Powiatu Wodzisławskiego z 21 października 2011 roku Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zostało wyznaczone na  Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

 

Do zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej należy w szczególności:  

 

a) podejmowanie 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 z pełnionej funkcji, 

e) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi, 

f) współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
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g) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

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

terapią rodzinną osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci pozostających 

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 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, 

n) wydawanie 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, 

o) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zawierania przez Starostę Powiatu 

Wodzisławskiego umów powierzenia pod opiekę dzieci rodzinom zastępczym 

zawodowym, rodzinom prowadzącym rodzinny dom dziecka, 

p) prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych 

należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 
 

 

Rodzinna forma pieczy zastępczej  

 Na terenie Powiatu Wodzisławskiego formami rodzinnej pieczy zastępczej są:  

rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe w tym zawodowa pełniąca 

funkcję pogotowia rodzinnego. 

Większość rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione (dziadkowie lub rodzeństwo 

dziecka).  

W Powiecie Wodzisławskim na dzień 31.12.2013 r. funkcjonowało 165 rodzin zastępczych,                       

w których umieszczonych było 257 dzieci. 
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Tabela 38 - Rodzaje i liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach  
                   2012- 2013 

 

Rodziny zastępcze Rok 2012 Rodziny zastępcze  Rok 2013 

Spokrewnione 
 

111 Spokrewnione 105 

Niezawodowe 
 

61 Niezawodowe 51 

Zawodowe 
 

6 Zawodowe 7 

Zawodowe pełniące  
funkcję pogotowia  

rodzinnego 

2 Zawodowe pełniące 
funkcje pogotowia 

rodzinnego 

2 

Razem:  180  165 

 

 

Tabela 39 - Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych rodzajach rodzin zastępczych funkcjonujących na 
                     terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach 2012-2013 
 

Liczba dzieci w 
rodzinach zastępczych 

Rok 2012 Liczba dzieci w 
rodzinach zastępczych 

Rok 2013 

Spokrewnionych 140 
 

Spokrewnionych 136 

Niezawodowych 
 

96 Niezawodowych 80 

Zawodowych  
 

22 Zawodowych 31 

Zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia 

rodzinnego 

16 Zawodowe pełniące  
funkcje pogotowia 

rodzinnego 

10 

Razem: 274  257 

    

W 2013 r. dziesięcioro dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą i powróciło pod opiekę 

rodziców biologicznych. 

Sekcja Wsparcia Rodzin, która odpowiada za realizację zadań z pieczy zastępczej 

współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: 

szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, służbą kuratorską, poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, 

powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ochotniczymi hufcami pracy, ośrodkami 

adopcyjnymi, rzecznikiem praw dziecka oraz  organizacjami  pozarządowymi.  
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Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących idei rodzicielstwa zastępczego. 

Mając na uwadze wzrastające potrzeby w zakresie tworzenia nowych rodzin zastępczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło szereg działań mających na celu 

promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w szczególności: 

a) na stałe umieszczono informacje o poszukiwaniu rodzin zastępczych na stronach 

internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

http://www.pcpr-wodzislaw.pl/, oraz na stronie Powiatu Wodzisławskiego 

http://www.powiatwodzislawski.pl/, 

b) w budynkach Starostwa Powiatu Wodzisławskiego, jednostkach pomocy społecznej 

powiatu oraz gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej na terenie naszego 

powiatu zapewniono stały dostęp do materiałów promujących ideę rodzicielstwa 

zastępczego, 

c) w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 24 maja 2013 r.  

w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim  odbyła się 

konferencja „Każde dziecko powinno mieć dom”; na uroczystość zostały zaproszone 

rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wodzisławskiego, a także osoby na co dzień 

wspierające rodziny zastępcze, 

d) w ramach akcji „Rodzina razem się trzyma”  organizowanej przez Wodzisławskie 

Centrum Kultury oraz portal dla rodziców z Powiatu Wodzisławskiego ”I co dalej”,  

a także Festynu Rodzin Zastępczych organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom "POKOCHAJ MNIE" promowano pozytywny wizerunek rodzin 

zastępczych, 

e) podjęto stałą współpracę z Wodzisławskim Dekanatem Parafii Rzymskokatolickich 

oraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską. 

W wyniku kampanii promocyjnej zgłosiło się 5 kandydatów (4 małżeństwa i jedna osoba 

samotna) gotowych do zostania rodziną zastępczą, z których 4 otrzymało kwalifikacje na 

rodzinę zastępczą. 

 

Wsparcie rodzin zastępczych 

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim utworzony został system 

wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez poradnictwo specjalistyczne, organizowanie grup 

wsparcia, wolontariat, pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Pomoc specjalistyczna kierowana była 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). Dodatkowo  

w ramach projektu „Świadomy Obywatel” rodziny zastępcze  mogły korzystać z bezpłatnych 

porad prawnych i obywatelskich.  

Na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonowała grupa wsparcia dla 

rodziców zastępczych, w ramach której prowadzone były zajęcia wspierające wychowanie 

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

nagradzania i wyciągania konsekwencji z zachowania oraz zachęcania do współpracy. 

Rodzice zastępczy otrzymywali wsparcie ze strony osób prowadzących zajęcia, jak również 

ze strony innych rodziców doświadczających podobnych problemów i trudności. Przy 

realizacji tego celu bardzo ważna była praca wolontariuszy.  

Wolontariusze, którymi  od 8 lat są uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu 

Śląskim, wspomagają rodziny zastępcze w organizowaniu czasu wolnego dzieciom 

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

W Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w 2013 r.  zgodnie  

z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono                    

3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy swoim wsparciem objęli 81 rodzin 

zastępczych. Koordynatorzy pracowali bezpośrednio z rodzinami w miejscu ich 

zamieszkania. Pomagali w rozwiązywaniu pojawiających się problemów szkolnych                  

i wychowawczych,  wskazywali rodzinie kierunki pracy z dzieckiem, współpracowali   

z asystentami rodzin.  

 

Realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Wodzisławskim na lata 2013-2015 

 

Ważnym  elementem  pracy  w  zakresie   pieczy  zastępczej  jest  realizacja  Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. 

W  2013  roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim kontynuowało 

współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny funkcjonujących na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego w szczególności poprzez: 

− organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 
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− objęcie rodzin zastępczych wsparciem koordynatora, 

− zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, 

− objęcie rodzin wsparciem wolontariuszy, 

− pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępczej, w tym: 

− prowadzenie kampanii informacyjnych, akcji i inicjatyw promujących ideę 

rodzicielstwa zastępczego, 

− podnoszenie kompetencji wychowawczych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej poprzez organizowanie szkoleń. 

− zawiązanie 1 rodziny zastępczej zawodowej na wniosek kandydatów, którzy spełnili 

wymogi formalne. 

Program był monitorowany poprzez zbieranie danych dotyczących realizowanych zadań. 

Informacje zbierane były z różnych źródeł, pochodziły zarówno od rodzin zastępczych, 

instytucji pomocy społecznej, szkół, sądów jak i innych organizacji zaangażowanych  

w realizację programu. Na bieżąco identyfikacji podlegały pojawiające się problemy  

i potrzeby dotyczące wsparcia  rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła określić, iż program osiąga założone 

cele.  

 

Procesy usamodzielnień 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej osoba usamodzielniana może ubiegać się o przyznanie następujących form 

pomocy: 

- pomoc na kontynuowanie nauki – 500 zł 

- pomoc na usamodzielnienie – 1500 zł 

- pomoc na zagospodarowanie – jej wysokość jest uzależniona od okresu pobytu w placówce 

czy rodzinie zastępczej i tak: 

    - powyżej 3 lat - 6600 zł 

    - od 2-3 lat - 3300 zł 

    - od 1-2 lat - 1650 zł 

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 
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Tabela 40 -  Wydatki poniesione przez Powiat w związku z usamodzielnieniem wychowanków rodzin 
                     zastępczych   
 

 

Tabela 41 - Wydatki poniesione w związku z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo 
                   - wychowawczych  
 

 
W 2013 r. 42 osobom usamodzielnianym przyznano pomoc na kontynuowanie nauki,  

z czego: 

29 - osobom, które opuściły rodziny zastępcze,  

9 - osobom,  które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

4 - osobom, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

 socjoterapii. 
 

  Rys. 4  Usamodzielniani  wychowankowie  korzystający  z  pomocy  na  kontynuowanie nauki  w latach 2012 
              -  2013  (porównanie) 

 

22

7

1
4

29

9

0

4

rodziny zastępcze placówki opiek.-wych. specjalne ośrodki 

wych. i specjalne 

ośrodki szkolno-wych.

młodzieżowe ośrodki 

wych. i młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii

2012

2013

 

 

Kontynuowanie nauki Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na 
zagospodarowanie 

 

151.862 zł 

 

16.470 zł 

 

5.485 zł 

 

Kontynuowanie nauki Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na 
zagospodarowanie 

 

72.421 zł 

 

31.055 zł 

 

9.500 zł 
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W stosunku do 2012 r. więcej osób usamodzielnianych skorzystało z pomocy w 2013 r. 
 
 

Rys. 5 Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy na zagospodarowanie w latach 2012-2013  

11

10

2012 2013

liczba wypłaconych świadczeń

 

W skład pomocy na zagospodarowanie najczęściej wchodziły: materiały niezbędne do 

przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne sprzęty gospodarstwa 

domowego oraz pomoce naukowe. 

 

   Rys.  6  Zmiana struktury świadczeń z tytułu usamodzielnienia wg liczby osób w latach 2012 – 2013 
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pomoc  na 

zagospodarowanie

pomoc na 

kontynuwanie nauki

pomoc na 

zagospodraowanie w 

formie rzeczowej

2012

2013
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Instytucjonalna piecza zastępcza 

Instytucjonalna   piecza   zastępcza   w  Powiecie  Wodzisławskim  realizowana  jest  poprzez: 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach i Powiatową Placówkę Opiekuńczo  

– Wychowawczą w Wodzisławiu Śląskim (placówka została utworzona w grudniu 2013 r.  

a swoją działalność rozpoczęła w lutym 2014 r.). 

 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 

Krótka charakterystyka placówki  

        Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Wodzisławskiego, który realizuje zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od ponad 60 lat. 

      Dom Dziecka realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym, 

zapewniając dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne  

i religijne; realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy 

dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi; podejmuje 

działania w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia 

dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; obejmuje dziecko działaniami 

terapeutycznymi oraz zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Charakterystyka wychowanków  

      Na dzień 31.12.2013 r. wychowankami placówki pozostawało 41 dzieci (16 dziewcząt 

i 25 chłopców). W 2013 roku do placówki przyjęto 9 dzieci, w wieku od 9 do 17 lat. Ponadto 

w roku 2013  9 wychowanków posiadało orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie      

o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                          

o Niepełnosprawności. 

     Wszyscy wychowankowie kontynuowali naukę w szkołach dostosowanych do ich 

możliwości intelektualnych, a w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z zainteresowaniami 

zawodowymi. Wychowankowie realizowali obowiązek szkolny w następujących placówkach: 
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  Tabela 42 - Realizacja obowiązku szkolnego.  

L.p. Typ placówki Liczba osób 

1. Gimnazjum 18 
2. Szkoła podstawowa  5 
3. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy 4 
4. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii 1 
5.  Zakład poprawczy 2 
6. OHP 2 
7. Zespół placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych 1 
8. SOSW 1 
9. Zasadnicza szkoła zawodowa 7 

 

 W celu objęcia dzieci wszechstronną pomocą powołano „Zespół Specjalistów”  

w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, wychowawca kierujący procesem 

wychowawczym dziecka i pracownik socjalny. W miarę potrzeby w skład zespołu mogą 

wchodzić: dyrektor placówki, kierownik działu wychowawczo – opiekuńczego oraz  

pielęgniarka. Zespół specjalistów sporządza diagnozę stanu psychofizycznego dziecka  

(psycholog sporządził 90 opinii psychologicznych, pedagodzy sporządzili 95 opinii 

pedagogicznych) oraz plany pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny. 

Specjaliści pracują w oparciu o własne plany pracy. 

       Pedagodzy, psycholog oraz terapeuta  zajęciowy  prowadzili  zajęcia wychowawczo - 

kompensacyjne i terapeutyczne, a także formułowali zalecenia do codziennej pracy. 

Tematyka zajęć związana jest z ograniczeniem zachowań agresywnych i przemocy, 

rozwijaniem umiejętności   radzenia   sobie z napięciem   pojawiającym się w sytuacjach  

trudnych, wskazywaniem wartościowych form spędzania wolnego czasu np. psychodrama „ 

Relacje interpersonalne”, relaksacja wizualizacja „ W krainie złości”, zajęcia z planu 

profilaktyki  

„Uzależnienie od alkoholu”, „Uzależnienie od komputera i internetu”, „Środki 

psychoaktywne”. 

      Natomiast wychowawcy prowadzili zajęcia w oparciu o własne programy opracowane 

pod kątem potrzeb wychowanków między innymi: zajęcia sportowe, plastyczne, kulinarne, 

taneczne. Pracę wychowawców wspierali wolontariusze. 

      W miesiącu styczniu został wdrożony program profilaktyczny, który miał na celu 

przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy oraz zagrożeniem uzależnieniami u dzieci 

i młodzieży, jak też propagowanie zdrowego stylu życia i pozytywnych wartości. 
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      Wszystkie dzieci mają zapewniony dostęp do  świadczeń zdrowotnych, są  zgłoszone 

w Poradni Lekarza Rodzinnego „ELAMED" w Gorzycach i Przychodni w Rydułtowach, 

gdzie na wizyty dowożone są samochodem służbowym pod opieką pielęgniarki. Diagnoza 

lekarska wykazywała u większości wychowanków wielorakie schorzenia oraz zaniedbania.  

W wielu wypadkach konieczne było podjęcie leczenia specjalistycznego. 

          Placówka umożliwiała wychowankom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 

i rekreacyjno - sportowych mających na celu rozbudzenie zainteresowań oraz różnego rodzaju 

pasji. Dzieci brały udział w zajęciach karate, tanecznych, sportowych - gra w piłkę nożną oraz 

seansach filmowych. 

W 2013 r. wszystkie dzieci przebywające w placówce skorzystały z wypoczynku w okresie 

zimowym i letnim uczestnicząc w obozach i koloniach. Ferie zimowe: zimowisko w Wiśle 

w hotelu Stok, wakacje: obozy młodzieżowe w Hiszpanii i Grecji oraz obóz 

socjoterapeutyczny w Zakopanem. Placówka organizowała również dla dzieci wiele  atrakcji  

np. udział w Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy, wycieczka do Parku 

Dinozaurów w Krasiejowie, miasteczka Twin – Peaks w Żorach. 

W Placówce działa Samorząd Wychowanków, który zgodnie z założeniami Regulaminu 

wspomaga działania pracowników pedagogicznych i organizuje życie kulturalno - społeczne 

w placówce. Praca Samorządu ma charakter wychowawczy, uczy odpowiedzialności, 

tolerancji i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Samorząd przedstawia dyrektorowi 

placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Domu 

Dziecka. 

Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

oraz  Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym  Filia  w Wodzisławiu  Śląskim 

w poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.  

Aby umożliwi ć adopcję, placówka dba o regulację sytuacji prawnej dziecka, wychowawcy 

pełnią role opiekunów prawnych, zarządzając majątkiem dziecka, reprezentując sprawy 

wychowanka w Sądzie. 

      W 2013 roku dziewięciu wychowanków zostało zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego. 

Przez cały 2013 rok prowadzono systematycznie pracę z rodzinami naturalnymi 

wychowanków. Przeprowadzono ogółem sto wywiadów w środowisku zamieszkania. Na ich 

podstawie ustalano warunki bytowe rodziny, jej potencjał, możliwości ponownego przejęcia 

opieki nad dzieckiem. Rodziny wspierano poprzez pracę socjalną oraz poradnictwo 

psychologiczno - pedagogiczne, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 
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Uzależnienie rodziców dzieci od alkoholu w zdecydowanej większości przypadków było 

bezpośrednią przyczyną zaniedbań i umieszczenia dziecka w placówce. 

 

W 2013 r. placówkę opuściło 9 dzieci, w tym:                                              

-  4 dzieci powróciło do rodziny naturalnej, 

-  1 dziecko umieszczone zostało w rodzinie zastępczej, 

-  4 wychowanków usamodzielniło się. 

 

Rys. 7  Liczba wychowanków z podziałem na płeć w latach 2012 i 2013 

 

 

Rys.  8  Liczba wychowanków z podziałem na wiek w latach 2012 i 2013 
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Struktura zatrudnienia  

Tabel 43 - Struktura zatrudnienia 

 

L.p. 

Stanowisko Wymiar etatu Wykształcenie 

1. 
Dyrektor 

I - XI  - 1 etat 
XII -  0,33   

wyższe 

2. 
Główna księgowa 1 

wyższe 
magisterskie 

3. Kierownik Sekcji Gospodarczo-
Obsługowej 

1 
wyższe 
magisterskie 

4. Starszy administrator 1 średnie 
5. Starszy administrator 0,75 średnie 

6. Kierownik Magazynu Pomoc 
administracyjna 

1 średnie 

7. 
Księgowa 0,5 

wyższe 
magisterskie 

8. 
St. Wychowawca Koordynator 2 

wyższe 
magisterskie 

9. 
p.o. Z-ca Dyrektora 1 

wyższe 
magisterskie 

10. 
Wychowawca 7,25 

wyższe 
magisterskie 

11. 
Starszy wychowawca 3 

wyższe 
magisterskie 

12. Wychowawca 1 wyższe 

13. 
Młodszy wychowawca 5,75 

wyższe 
magisterskie 

14. Pedagog 
2 

wyższe 
magisterskie 

15. Psycholog  1,25 wyższe 
magisterskie 

16. Instruktor terapii zajęciowej 1 wyższe 

17. Pracownik socjalny - wychowawca 1 wyższe 
magisterskie 

18. Pracownik socjalny 1 wyższe 
magisterskie 

19. Pedagog 1 wyższe 
magisterskie 

20. Pielęgniarka 1 
średnie 

21. Woźny 1 zawodowe 
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c.d. Tabel 43 - Struktura zatrudnienia  

 

L.p. 
Stanowisko Wymiar etatu Wykształcenie 

22. Kucharka 1,5 zawodowe 

23. Szwaczka 0,5 zawodowe 

24. Sprzątaczka 1,5 podstawowe 

25. Kierowca 1 zawodowe 

Razem: 39,33  

 

Budżet jednostki  

Tabela 44 - Wykonanie budżetu  

 

§ 
Plan Wykonanie Przeznaczenie wydatków 

4130 22.979,00 22.885,20 Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 

4010 1.343858,00 1.334917,25 
Wynagrodzenie osobowe pracowników 
pedagogicznych, administracji i obsługi 

4110 232.123,00 232.123,00 Składki ubezpieczenie społeczne -ZUS 
4120 31.085,00 31.085,00 Składki na Fundusz Pracy 
4040 101.216,00 101.215,10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tki 

3020 11.730,00 11.729,42 

Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla 
pracowników pedagogicznych, odzież 
ochronna pracowników PDDz,zapomoga 
zdrowotna dla wychowawców z KN 

3110 17.006,00 17.005,88 Kieszonkowe dla wychowanków PDDz 
4170 25.300,00 24.980,00 Umowy zlecenia  

4210 161.277,00 158.155,35 

Opał, paliwo, odzież, art. biurowe, środki 
czystości, materiały na remonty bieżące 
,wyposażenie mieszkań w Wodzisławiu oraz  
w budynku placówki 

4220 98.501,00 98.500,86 Żywność dla wychowanków 
4230 8.000,00 8.000,00 Lekarstwa dla wychowanków 
4240 6.250,00 6.249,25 Podręczniki szkolne 

4260 83.197,00 83.196,12 
Energia, woda, gaz, media , mieszkania 
Wodzisław ŚL. 

4270 5.128,00 5.127,10 
Zakup usług remontowych ( remont sprzętu 
AGD i naprawa) 
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c.d. Tabela 44 - Wykonanie budżetu  

 

§ 
Plan Wykonanie Przeznaczenie wydatków 

4280 1.653,00 1.653,00 Badania okresowe pracowników PDDz 

4300 161.749,00 161.262,68 

Bilety miesięczne wychowanków, usługi 
pocztowe, przegląd samochodu służbowego, 
transport opału, wywóz nieczystości, opłata 
RTV, drobne naprawy, opłata za internat dla 
wychowanków, przeglądy, wypoczynek, opłata 
za wyjazdy szkolne, wycinka drzew. 

4410 5.020,00 4.864,90 Delegacje krajowe pracowników 

4430 7.847,00 7.846,15 
Ubezpieczenie samochodu , PZU 
wychowanków 

4440 51.558,00 51.557,48 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
4350 1.232,00 1.231,41 Opłata za Internet 
4360 5.713,00 5.712,88 Opłata telefon komórkowy 
4370 3.493,00 3.492,16 Opłata telefon stacjonarny 
4700 3.656,00 3.655,90 Szkolenie pracowników PDDZ 
4480 21.703,00 21.702,24 Podatek od nieruchomości 
4520 2.732,00 2.732,00 Opłata na rzecz jednostki (trwały zarząd) 
4440 11.100,00 11.100,00 ZFŚS – emeryci 

 2.425106,00 2.411980,33  
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III.  Wykaz najważniejszych potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej do realizacji w latach 2014-2015 

 
1. Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2016-2026 (rozpoczęcie prac nad dokumentem IV kwartał 2014 r., kontynuacja  

2015 r. 

2. Opracowanie Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na lata 

2016 – 2020 (rozpoczęcie prac IV kwartał 2014 r. zakończenie IV kwartał 2015 r.). 

3. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w oparciu  

o środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego termin 

realizacji II – IV kwartał 2014 r.). 

4. Przystosowanie powierzchni w budynku na ul. Wolności na potrzeby mieszkań 

chronionych w oparciu o pozyskane środki z Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. 

5. Ogrodzenie terenu wokół budynku Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

6. Zakup nowego samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim. 

7. Organizacja XX – lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

 

IV.  Zakończenie  

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom  i rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji, życia w godnych warunkach. Przepisy prawa nie określają, jakie 

warunki życia odpowiadają  godności człowieka. Jednak celem nadrzędnym pomocy 

społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich 

niezbędnych potrzeb życiowych. 

Podejmowane w Powiecie Wodzisławskim działania  w tym zakresie  realizowane są              

w sposób planowany, systemowy, obejmują swym zasięgiem szeroki krąg osób 

potrzebujących. Dla realizacji przyjętych założeń pomocowych wykorzystywane są wszelkie 

dostępne prawnie środki finansowe (budżet państwa, województwa, powiatu, środki 

zewnętrzne) w celu zaspakajania potrzeb podmiotów wymagających  wsparcia. 

 

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 

76 ust. 4 pkt 15 i art. 182 ust. 5. 
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