
Uchwała Nr VI/34/2015 
Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2015 roku 
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mławie za rok 2014 
 
 
Na podstawie art. 112 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t j. Dz. U.                             
z 2015 r. poz. 163) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          
w Mławie za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego 
 
   Henryk Antczak 
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Uzasadnienie 
  

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) powiat wykonuje określone 
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy 
społecznej. 

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych 
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt. 11 
cytowanej wyżej ustawy). 

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 20045 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 
2015 roku, poz. 163) stanowi  z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdania z działalności Centrum oraz 
przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Na podstawie wykazu potrzeb 
Rada Powiatu opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej. 

W związku z powyższym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               
w Mławie przedłożył Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 
2014 rok wraz z wykazem potrzeb na rok 2015. 

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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MŁAWA, KWIECIEŃ 2015r.  
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1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO  
CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Pomoc społeczna jest instrumentem polityki społecznej państwa przeznaczonym do 
wspierania osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, z którymi nie są one w stanie 
same sobie poradzić. Podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia podstawowych potrzeb 
życiowych oraz obniżenia jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum. 
Ponadto pomaga stworzyć warunki umożliwiające godną egzystencję, służy 
kompensowaniu różnorakich szkód, np. wynikających z bezrobocia, sieroctwa, 
niepełnosprawności, chorób. Daje poczucie bezpieczeństwa socjalnego poprzez różne 
zasiłki i świadczenia uzupełniające niedostatki systemu emerytalno – rentowego oraz 
innych systemów zabezpieczenia społecznego lub niewystarczające dochody z pracy. 
Pomoc społeczna zakłada świadome współuczestnictwo i współpracę osoby korzystającej 
z pomocy. Do jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu pomocy 
społecznej należy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, które kieruje się 
głównie zasadą pomocniczości, prowadzi szeroką działalność na rzecz mieszkańców 
powiatu oraz poprawy ich życia. Działalność ta polega przede wszystkim na zapewnieniu 
prawidłowo funkcjonującej pieczy zastępczej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. 

 Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w 2009r. dla 
powiatu mławskiego została opracowana lokalna Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych. Uchwałą Nr XXXV/236/2009 z dnia 27 listopada 2009r. Rada Powiatu 
Mławskiego przyjęła do realizacji „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych                     
w Powiecie Mławskim na lata 2010 - 2020”,  która wyznacza kierunki polityki społecznej                  
i prowadzone w tym zakresie działania. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zostało powołane Uchwałą                            
Nr III/9/98 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 16 grudnia 1998r. w celu wykonywania 
zadań w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie działa na podstawie m.in. następujących 
aktów prawnych: 

Ø Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 
595  z późn. zm.); 

Ø Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t j. Dz. U. z 2015r. poz. 163); 

Ø Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332); 

Ø Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.                                        
z  2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

Ø Ustawy z dnia 19 siepania 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011r. 
Nr 231, poz. 1375 z późn. zm ); 
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Ø Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. 
zm.); 

Ø Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                        
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm), 

oraz rozporządzeń i aktów wykonawczych. 

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest 
roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą 
procedurą budżetową oraz środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną. 
Ponadto w roku 2014 Centrum pozyskało zewnętrzne środki finansowe na realizację 
projektu współfinansowanego z EFS oraz środki rządowe na realizację Resortowego 
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. 

Środki finansowe  na realizację poszczególnych zadań zostały wykorzystane wg. 
poniższego zestawienia,  zgodnie z przeznaczeniem: 

   Tabela nr 1. Budżet PCPR 

Rozdział Cel wydatków Plan Wykonanie 

85201 Placówki Opiekuńczo-
Wychowawcze 182.297,00 122.611,19 

85203 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 507.373,02 507.373,02 

85204 Rodziny zastępcze 1.537.751,37 1.310.786,54 

85218 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 499.020,00 

469.717,36               
w tym wkład 
własny EFS                      
19.841,36 

85321 Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 156.840,00 153.109,00 

85395 Pozostała działalność EFS 627.946,90 464.956,36 

 
Ogółem 3.511.228,29 3.028.553,47 

 
Źródło: Dane PCPR w Mławie 
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3. SPRAWY ORGANIZACYJNE I KADRA 
 
Stosownie do zapisów art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)  kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie 
składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum  
oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką organizacyjną, która 
realizuje zadania Powiatu w zakresie m. in.:  pomocy społecznej, wspierania rodziny                           
i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób  niepełnosprawnych.  

Wewnętrzną organizację Centrum, jego  strukturę i zakres działania określa Regulamin 

Organizacyjny, przyjęty uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 425/2012 z dnia  

29.02.2012roku. 

Centrum prowadzi obsługę finansowo – księgowo – administracyjną i kadrową  dla  

Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności. 

Wszechstronny i złożony charakter udzielanej pomocy na rzecz mieszkańców 

powiatu mławskiego wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów. Na 31.12.2014r.  

zatrudnionych było 31 pracowników na 27,35 etatu. tj.: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-15 osób (13,5 etatu); 

• Środowiskowy Dom Samopomocy- 13 osób (10,85 etatu);  

• Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 3 osoby (3 etaty). 

W skład Centrum wchodzą następujące zespoły i stanowiska: 

1) Zespół finansowo – księgowo – administracyjny; 

2) Zespół ds. pieczy zastępczej; 

3) Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej; 

4) Zespół do spraw świadczeń; 

5) Wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej; 

6) Stanowisko radcy prawnego; 

7) Środowiskowy Dom Samopomocy. 
 

Bezpośredni nadzór nad poszczególnymi stanowiskami sprawuje Dyrektor PCPR. 

 

 



8 
 

Struktura wykształcenia 31 osób zatrudnionych w PCPR w 2014r. 

 

 

 
 

 

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                           Źródło: Dane PCPR w Mławie 

 
Wśród wszystkich zatrudnionych 5 osób posiada orzeczenie o stopniu  

niepełnosprawności  (w tym 2 osoby  w stopniu umiarkowanym).  

Centrum zatrudniało również pracowników na umowę zlecenie do końca 2014r.                            

w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie 

mławskim”. Na umowę zlecenie zatrudnieni byli m.in.: radca prawny, sprzątaczka oraz 

informatyk. 

W roku 2014 - 6 osób odbywało staż w tut. Centrum na stanowiskach opiekuna                       
i referenta.  

Zarówno Dyrektor jak i pozostali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie uczestniczyli w 2014r. w wielu szkoleniach, naradach                                   

i konferencjach. Należy podkreślić, że ze względu na prowadzenie działalności w sposób 

racjonalny i oszczędny  dyrektor kieruje pracowników PCPR głównie na szkolenia 

nieodpłatne. Szkolenia wpływają na usprawnienie wykonywanych zadań przez 

poszczególnych pracowników, a tym samym mają ogromny wpływ na jakość 

świadczonych usług. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi szkolenia  oraz zapewnia doradztwo 

metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu. W roku 2014 we współpracy z PCPR w Ciechanowie  

zorganizowano  szkolenie dla pracowników zatrudnionych na terenie powiatów 

mławskiego i ciechanowskiego. 
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Poza oficjalnymi naradami i spotkaniami PCPR na bieżąco utrzymuje stały kontakt                    

z jednostkami pomocy społecznej z terenu powiatu. W 2014 roku odbyły się 4 narady, na 

których omawiano m.in. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, 

pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych                               

o specyficznych potrzebach”, „Budowanie partnerstwa dla wspólnych działań 

projektowych”,  „Partnerstwo w obszarze rozwoju systemu wsparcia dziecka i rodziny”, 

zasady korzystania z wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych w ramach 

programu „Pogodne Lato”. 

Corocznie kierownicy GOPS z terenu  powiatu mławskiego są zapraszani na spotkanie 

wigilijne. 

Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku jest bezpośrednim organizatorem programu 

profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato”, nad którym 

patronat sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.                              

W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat z terenu 34 powiatów 

województwa mazowieckiego. Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót 

uczestników, a także wyprawki w postaci obuwia i ubiorów sportowych. W 2014 roku 

Powiat Mławski  otrzymał 43 karty - na obóz harcerski w Kątach Rybackich gm. 

Sztutowo. PCPR komisyjnie rozdysponował karty wśród 10  gmin powiatu. 

Centrum przekazuje też niezbędne informacje organizacjom pozarządowym realizującym 

zadania z zakresu  pomocy społecznej. 

Pracownicy PCPR udzielają osobom zgłaszającym się informacji o prawach                                  

i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

kierują  do odpowiednich instytucji.  

W 2014 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wpłynęło  4.568 

różnego rodzaju pism, wniosków itp. Natomiast z tutejszego Centrum wysłano 3.354 pism 

do różnych instytucji i osób prywatnych /wg Książki Korespondencji/. 

W ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna i zawodowa                    

w powiecie mławskim” wpłynęło do Centrum 335 różnego rodzaju pism, natomiast 

wysłano 200 różnego rodzaju pism. 
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4. SPRAWOZDANIE  

Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 
1) RODZINNA  PIECZA  ZASTĘPCZA 

 
Zarządzeniem Nr 36/2011 Starosty Mławskiego z dnia 28 września  2011 roku, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zostało wyznaczone na organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy  

m.in. przedstawianie staroście i radzie powiatu  corocznego sprawozdania z efektów pracy. 

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.                                   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzająca nowy podział 

sprawowania pieczy zastępczej, która dzieli się na pieczę zastępczą rodzinną                             

i instytucjonalną.  

Ustawa wyraźnie pokazuje zadania gmin ukierunkowane na wsparcie rodzin biologicznych 

oraz zadania pieczy zastępczej realizowane przez powiat. Głównym celem dokonanych 

regulacji prawnych jest dobro dziecka, które potrzebuje szczególnej ochrony  i pomocy ze 

strony dorosłych, środowiska rodzinnego, jak również troska o ich harmonijny rozwój                                

i przyszłą samodzielność życiową oraz dobro rodziny. Piecza zastępcza jest sprawowana  

w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jej intencją 

powinno być przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego 

życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywanie                              

i podtrzymywanie bliskich kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zaspokojenie potrzeb 

emocjonalnych dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na 

podstawie: orzeczenia sądu opiekuńczego, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na 

podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Objęcie dziecka jedną z form 

pieczy zastępczej następuje do osiągnięcia przez nie pełnoletności, nie dłużej  jednak niż 

do ukończenia 25 roku życia w przypadku pobierania dalszej nauki. 
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Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na: 
§ rodziny zastępcze spokrewnione  

(małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, tj. babcia, dziadek, 
brat, siostra), 

§ rodziny zastępcze niezawodowe 
(małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 
§ rodziny zawodowe  
(małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 
a wśród nich: 

a) pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - umieszcza się w nich nie więcej niż 3 
dzieci;  
w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej jest 
dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci - na pobyt 
okresowy, do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4 do 8 
miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: powrót dziecka do 
rodziny, przysposobienie, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej, 

b) specjalistyczne - umieszcza się w nich dzieci legitymujące się orzeczeniem  
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o postępowaniu w sprawach nieletnich; w rodzinie tej może wychowywać się                            
w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci, 

§ rodzinne domy dziecka  
(może w nich przebywać łącznie 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność  
przebywając w pieczy zastępczej). 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być 
powierzone osobom, które: 
§ dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

§ nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im       
ograniczona ani zawieszona, 

§ wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu  
egzekucyjnego, 

§ nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, 

§ są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem potwierdzone  
zaświadczeniem lekarskim, 

§ przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

§ zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku  
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, 

§ posiadają stosowne przeszkolenie przeprowadzone przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
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 ŚWIADCZENIA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, rodzinie zastępczej  
oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka miesięcznie przysługuje świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota: 
Ø    660,00 zł    -   dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 
Ø 1 000,00 zł - dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, 

zawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 
  

Ponadto, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym  
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 
200zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Dodatek  
w kwocie 200zł miesięcznie przysługuje również na dziecko umieszczone w rodzinnej 
formie pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.      
o postępowaniu w sprawach nieletnich.  
Starosta może przyznać rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka: 
 

Ø dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;  
 

Ø jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami  
przyjmowanego dziecka; 

Ø świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych  
lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo  
lub okresowo; 

 

Ø rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymać środki finansowe  
na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę 
zastępczą zawodową  na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną                   
i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę 
zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym 
z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów 
przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym                             
i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając                   
w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 cyt. ustawy, umieszczonych                   
w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.  

 

Na wniosek rodziny zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci 
starosta przyznaje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jeżeli zasadność 
przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej.  
 

Ø rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie  
na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 

 

Natomiast prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na: 
Ø utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka w wysokości 
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odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, 
opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór 
nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament 
telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 
eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez 
liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnego                               
i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając 
w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, umieszczonych        
w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka; 

Ø pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu  
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym jest  
prowadzony rodzinny dom dziecka; 

Ø pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką  
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka. 

 

W 2014r. na rodziny zastępcze wydatkowano łącznie 1.052.611,91zł.  Pomoc 
pieniężną w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Tabela Nr 2.  Środki finansowe wydatkowane  na rodzinną pieczę zastępczą. 
 

 

RODZAJ PRZYZNANEJ POMOCY 

 

KWOTA 

 
ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA 
DZIECKA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ,  
w tym: 
1.   pobyt 1 dziecka w ZOL Kraszewo Czubaki 
2. wkład własny EFS 

 
 

930.504,76zł 
 

13.593,67zł 
15.888,56zł 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW 
ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI PRZYJMOWANEGO DZIECKA 

 
3.900,00zł 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW 
ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ LOSOWYCH 
(1rodzina) 

1.500,00zł 

DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM 
ZAMIESZKANIA DZIECKA (8 dzieci) 1.600,00zł 

ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE LOKALU 
MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM LUB DOMU 
JEDNORODZINNYM(1 rodzina)  

 
4.196,84zł 

 
 

WYNAGRODZENIE WRAZ Z POCHODNYMI DLA RODZIN 
ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH (4 rodziny) 

110.910,31zł 
 
 

SUMA 1.052.611,91zł 
 
Źródło: Dane PCPR w Mławie 
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Dane statystyczne z ostatnich lat wskazują na niewielki spadek liczby rodzin zastępczych                   
w stosunku do roku 2012 i 2013, a także na zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych                          
w rodzinnych formach pieczy zastępczej, co przedstawiono w poniższej tabeli:  
 

  Tabela Nr 3.   Liczba rodzin  i liczba umieszczonych dzieci w latach 2010-2014.  

 

 Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci 

Rok 2010 56 87 

Rok 2011 62 99 

Rok 2012 68 119 

Rok 2013 73 120 

Rok 2014 66 114 
                
         Źródło: Dane PCPR w Mławie 
 

W tabeli nr 4 przedstawiono liczbę rodzin spokrewnionych funkcjonujących na terenie 
poszczególnych gmin powiatu oraz liczbę umieszczonych w nich dzieci. 
 
 

                    Tabela nr 4.  Rodziny zastępcze spokrewnione 
 

 
L. p. 

 
Gmina 

 
Liczba rodzin  

 
Liczba dzieci 

1. Dzierzgowo 1 2 

2. Lipowiec 
Kościelny 6 10 

3. Mława 28 40 
4. Strzegowo 1 2 
5. Stupsk 2 3 
6. Szreńsk 3 8 
7.  Szydłowo 2 2 

      8. Wieczfnia        
Kościelna 

 
1 

 
1 

      9. Wiśniewo 4 5 
 

    10. 
 

Radzanów 1 1 

RAZEM 49 74 
                                           

             Źródło: Dane PCPR w Mławie 
 

W tabeli nr 5 przedstawiono liczbę rodzin niezawodowych  funkcjonujących na terenie 
poszczególnych gmin powiatu oraz liczbę umieszczonych w nich dzieci. 
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 Tabela Nr 5.  Rodziny zastępcze niezawodowe. 
 

 
L. p. 

 
Gmina 

 
Liczba rodzin  

 
Liczba dzieci 

1. Mława 
 

4 5 
 2. Lipowiec 

Kościelny 
1 1  

 3. Radzanów 2 4 
 4. Strzegowo  

 
3 3 

5. Stupsk 
 

1 1 
 6. Szreńsk 

 
1 3 

    7. Wiśniewo 
 

1 1 
     RAZEM 13 18 

                                
Źródło: Dane PCPR w Mławie 

 
W tabeli nr 6 przedstawiono liczbę rodzin zastępczych zawodowych  funkcjonujących na 
terenie poszczególnych gmin powiatu oraz liczbę umieszczonych w nich dzieci. 
 

        Tabela Nr 6.  Rodziny zastępcze zawodowe. 
 

 
L. p. 

 
Gmina 

 
Liczba rodzin  

 
Liczba dzieci 

1. Mława 2 11 

2. Strzegowo 
 

1 5 

3. Szreńsk 
 

1 6 

RAZEM 4 
 

22 
                                  
                                 Źródło: Dane PCPR w Mławie 
 

         Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                          
i systemie pieczy zastępczej „Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne 
rodziny zastępcze działające na podstawie przepisów dotychczasowych funkcjonują do 
czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej na podstawie przepisów 
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy”.  
W myśl art. 234 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, przed upływem 3 lat, starosta zawiera                       
z zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą, na jej wniosek, 
umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego 
domu dziecka, uwzględniając warunki określone niniejszą ustawą. 
Mając na uwadze powyższe, w dniu 30 grudnia 2014r. Starosta Mławski zawarł umowę -
zlecenie z jedną zawodową wielodzietną rodziną zastępczą o pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, zaś z dwoma zawodowymi wielodzietnymi rodzinami zastępczymi 
-  umowę zlecenie na  prowadzenie rodzinnych domów dziecka. Zawarte umowy 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku. 
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W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na terenie Powiatu Mławskiego:  
 

• powstały 4 nowe rodziny zastępcze, w których umieszczono łącznie 5 dzieci,  
• 1 rodzina zastępcza niezawodowa przeprowadziła się z powiatu drawskiego na  

teren powiatu mławskiego,                        
• 2 rodziny spokrewnione zostały rozwiązane – 3 dzieci wróciło pod opiekę  

rodziców,  
• 4 dzieci z rodzin zastępczych zawodowych powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych, 
• 2  rodziny zastępcze spokrewnione wyjechały za granicę,  
• 1 rodzina zastępcza spokrewniona osiedliła się na terenie powiatu działdowskiego, 
• 5 wychowanków, którzy przebywali w rodzinach zastępczych po osiągnięciu  

pełnoletności, opuściło rodziny, 
• 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej zostało umieszczone w rodzinie  

adopcyjnej,  
• 9 dzieci w roku sprawozdawczym osiągnęło pełnoletność, w tym:  
− 7  osób pozostało nadal w pieczy  zastępczej, za zgodą rodziny zastępczej, nie  

dłużej jednak niż do ukończenia 25. r. ż, jeżeli będą się uczyły,  

− osoba z w/w opuściła rodzinę, otrzymała świadczenia zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 1 
lit. b i c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. pomoc na  

           usamodzielnienie i zagospodarowanie, tym samym zakończyła proces  
           usamodzielnienia, 

− 1  osoba  z w/w podjęła decyzję o dalszym pobycie w pieczy zastępczej, po czym  
po upływie 3 miesięcy opuściła rodzinę i otrzymuje pomoc na kontynuowanie. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku PCPR w Mławie wydał dla rodzin zastępczych 102  
decyzje administracyjne, w tym: 

• 16 decyzji dot. przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka        
w rodzinie zastępczej, 

• 8 decyzji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które pozostaje nadal w 
rodzinie zastępczej po uzyskaniu pełnoletności,  

• 34 decyzje zmieniające wysokość świadczenia otrzymywanego przez rodziny  
zastępcze, 

• 2 decyzje zmieniające sposób wypłaty świadczenia, 

• 1 decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów związanych  
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość  
sprawowanej opieki, 

• 14 decyzji uchylających świadczenie pieniężne, 

•  6 decyzji przyznających jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie  
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny  
dziecka, 
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• 4 decyzje dot. zwrotu części świadczenia nienależnie pobranego na  pokrycie  
kosztów utrzymania dziecka, 

• 5 decyzji przyznających dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania  
dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, 

•  8 decyzji dot. dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, 

• 4 decyzje dot. przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego. 

 

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania: 
− prowadzono dokumentację rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków  

rodzin zastępczych,  

− przeprowadzano wywiady środowiskowe w celu rozpoznania stanu zabezpieczenia 
potrzeb bytowych, zdrowotnych i emocjonalnych dzieci wychowujących się                                             
w środowisku zastępczym oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,  
a także sporządzano wywiady na zlecenie sądów i innych jednostek pomocy  
społecznej, 

− analizowano sytuację socjalno-bytową i materialną oraz zdrowotną rodziców 
biologicznych w celu ustalenia możliwości ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci  
w rodzinach zastępczych, 

− opracowywano i zawierano porozumienia pomiędzy powiatem mławskim a innymi  
powiatami, w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 

− przygotowywano decyzje administracyjne dot. przyznania świadczeń na pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,  na pokrycie niezbędnych 
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - 
jednorazowo, świadczeń na pokrycie wydatków  związanych z wystąpieniem zdarzeń 
losowych, dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, 
świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla niezawodowej rodziny zastępczej, 
przyznania pomocy pieniężnej pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych w 
zakresie kontynuowania nauki, zagospodarowania i pomocy pieniężnej na  
usamodzielnienie, 

− udzielano  porad pedagogicznych, socjalnych, psychologicznych, 

− współpracowano z sądem rodzinnym w zakresie nadzoru i wspierania rodzin 
zastępczych,  

− współpracowano z pedagogami z mławskich szkół i pracownikami socjalnymi  
ośrodków pomocy społecznej, 

− sporządzano odpowiednie sprawozdania. 
 
 

Porozumienia z innymi powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego 

powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 



18 
 

umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie 
świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat przyjmujący dziecko do 
rodziny zastępczej zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia 
dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.  
Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Mławskim niżej wymienione 
powiaty/miasta ponosiły w 2014r. wydatki z tytułu utrzymania ich dzieci w rodzinach  
zastępczych, tj.:  

1. Miasto Szczecin – 1 porozumienie dla jednego dziecka,  
2. Miasto Warszawa – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  
3. Miasto Gdańsk - 1 porozumienie dla jednego dziecka,  
4. Powiat Pruszkowski – 3 porozumienia dla trojga dzieci,  
5. Powiat Działdowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka,  
    Powiat Działdowski - 1  porozumienie dla jednego dziecka, 
6. Powiat Nowodworski – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  
7. Powiat Olsztyński – 3 porozumienia dla trojga dzieci,  
8. Powiat Ostródzki – 1 porozumienie dla jednego dziecka,  
9. Powiat Nidzicki – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  
10. Powiat Lipski - 1 porozumienie dla jednego dziecka,  
11. Powiat Lidzbarski - 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  
12. Powiat Przasnyski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
13. Powiat Drawski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
14. Powiat Płocki  -1 porozumienie dla jednego dziecka. 
 

Tabela Nr 7   Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego 
i liczba umieszczonych  dzieci pochodzących  z innych powiatów  

 

L. p.  Gmina  Liczba rodzin,  
w których przebywają 

dzieci z innych 
powiatów 

Liczba dzieci  z innych 
powiatów 

1. Lipowiec Kościelny 2 2 

2. Mława 5 9 

3. Strzegowo 3 4 

4. Stupsk 1 2 

5. Szreńsk 1 4 

6. Radzanów 2 2 

 RAZEM 14 23 
         
   Źródło: Dane PCPR w Mławie 
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Powiat Mławski na mocy zawartych porozumień z niżej wymienionymi powiatami ponosił 
wydatki z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z naszego terenu w rodzinnej pieczy 
zastępczej na terenie innego powiatu, tj.: 
 

1. Powiat Ciechanowski – 2 porozumienia dla dwojga dziecka,  
2. Powiat Nidzicki – 3 porozumienia dla siedmiorga dzieci,  
3. Powiat Ostrowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka,  
4. Powiat Pleszewski – 1 porozumienie dla jednego dziecka,  
5. Powiat Wołomiński -  1 porozumienie dla  jednego dziecka,  
6. Miasto Olsztyn - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
7. Miasto stołeczne Warszawa - 1 porozumienie dla jednego dziecka. 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 9  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz  
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 

Ø 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
Ø 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
Ø 50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W roku 2014 powiat mławski z tego tytułu osiągnął dochód w kwocie 104.917,00zł. 
 

                Tabela Nr 8.  Wydatki gmin z powiatu mławskiego ponoszących odpłatność za  

                                         umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

L. p. Gmina Wydatki łącznie 
10%, 30%, 50% 

1. Lipowiec Kościelny 25.673,26zł 

2. Mława 35.212,11zł 

3. Strzegowo 18.587,38zł 

4. Szreńsk 15.565,66zł 

5. Wiśniewo  6.935,23zł 

6. Szydłowo  1.584,00zł 

7. Radzanów  1.359,36zł 
                                 

 Źródło: Dane PCPR w Mławie 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie systematycznie czuwa nad 
prawidłowym procesem wychowawczym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 
sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków rodzin zastępczych oraz współpracuje w 
tym zakresie z sądem rodzinnym.  
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Rodzinna opieka zastępcza wymaga współdziałania wielu instytucji i specjalistów z 
różnych dziedzin. Organizowanie i wspomaganie rodzin zastępczych i naturalnych to praca 
zespołowa, gdzie trzeba jasno określić cele.  Praca ta wymagała ścisłej współpracy    
z pracownikami socjalnymi ops, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, policją.  

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zatrudnionych było 2 koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej. Każdy z koordynatorów obejmował wsparciem do 30 rodzin 
zastępczych z powiatu mławskiego. Podczas wizyt w rodzinach zastępczych 
koordynatorzy spotykali się z licznymi  problemami, tj.: 

1. Trudności w nauce, spowodowane: 
a) zaistniałą sytuacją rodzinną, 
b) brakiem motywacji do nauki, 
c) zaniżoną samooceną, 
d) wagarowaniem, 
e) brakiem zainteresowania ze strony opiekunów oraz nauczycieli w momencie 

pojawienia się pierwszych trudności oraz reakcji na przyczynę problemu. 

2. Zaburzone relacje w rodzinie zastępczej: 
a) brak porozumienia rodziców zastępczych z dzieckiem, 
b) brak wsparcia ze strony opiekunów, 
c)  brak konsekwencji w wychowaniu, 
d) rodzice zastępczy bagatelizują problemy, które w miarę upływu czasu  

narastają, 
e) w  domu nie ma jasnych zasad ani reguł, których należy przestrzegać. 

3. Podawanie fałszywych informacji przez rodzinę zastępczą co do jej  
funkcjonowania. 

4. Nadużywanie alkoholu przez jednego z rodziców zastępczych. 
5. Palenie papierosów przez dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku odbyli 829 wizyt w rodzinach 
zastępczych, sporządzili: 48 ocen sytuacji rodziny zastępczej, 135 ocen sytuacji 
opiekuńczo - wychowawczych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 74 
planów pomocy dziecku, sporządzili i wysłali 152 pisma z odmową umieszczenia dzieci                                 
z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego, 
nawiązali współpracę z kuratorami sądowymi w celu wymiany informacji na temat 
funkcjonowania rodzin zastępczych, współpracowali z pedagogiem szkolnym, asystentami 
rodziny z miejskiego i gminnych ośrodków pomocy społecznej, uczestniczyli                             
w rozprawach sądowych jako świadkowie. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, wspierają ich w trudach codziennej pracy,                      
w razie potrzeb pomagają w rozwiązywaniu występujących trudności, wskazują 
rozwiązania lub pomagają w realizacji założeń planu pomocy dziecku.  
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Zgodnie z art. 77 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia                     
9 czerwca 2011r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej podnoszą swoje kwalifikacje 
przez udział seminariach i szkoleniach. W roku 2014r. koordynatorzy uczestniczyli w  
następujących szkoleniach: 
- „Partnerstwo w obszarze rozwoju systemu wsparcia dziecka i rodziny” , 
- „ Ocena stanu przygotowania samorządów województwa mazowieckiego do realizacji  
zadań w 2014r., w zakresie wsparcia dziecka   i rodziny”, 
- „Jak z miłością  i szacunkiem stawiać dziecku granice”, 
- „Kalkulator Kosztów Zaniechania”, 
- „Jak budować partnerstwo  dla wspólnych działań projektowych” . 
 

W roku 2014 koordynatorzy we współpracy z psychologiem z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie umożliwiali rodzicom zastępczym wzajemny  
kontakt i wymianę doświadczeń poprzez spotkania  w ramach grup wsparcia. W 2014r. 
psycholog poprowadził 7 spotkań grup wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkania 
odbywały się średnio raz w miesiącu. Grupy wsparcia dotyczyły najróżniejszych 
problemów, wątpliwości, niezrozumiałych zachowań dzieci, źródeł satysfakcji z pracy, 
radości, odpowiedzialności, problemów pojawiających się w rodzinach zastępczych. Grupa 
wsparcia ma na celu wymianę doświadczeń, otrzymania wsparcia, poczucie bycia 
rozumianym i akceptowanym, poznaniu osób z podobnymi problemami oraz sytuacją 
życiową oraz odreagowanie emocjonalne. Na spotkaniach poruszane były tematy 
dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych, problemów występujących w rodzinach 
oraz sposobów radzenia sobie z nimi poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami.  

W roku 2014 psycholog sporządził 60 diagnoz psychofizycznych dzieci z rodzin 
zastępczych, udzielił 311 porad oraz uczestniczył w 39 wyjściach środowiskowych                          
z pracownikiem socjalnym. 
 

Rodziny, w których pojawiały się problemy kierowano również do Punktu 
Konsultacyjnego funkcjonującego przy PCPR, gdzie przyjmowali pedagog i psycholog.                   
W przypadku występujących trudności z nauką u dzieci koordynator zalecał badania                           
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przystąpiło w 2014r. do realizacji 
Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - 
asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W ramach Programu otrzymano  
dotację w wysokości 26.190,00zł na zrefundowanie 50 % wynagrodzenia już 
zatrudnionych  2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

W 2014 r. kontynuowano akcję promocyjną, mającą na celu propagowanie idei 
rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza zapewnia bowiem dzieciom optymalne 
warunki rozwoju i kompensacji przykrych przeżyć doznanych w środowisku rodzinnym. 
W ramach promocji rodzinnych form pieczy zastępczej, informacja na temat poszukiwania 
rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych  była zamieszczona na stronie 
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie: www.pcprmlawa.eu, 
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Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, lokalnych portalach: 
www.naszamlawa.pl, www.mlawainfo.pl oraz  www.portalmława.pl.  

Ogłoszenia dot. poszukiwania rodzin zastępczych zawierały warunki jakie należy 
spełnić, aby być rodzicem zastępczym oraz dane teleadresowe, gdzie osoby 
zainteresowane mogą uzyskać wszelkich niezbędnych informacji w powyższej sprawie.  
Poza tym, opracowano ulotki dot. promowania rodzin zastępczych i rozprowadzono je                        
w urzędach, kościołach, szkołach oraz ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu 
mławskiego.  
 
 

RODZICE NATURALNI DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINNEJ PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 

 
Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

rodzice naturalni są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej. Odpłatność jest ustalana po uwzględnieniu ich sytuacji rodzinnej, materialnej                      
i zdrowotnej na podstawie pisemnej informacji sporządzonej w ich miejscu zamieszkania. 
Starosta może jednak odstąpić od ustalenia opłaty na wniosek lub z urzędu, ze względu na 
trudną sytuację rodziny. W dniu 23 lutego 2012r. Rada  Powiatu Mławskiego określiła                    
w drodze uchwały Nr XIV/91/2012, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub                        
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W większości 
przypadków, rodzice biologiczni są oprócz niewydolności wychowawczej w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej (bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, 
długotrwała choroba, trudne warunki mieszkaniowe, inne sytuacje kryzysowe  w rodzinie) 
i objęci są pomocą, w tym finansową przez właściwe ośrodki pomocy społecznej.  
Gdy sytuacja materialna rodziny ulega poprawie i w ocenie pracownika socjalnego rodzina 
zdolna jest łożyć na utrzymanie dziecka, to pracownik motywuje rodzica do płacenia 
dobrowolnych alimentów na dziecko. Ich wysokość jest adekwatna do możliwości 
finansowych rodzica. W przypadku braku chęci współpracy ze strony rodzica naturalnego, 
braku woli do łożenia w drodze dobrowolnej alimentacji na dziecko, przy jednoczesnym 
posiadaniu możliwości finansowych, pracownik socjalny tut. Centrum motywował rodzinę 
zastępczą do wystąpienia z pozwem o alimenty. 22 rodziców biologicznych, których dzieci 
przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej płacą alimenty – dobrowolne lub zasądzone.  
Zdarzają się też przypadki, gdy jest nieznane miejsce pobytu rodzica naturalnego, co 
znacznie utrudnia, a wręcz uniemożliwia pracę z rodziną i podjęcie kroków w kierunku 
ustalenia alimentów, jak również ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

 
 

 

USAMODZIELNIENIA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW                                        
Z RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności  rodzinę zastępczą, rodzinny dom 
dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-
terapeutyczną,  w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie 
orzeczenia sądu  przyznaje się pomoc na: 

http://www.portalm�awa.pl/
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a) kontynuowanie nauki – (wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki 
osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce  
zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), 

b) usamodzielnienie – (wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba 
usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), 

c) zagospodarowanie – (wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba 
usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia 
się osoby usamodzielnianej). 

Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu: 

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych – (wniosek o przyznanie pomocy                                
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych osoba usamodzielniana 
składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby 
usamodzielnianej). 

b) zatrudnienia – (wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia osoba 
usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia 
się osoby usamodzielnianej). 

 
Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej 

pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby 
prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie  6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę 
usamodzielnianą pełnoletności. 
W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo                
w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle 
chorym, pomoc  na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie nie 
przysługuje. 
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest 
przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres 
co najmniej: 

3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
spokrewnioną; 

roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-
wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. 

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również: 

1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę,                               
i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu 
w pieczy zastępczej nie zostało uchylone; 
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2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 
Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana 
osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200zł. 

W przypadku gdy dochód miesięczny przekracza kwotę 1.200zł, można przyznać 
pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej 
sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. 

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej 
małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. 

Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał 
pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ  
na prawo do tych świadczeń. 

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest 
złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu 
usamodzielnienia. 
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje 
naukę: 

1) w szkole; 
2) w zakładzie kształcenia nauczycieli; 
3) w uczelni; 
4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia; 
5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje w czasie 
trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania 
zawodowego. 

Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest 
obowiązana przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie potwierdzające 
kontynuowanie nauki. 

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana: 
1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia  

nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; 
2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie 

kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub  
przygotowanie do wykonywania zawodu; 

3) została umieszczona w zakładzie karnym. 
Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy: 

1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba  
usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć; 

2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia. 
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Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na 
zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy: 

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie  
z celem, na jaki zostanie przyznana; 

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie 
pieczę zastępczą; 

3) osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie  
zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; 

4) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia  
z winy pracownika; 

5) osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia  
proponowanego jej zatrudnienia; 

6) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  
 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną 

— nie mniej niż 3.300zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co  
najmniej 3 lat; 

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, 
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- 
wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 

a) nie mniej niż 6.600zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres  
powyżej 3 lat, 

b) nie mniej niż 3.300zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 
do 3 lat, 

c) nie mniej niż 1.650zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres  
poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia 
przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.500zł,                                  
a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000zł. Pomoc na 
zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. 

Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. tut. Centrum objęło pomocą finansową na  
kontynuowanie nauki 33 wychowanków rodzin zastępczych. Wychowankowie 
opuszczający rodzinę zastępczą i kontynuujący naukę otrzymują miesięczną pomoc 
pieniężną w wysokości 30% podstawy 1.647,00zł, tj. - 494,10zł. (zgodnie z ustawą                                
o pomocy społecznej) lub 500,00zł., w oparciu o zapisy ustawy o wspieraniu rodziny                            
i systemie pieczy zastępczej. W ciągu roku sytuacja osobista i majątkowa wychowanków 
może ulec zmianie. Dlatego też, wywiady środowiskowe u pełnoletnich wychowanków 
otrzymujących comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej były przeprowadzane przez pracowników 
socjalnych co najmniej 2 razy w roku. 
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W przypadku usamodzielnianych otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia                            
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej weryfikowano                          
i kontrolowano ich sytuację materialno - bytową poprzez sporządzanie pisemnej informacji 
potwierdzającej oświadczane przez nich treści.  
Pracownicy socjalni pozostawali w regularnym kontakcie ze wszystkimi wychowankami 
oraz wyznaczonymi przez wychowanków opiekunami ich procesu usamodzielnienia.  
W  okresie sprawozdawczym PCPR w Mławie wydał 20 decyzji administracyjnych dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę, w tym: 

• 2 nowe decyzje na kontynuowanie nauki, 
• 7  decyzji wygaszających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,  
• 1 decyzję odmawiającą przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 
• 2  decyzje wznawiające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 
• 5 decyzji na usamodzielnienie, 
• 3 decyzje na zagospodarowanie. 

 

Rodzaje przyznanej pomocy dla pełnoletnich wychowanków z rodzin   zastępczych 
przedstawia tabela nr 9. 
 
Tabela Nr 9.   Rodzaje przyznanej pomocy dla pełnoletnich wychowanków z rodzin  
                        zastępczych  
 

 

RODZAJ  PRZYZNANEJ  POMOCY  
DLA  PEŁNOLETNICH 

WYCHOWANKÓW   Z  RODZIN  
ZASTĘPCZYCH 

 

LICZBA 
OSÓB 

 

KWOTA 

 
POMOC PIENIĘŻNA NA 
KONTYNUOWANIE NAUKI  
w tym: 
wkład własny EFS 

33 
161.453,42 zł 
( 3.952,80zł) 

 

 
POMOC PIENIĘŻNA NA 
USAMODZIELNIENIE  
 

5 19.770,00zł 

 
POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE 3 7.303,12zł. 

 
SUMA 188.526,54 zł 

 
Źródło: Dane PCPR w Mławie 
 
W ramach pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze 
środowiskiem 5 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych PCPR w Mławie przyznał        
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pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zaś pomoc na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej otrzymały 3 osoby. 
 

 W 2014 roku odnotowano zjawisko zmniejszenia liczby pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych kontynuujących naukę - o 2  osoby w stosunku do roku poprzedniego. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w 2014 roku realizowało projekt 
systemowy „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W/w projekt był skierowany między innymi do 15 pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych, którzy objęci byli pomocą przez tut. Centrum. 
Wychowankowie mieli możliwość nieodpłatnego ukończenia następujących kursów: 
przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. ,,B”, magazynier z obsługą wózków 
widłowych, grafiki komputerowej oraz tworzenia witryn internetowych, kosmetyczny                   
z elementami wizażu oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Ponadto, wychowankowie 
skorzystali z indywidualnego poradnictwa z doradcą zawodowym oraz psychologiem. 
Uczestniczyli również w 3 – dniowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych                  
w Mrągowie, 4 - dniowych warsztatach terapeutyczno-edukacyjnych w Krynicy Morskiej, 
1 – dniowym wyjeździe edukacyjno – rekreacyjnym do Warszawy oraz spotkaniu 
integracyjno – promocyjnym. 
 
 
 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2014r. 
 

W ciągu roku sprawozdawczego  przygotowano i przesłano: 
• kwartalne sprawozdania MPiPS-03 na potrzeby Mazowieckiego  Urzędu  

Wojewódzkiego   w Warszawie, 
• roczne sprawozdania PS-02 rodzinnej pieczy zastępczej na potrzeby Głównego  

Urzędu Statystycznego w Krakowie, 
• ocenę zasobów pomocy społecznej za 2013r., 
• sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej (półroczne i roczne), 
• zbiór centralny Pomost Std z pomocy społecznej wysyłany kwartalnie, 
• sprawozdania jednorazowe w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej. 

 
 
 
 

2) INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA 
 

Na terenie powiatu Mławskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo – 
wychowawcza pod nazwą Dom Dziecka w Kowalewie. Placówka zapewnia dzieciom                          
i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki, ciągłą lub okresową opiekę                      
i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu 
opieki. 

 

Na dzień 31.12.2014r. liczba dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie wynosiła 46,                         
w tym 5 osób pozostaje na liście wychowanków a przebywa w Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii. 
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W 2014r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 2 postanowienia 
Sądu Rejonowego w Mławie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, dotyczące 
umieszczenia 6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W związku z powyższym 
tut. Centrum w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wydało 6 skierowań                     
o umieszczeniu w Domu Dziecka w Kowalewie. Dzieci pochodziły z terenu powiatu  
mławskiego i miasta Mławy. Wraz z wydanym skierowaniem dzieci do placówki 
opiekuńczo – wychowawczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 
zgromadziło i przekazało do placówki, w której zostały umieszczone dzieci następującą 
dokumentację : 

- odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu  
zmarłego rodzica; 

- orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców,  
dziecka lub osoby trzeciej  o umieszczenie dziecka w placówce; 

- dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień; 
- dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne; 
- informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach; 

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                                
i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą 
miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na  
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając Uchwałę Nr XIV/91/2012 Rady 
Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                          
w pieczy zastępczej może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć 
termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                            
w placówce.  

Wobec powyższego, w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku PCPR w Mławie 
wydał:  

- 3 nowe decyzje administracyjne dot. odstąpienia z urzędu od ustalenia od rodziców 
lub opiekunów prawnych opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo –  
wychowawczych; 

Zgodnie z art. 191 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, powiat, na terenie którego 

funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko placówka opiekuńczo – wychowawcza, zawiera                     

z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz  

warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.  

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku na podstawie zawartych 14 porozumień                          

z Powiatem Mławskim, niżej wymienione powiaty ponosiły wydatki z tytułu utrzymania 

ich dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie:  

− powiat sierpecki – 8 porozumień dla ośmiorga dzieci, 
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− powiat żyrardowski - 6 porozumień dla sześciorga dzieci.  

Powiat Mławski w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku na mocy zawartych 

porozumień z niżej wymienionymi powiatami i miastami na prawach powiatu, ponosił 

wydatki z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z powiatu mławskiego w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu, tj: powiat płoński – 

porozumienie dla 3 dzieci, Miasto Siedlce – porozumienie dla 4 dzieci,  powiat kraśnicki – 

porozumienie dla 2 dzieci, Miasto Lublin- porozumienie dla 1 dziecka . 
 

Główną przyczyną umieszczania dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie jest: alkoholizm 

rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu  

gospodarstwa domowego, ubóstwo oraz bezrobocie. 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Mławie odmówiło umieszczenia 273 dzieciom z innych powiatów w Domu Dziecka  

w Kowalewie, z powodu braku wolnych miejsc w placówce. Osobie opuszczającej 

placówkę opiekuńczo - wychowawczą, po osiągnięciu pełnoletności udziela się pomocy                       

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia oraz przyznaje się 

pomoc na kontynuowanie nauki,  usamodzielnienie,  zagospodarowanie. 
 

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku PCPR w Mławie obejmował 

pomocą 21 wychowanków (11mężczyzn i 10 kobiet), w tym 13  pełnoletnich 

wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej, 6 wychowanków młodzieżowego 

ośrodka wychowawczego  oraz 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii,  

którzy realizowali indywidualne programy usamodzielnienia.  

W związku z usamodzielnianiem wychowanków PCPR w Mławie wyznaczyło 

opiekunów procesów usamodzielniania wychowanków i wspólnie z nimi opracowano 

indywidualne programy usamodzielnienia. Po zbadaniu sytuacji socjalno-bytowej 

wychowanków  podczas wywiadu środowiskowego, została przyznana pomoc na 

usamodzielnienie finansowe oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 
 

Poniższa tabela przedstawia osoby opuszczające placówki, objęte pomocą Centrum  

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. 
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Tabela Nr 10 .   Osoby usamodzielniane opuszczające placówki 
 

Gmina/ Miasto 
Pomoc na kontynuowanie 

nauki  
Pomoc na 

usamodzielnienie  

Pomoc na 
zagospodarowanie w 

formie rzeczowej  
Ilość 
osób Kwota w zł Ilość 

osób Kwota w zł Ilość 
osób Kwota w zł 

Mława 11 45.681,40zł 2 4.941,00zł 3 6.441,43zł 

Stupsk 2 11.858,40zł  0 zł  0 zł 

Radzanów 2 10.429,20zł  0 zł  0 zł 

Żuromin 3 8.684,61zł 1 6.588,00zł 2 4.458,98zł 

Gdańsk 1 5.929,20zł  0zł  0 zł 

Szydłowo 1 6.000,00zł  0zł  0 zł 

Lipowiec 
Kościelny 

1 2.500,00zł 1 6.600,00zł 1 2.498,97zł 

RAZEM 21 91.082,81zł 4 18.129,00zł 6 13.399,38zł 
 

Źródło: dane własne PCPR 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku PCPR w Mławie wydał: 
3  nowe decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii; 

3 nowe decyzje przyznające pomoc na kontynuowanie nauki dl wychowanków placówek 
opiekuńczo – wychowawczych; 
1 decyzja uchylająca pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanka Zakładu 
Poprawczego 
5 decyzji wygaszających pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówki 
opiekuńczo – wychowawczych; 

3 decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków placówki 
opiekuńczo– wychowawczej; 
2 decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków Młodzieżowych  
Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii; 

2 decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków placówki  
opiekuńczo – wychowawczej; 

1 decyzja przyznająca pomoc na usamodzielnienie dla wychowanki Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego. 
 
Na placówki opiekuńczo – wychowawcze w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku  
wydatkowano łącznie  122.611,19zł, z tego: 

dla 21 wychowanków na kontynuowanie nauki                                   91.082,81zł. 
dla 4 wychowanków na usamodzielnienie finansowe                           18.129,00zł.  
dla 6 wychowanków na zagospodarowanie w formie rzeczowej          13.399,38zł.    
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5. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁAWIE  
 

   Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie funkcjonuje od dnia 02.09.2002 roku 
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Placówka realizowała 
zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r.                   
o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2015r., poz. 163), ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku                    
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.,  Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 
Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.). 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, jako zadanie rządowe, w całości 
finansowany jest z budżetu Wojewody Mazowieckiego w postaci dotacji celowej. Dom  
jest koedukacyjną jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Zajęcia 
odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 700 1600.  
 

Uczestnicy Środowiskowego  Domu Samopomocy w Mławie ponoszą odpłatność za  
korzystanie ze świadczonych usług. Odpłatność została ustalona w zależności od 
wysokości dochodu na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie gospodarującej według 
odpowiedniego kryterium dochodowego tj. 456,00zł x 250% = 1.140,00zł lub 542,00zł x 
250 % = 1.355,00zł. Jeżeli dochód przekraczał w/w kryterium ustalano odpłatność za 
pobyt w wysokości 5% dochodu na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą.  
 

Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie obejmował 
opieką terapeutyczno - medyczno - rehabilitacyjną 43 osoby z upośledzeniem umysłowym 
w tym: 17 kobiet i 26 mężczyzn w różnym wieku.  

Dla 43 osób będących użytkownikami Środowiskowego Domu Samopomocy  w Mławie – 
PCPR w 2014 roku zgromadził  stosowną  dokumentację i wydał decyzje administracyjne 
zwalniające z odpłatności  lub ustalające odpłatność. W okresie od stycznia do grudnia 
2014 roku PCPR w Mławie wydał 61 decyzji dotyczących Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Mławie, tj.: 

- 40 decyzji zmieniających okres skierowania do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16; 

- 1 decyzję kierującą oraz ustalającą odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu  
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16; 

- 2 decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie bez 
ponoszenia odpłatności za pobyt; 

- 10 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w w/w domu; 
- 4 decyzje zwalniające z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Mławie; 
- 1 decyzję uchylającą decyzję o odpłatności za pobyt w w/w domu; 
- 3 decyzje ustalające odpłatność za pobyt w w/w domu. 

 

Działania zmierzające do usamodzielnienia się uczestników ŚDS w Mławie realizowane 
były w oparciu o następujące formy:  
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1) Terapia zajęciowa prowadzona w formie prac zespołowych i indywidualnych    

z możliwością swobodnego wyboru przez uczestników rodzaju zajęć: 

− zajęcia plastyczno – rękodzielnicze, 
− zajęcia techniczne, 
− zajęcia kulinarne, 
− zajęcia kulturalno – oświatowe, 
− zajęcia krawieckie, 
− zajęcia informatyczne, 
− kinezyterapia 

2) Trening umiejętności społecznych i  praktycznych: 
− trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 
− trening nauki higieny, 
− trening budżetowy, 
− trening umiejętności praktycznych, 
− kształcenia i utrwalania umiejętności przebywania w grupie. 

2) Terapia  psychologiczna - zajęcia indywidualne i grupowe: 
− zajęcia indywidualne, 
− zajęcia grupowe – psychoedukacyjne, 
− ,,spotkania społeczności terapeutycznej” 

3) Socjoterapia: 
− zajęcia grupowe relaksacyjne, 
− zajęcia grupowe z psychoedukacji. 

4) Praca  socjalna:  

− doradztwo w rozwiązywaniu problemów bytowych uczestników; 
− pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
− wizyty w środowisku uczestników i przeprowadzenie 59 wywiadów  

 środowiskowych i ich aktualizacji na terenie miasta Mławy;  
− spotkania integracyjne. 

 
Placówka ma zasięg ponadlokalny, swoją ofertę kieruje do mieszkańców powiatu 

mławskiego. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie uczęszczają osoby 
niepełnosprawne intelektualnie z miasta Mławy oraz okolicznych gmin: Dzierzgowo, 
Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia 
Kościelna, Wiśniewo. 
Liczba osób dowożonych do ośrodka : 

− w trakcie roku – 4.983 osoby, 
− średnio w ciągu miesiąca - 415 osób. 

Środek transportu uczestników Domu stanowi samochód Volkswagen Transporter                   

9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na 

wózku inwalidzkim. Średnia liczba przejechanych  codziennie kilometrów wynosi 170. 

W 2014 roku  Środowiskowy Dom  Samopomocy w Mławie zrealizował większość 

zadań wynikających z planu pracy na  2014 rok.  Zadania były  realizowane  przez   

wyspecjalizowaną   kadrę  Środowiskowego Domu  Samopomocy w Mławie, która chętnie  
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poszerzała  swoje  dotychczasowe kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach 

oferowanych przez placówkę. Środowiskowy Dom  Samopomocy w Mławie był 

pozytywnie postrzegany wśród społeczności lokalnej, jako instytucja  pomocy  społecznej  

powiatu  mławskiego świadcząca usługi osobom  niepełnosprawnym  intelektualnie.   

Zainteresowanie placówką oraz oferowanymi formami pomocy z roku na rok jest 

coraz większe, o czym świadczy  coraz  większa  liczba  osób  niepełnosprawnych  

intelektualnie zgłaszających się do  korzystania z usług Domu.  Pomimo statutowej liczby 

miejsc wynoszącej 41, liczba osób korzystających z usług Domu wynosiła 43 osoby.  

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku liczba osób oczekujących na przyjęcie do 

Środowiskowego Domu  Samopomocy w Mławie wynosiła 2. Ze względu na warunki 

lokalowe oraz obsadę kadrową  Środowiskowy Dom  Samopomocy w Mławie nie jest                   

w stanie zwiększyć statutowej liczby miejsc, pomimo istniejących potrzeb w tym zakresie.   

Konkludując, stwierdzić należy iż realizacja zadań w 2014 roku przez Środowiskowy 

Dom  Samopomocy w Mławie bardzo dobrze wpłynęła na uczestników Domu. Dzięki 

udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nowe umiejętności, które 

przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej. Znacznej poprawie uległy 

szczególnie kompetencje społeczne, w tym komunikacja i umiejętności samoobsługowe.                

Z uczestnikami tymi pracowano głównie nad utrzymaniem czystości osobistej, 

zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, samodzielności, uspołecznieniem, utrzymaniem 

dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, rozwijaniem zainteresowań i różnych form 

spędzania czasu wolnego. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w naszym domu 

sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni,  lepiej potrafią  radzić  sobie                        

w otaczającej rzeczywistości. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

traktują placówkę  jak swój drugi dom, gdzie czują się potrzebni i doceniani oraz mogą                

w nim realizować swoje pasje oraz rozwijać swoje zainteresowania. Widząc choćby 

niewielkie, pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych umacniamy się 

w przekonaniu, że działalność Środowiskowego Domu  Samopomocy w Mławie jest 

bardzo potrzebna dla tej grupy osób oraz, że ma ogromny wpływ na umocnienie pozycji 

osoby niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie i społeczeństwie. Dzięki działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie osoby niepełnosprawne intelektualnie                  

z powiatu mławskiego mają możliwość podtrzymania oraz nabycia nowych umiejętności, 

które zapobiegają przed ich umieszczeniem w  domu pomocy społecznej. 
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6. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Niepełnosprawność jako problem społeczny, a także trudności z jakimi zmagają się 

osoby niepełnosprawne są istotnym przedmiotem polityki społecznej realizowanej w skali 

powiatu. W celu zintegrowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ułatwienia im 

funkcjonowania w życiu codziennym i aktywizacji zawodowej Powiat Mławski przy 

współfinansowaniu ze środków  PFRON i Unii Europejskiej w 2014r. podejmował  

działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Rada Powiatu Mławskiego uchwałą Nr XXXV/277/2014 z dnia 27 marca 2014r. 

oraz uchwałą Nr XLII/317/2014 z dnia 29 października 2014r. określiła zadania na rzecz 

osób niepełnosprawnych w 2014r. finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym na pomoc osobom 

niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono łącznie 426.842,00zł. 

Wykonanie zadań przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 11. Wydatkowanie środków finansowych  na zadania z zakresu rehabilitacji  
społecznej. 
 

Lp. Zadania 

Liczba osób, 
które złożyły 

wnioski o 
dofinansowanie 

Liczba osób, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

Wydatkowano 

1 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych. 

106 
 

62 51.902,00zł. 

2 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

79 
 

42 133.832,00zł. 

3 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów. 

609 586 241.108,00 zł. 

4 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. 

1 
 
0 0,00zł. 

RAZEM 795 690 426.842,00zł. 
 

Źródło: dane własne PCPR 
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1) Turnusy rehabilitacyjne 
 

Do podstawowych form aktywności wspomagających proces rehabilitacji 

społecznej zalicza się uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych. Celem turnusu  jest 

poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych 

uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, 

realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

przewidzianych programem turnusu. Turnus powinien zawierać elementy rehabilitacji 

odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, 

sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu. 

             Turnus 14 dniowy poprawia stan zdrowia i samopoczucie. Dla wielu osób jest to 

jedyna możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Wszyscy wnioskodawcy byli 

informowani o warunkach jakie powinni spełniać ubiegając się o dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, trybie składania i rozpatrywania wniosków, 

wysokości oraz sposobu przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze środków 

Funduszu PFRON. Z dofinansowania można korzystać maksymalnie raz w roku. Osoba 

niepełnosprawna, która otrzyma dofinansowanie sama dokonuje wyboru ośrodka. PCPR 

posiada wiele ofert sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych. Na życzenie wnioskodawcy 

służy pomocą w wyborze miejsca turnusu, wskazuje miejsca promocyjne.  

        Osoba niepełnosprawna mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków funduszu 

uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc wniosku, nie przekracza kwoty: 

− 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

− 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

W roku 2014  ze względu na znaczny niedobór środków finansowych PFRON w stosunku 

do istniejących potrzeb, zarządzeniem dyrektora PCPR ustalono następujące kwoty 

dofinansowania: 

− dla osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 962 zł; 

− dla osób  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 886zł; 

− dla osób  z lekkim stopniem niepełnosprawności - 809zł.; 

− dla dzieci i młodzieży uczącej się posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności - 

962zł; 

− dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 650zł.. 
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W 2014 roku wpłynęło 95 wniosków osób niepełnosprawnych dorosłych i 11 wniosków 

dzieci i młodzieży o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. 

        Ze względu na ograniczoną ilość środków z PFRON na realizację dofinansowań do 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, preferowane były wnioski dzieci i młodzieży 

uczącej się i niepracującej, osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym.  

Dofinansowanie pobytu dorosłych osób niepełnosprawnych na turnusach 

rehabilitacyjnych  przedstawia się następująco: 

− 36 osób niepełnosprawnych -  32 194,00 zł. 

− 8 opiekunów – 5 200,00 zł 

Razem: 37 394,00 zł 

Dofinansowanie pobytu dzieci  niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych  

przedstawia się następująco: 

− 9 dzieci – 8 658,00 zł 

− 9 opiekunów – 5 850,00 zł 

Razem: 14 508,00 zł 

      Ogólna kwota dofinansowania  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wyniosła 51.902,00zł. 

W 2014 roku z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

skorzystało 45 osób niepełnosprawnych oraz 17 opiekunów. 

 
 

2) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. 

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  mogą ubiegać się:  osoby niepełnosprawne 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny 

dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych                             

i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego 

określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów 

świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz 

innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 
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domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest 

wniosek, nie przekracza kwoty:  

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 

domowym; 

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej; 

Do PCPR wpłynęło 609 wniosków na ogólną kwotę 255.152,00 zł.  

Pozytywnie rozpatrzono 586 wniosków i wypłacono dofinansowanie w wysokości  

241.108,00 zł.,  z tego: 

          514 wniosków osób dorosłych na kwotę – 195.581,00 zł. 

            72 wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę – 45.527,00zł. 

w tym: 5 wniosków na sprzęt rehabilitacyjny na kwotę – 5.462,00 zł. (rower trójkołowy, 

rowery rehabilitacyjne, aparat do terapii uciskowej). 

 
3) Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

 
O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub  

w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych,  

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się: 

1) na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają 

trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela 

lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, 

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne,  

jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 
 

Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób  

niepełnosprawnych wpłynęło 79 wniosków na ogólną kwotę 583.592,00zł. 

Pozytywnie rozpatrzono 42 wnioski na kwotę 133.832,00zł. 

Wypłacono dla 42 osób kwotę 133.832,00zł. 
z tego: 

− na bariery architektoniczne dla  28 osób na kwotę – 117.356,00zł. 
− na bariery techniczne dla 7 osób  na kwotę – 4.696,00zł.  (łózka rehabilitacyjne,  

krzesła toaletowe), 
− w komunikowaniu się dla 7 osób na kwotę – 11.780,00zł. (lupa podświetlana, 

laptopy, zestawy komputerowe) 
Ogółem na realizację zadań z zakresu  rehabilitacji społecznej wypłacono kwotę 
426.842,00zł. 
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7. PILOTAŻOWY PROGRAM -   ,,AKTYWNY  SAMORZĄD” 
 „Aktywny samorząd” umożliwia aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych, jest rozszerzeniem działań realizowanych przez samorządy                  

w zakresie zaopatrzenia beneficjentów w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidowanie barier 

komunikacyjnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte                            

w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Powiat Mławski w 2014 roku po raz trzeci przystąpił do realizacji pilotażowego programu 

,,Aktywny Samorząd’’ finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób 

Niepełnosprawnych. 

          Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i 

w dostępie do edukacji.  

Cele szczegółowe: przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu                 

i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im 

włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; aktywizacja społeczna, 

zawodowa lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie 

barier w poruszaniu się oraz barier transportowych; aktywizacja zawodowa poprzez 

zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie; poprawa szans beneficjentów 

programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie 

kwalifikacji; wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego lub organizacji pozarządowych. W programie mogły brać udział osoby w 

wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) oraz 

dzieci i młodzież w wieku do  18 lat. Dodatkowo w obszarze C dofinansowanie mogły 

otrzymać kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia, o ile byli 

zatrudnieni.   

Program obejmował następujące obszary wsparcia: 

  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 
 

Obszar A 
 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
 

 Złożonych wniosków - 2 
 Rozpatrzonych pozytywnie – 2 
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 Dofinansowanie – 4.080,00zł 
 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 
 

 Złożonych wniosków - 1 
 Rozpatrzonych pozytywnie - 0 
 Dofinansowanie - 0,00zł 
 

Obszar B 
 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz           
 oprogramowania 
 Złożonych wniosków - 10 
 Rozpatrzonych pozytywnie - 7 
 Dofinansowanie – 24.021,00zł 
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu       
                     sprzętu  elektronicznego i oprogramowania 
 Złożonych wniosków – 0 
 

Obszar C -  likwidacja barier w poruszaniu się 
 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
 Złożonych wniosków - 5 
 Rozpatrzonych pozytywnie – 5 
 Rezygnacja - 2 
 Dofinansowanie – 35.550,00zł 
Zadanie 2  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
 Złożonych wniosków – 2 
 Rozpatrzonych wniosków – 2 
 Dofinansowanie – 4.000,00zł 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny ,w której zastosowano nowoczesne  
 rozwiązania techniczne 
 Złożonych wniosków - 2 
 Rozpatrzonych pozytywnie - 2 
 Dofinansowanie – 20.700,00zł 
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny 
 

 Złożonych wniosków - 0 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla    
     osoby zależnej 
    złożonych wniosków - 0 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
 Złożonych wniosków - 36 
 Rozpatrzonych pozytywnie - 33 
 Dofinansowanie – 84.877, 30zł 
W 2014 roku wpłynęło 58 wniosków. 
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W 2014 roku łącznie na realizację wszystkich obszarów powiat otrzymał: 187.482,30zł 

w tym 176.327,30zł z podziałem na poszczególne obszary oraz 11.155,00zł na obsługę, 

promocję i ewaluację programu. 
 

Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu, skalę oceny 

merytorycznej  wniosków, druki wniosków, wkładek do wniosków, dotyczących 

poszczególnych obszarów pomocy  i załączników zostały opracowane przez Powiatowe 

Centrum. Można było  je  znaleźć na stronie internetowej PCPR  www.pcprmlawa.eu oraz 

na  stronie BIP PCPR w Mławie.  Druki wniosków wraz z wkładkami  i załącznikami  

można było  otrzymać również   w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  

Mławie, ul. Reymonta 4. 

Przeprowadzono kontrole u 5 osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

programu, pozostałe kontrole na poziomie 10% umów zawartych w roku 

sprawozdawczym, zostaną przeprowadzone w 2015 r.   

Medialna popularyzacja (lokalna prasa, internet oraz 9 emisji w Radiu 7)                           

i  udzielane informacje w siedzibie realizatora  dotyczące   pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” w 2014 roku przyniosły wymierne efekty wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu. Sprawiły również, że osoby niepełnosprawne oczekują na kolejną 

edycję programu. 

 
 

88..    PPRROOJJEEKKTT  SSYYSSTTEEMMOOWWYY  „„AAKKTTYYWWNNAA  IINNTTEEGGRRAACCJJAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA    
    II    ZZAAWWOODDOOWWAA  WW  PPOOWWIIEECCIIEE  MMŁŁAAWWSSKKIIMM””  

 
Projekt pt. ,,Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany był w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój                                          

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Projekt realizowany był od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Całkowita wartość 

projektu wynosiła 600.000,00zł., w tym 63.000,00zł. wkład własny Powiatu/10,5%/.                   

W projekcie uczestniczyło 53 Beneficjentów (25 kobiet i 28 mężczyzn). 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 

Uczestników Projektu. Celami szczegółowymi było:  

http://www.pcprmlawa.eu/
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- podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście lub  
powrót na rynek pracy,  

- poprawa stanu psychofizycznego,   

- podniesienie umiejętności społeczno- zawodowych  wychowanek i wychowanków 
rodzin zastępczych i różnego typu placówek, zwiększających ich szanse na  
usamodzielnienie. 

Wsparcie zostało skierowane do usamodzielniających się wychowanek   i wychowanków 

rodzin zastępczych i różnego typu placówek, osób niepełnosprawnych  oraz osób 

nieaktywnych zawodowo. 

W trakcie realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna  i zawodowa                 

w powiecie mławskim” zostało przeprowadzonych 8 przetargów nieograniczonych oraz                      

1 zapytanie ofertowe. 

Projekt realizowany był przez 9 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Mławie. W ramach projektu zatrudniono pracownika administracyjno-biurowego                        

w wymiarze 1 etatu. 

Do realizacji projektu systemowego zatrudnione były również osoby z zewnątrz, 

wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego:  

1) Doradca zawodowy - umowa zlecenie (w okresie 07.04.2014 – 15.05.2014r.);  

2) Radca prawny – umowa zlecenie ( w okresie 03.01.2014r. – 30.11.2014r.); 

3) Psycholog – umowa zlecenie (w okresie 07.04.2014r. – 30.11.2014r.); 

4) Terapeuta rodzinny - umowa zlecenie (w okresie 31.03.2014r. – 30.11.2014r.); 

5) Pedagog - umowa zlecenie (w okresie 31.03.2014r. – 30.11.2014r.); 
 

W projekcie brały  udział również osoby, z którymi PCPR współpracował w sposób ciągły 

lub powtarzalny w latach ubiegłych: 

1) Specjalista ds. zamówień publicznych – umowa zlecenie (w okresie 01.02.2014r.  
– 31.07.2014.r.); 

2) Informatyk – umowa zlecenie (w okresie 02.01.2014r. – 30.11.2014r.); 

3) Sprzątaczka – umowa zlecenie (w okresie 02.01.2014r. – 30.11.2014r.). 
 

W ramach projektu realizowano następujące zadania: 

1 Zadanie 1 – Aktywna integracja, 

2 Zadanie 2 – Praca socjalna, 
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3 Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze, 

4 Zadanie 4 – Działania charakterze środowiskowym, 

5 Zarządzanie projektem. 

W ramach aktywnej integracji zrealizowano następujące działania: 

1) Poradnictwo indywidulane / doradca zawodowy, psycholog); 

2) Kursy i szkolenia zawodowe: 

• kurs bukieciarstwa – dla 24 osób odbywał się w okresie od 10.06.2014r. do 
27.06.2014r., 

• kurs magazynier z obsługą wózków widłowych (80 godzin teoretycznych + 45 
godzin praktycznych) dla 3 osób w terminie od 08.07.2014r. do 14.08.2014r., 

• kurs grafika komputerowa i tworzenie witryn internatowych (60 godzin) dla 4 
osób w okresie od 08.07.2014r. do 18.07.2014r. 

• kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (80 godzin) dla 5 osób w okresie od  
21.07.2014r. do 05.08.2014r, 

• kurs kosmetyka z elementami wizażu (100 godzin) dla 7 osób w okresie od 
09.07.2014r. do 25.07.2014r., 

• kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B”(9osob) 

3) 3-dniowy wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych,  
4) 4- dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczno edukacyjne dla młodzieży, 

 

5)  4-dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczno - edukacyjne dla osób 
niepełnosprawnych, 

 

6) Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnoprawnych, 
7) 3-dniowe stacjonarne warsztaty terapeutyczno – edukacyjne dla osób 

niepełnosprawnych, 

8) 3- dniowe stacjonarne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób 
niepełnosprawnych, 

9) 3-dniowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób 
niepełnosprawnych, 

 

10)  3- dniowy stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych   
 dla osób niepełnosprawnych,  

    
11)  4 - dniowe wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne, 

 

12)  Spotkania integracyjno – promocyjne dla młodzieży i osób nieaktywnych  
  zawodowo oraz osób niepełnoprawnych.  
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9. JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ PCPR W MŁAWIE 
 

 

1) Dom Pomocy Społecznej ,, Zdrowa Jesień” w Bogurzynie 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zgodnie z art.112 ust.8 ustawy                       

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) sprawowało 

nadzór nad Domem Pomocy Społecznej ,,Zdrowa Jesień” w Bogurzynie. W wyniku 

intensywnych działań promocyjnych  do tutejszego Centrum  wpływała dokumentacja 

dotycząca umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie, na   podstawie której  

wydawano stosowne  decyzje.   

Do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierowani  umieszczani są 

ludzie z terenu całej Polski. Do Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie kierowane były 

osoby na podstawie postanowienia Sądu lub na własną prośbę - oświadczenie.    

Wraz z wydanymi decyzjami Starosty Mławskiego, w imieniu którego działa 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie o umieszczeniu w DPS,  

tutejsze Centrum przekazywało następującą dokumentację:  

1) pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, złożony w ośrodku 
pomocy społecznej właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt  

w dniu jej kierowania;  

2)  kwestionariusz osobowy wywiadu środowiskowego przeprowadzony przez 
pracownika socjalnego OPS właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub 
pobytu;  

3) postanowienie sądu do umieszczenia bez zgody lub na wniosek opiekuna  
prawnego;  

4) dostępną dokumentację o stanie zdrowia tj. zaświadczenie lekarza rodzinnego,  
psychiatry oraz psychologa; 

5) opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu  
Pomocy Społecznej; 

6) decyzję kierującą wydaną przez organ właściwy ze względu na miejsce  
zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania;  

7) decyzję ustalającą odpłatność wydaną przez organ właściwy ze względu na miejsce  
zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania;  

W 2014r. w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie mieszkało łącznie 57 osób. 

Do PCPR w Mławie w okresie od stycznia do grudnia 2014r. wpłynęły 3 komplety 

dokumentacji dot. umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. Z powodu 

zasiedlenia Domu, powstała lista osób oczekujących, na której znajdują się obecnie 4  

osoby.    
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W Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych  było 44 

pracowników: dyrektor, kierownik, pracownicy socjalni, terapeuci, pielęgniarki, 

psycholog, lekarz psychiatra, opiekunki, kucharki, sanitariusz, pracownik gospodarczy, 

pracownik biurowy do spraw mieszkańców. Mieszkańcy maja zapewnioną całodobową 

opiekę pielęgniarską praz opiekuńczą. W 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej                      

w Bogurzynie wykonano wiele prac porządkowych, remontowano pokoje mieszkańców                

w zależności od potrzeb, korytarze, pomieszczenia socjalne i biurowe.  

Mieszkańcy czynnie uczestniczyli w  zajęciach terapeutycznych przez cały rok                        

w formie: zajęć  manualno-plastycznych, ruchowych, informatycznych, rekreacyjnych, 

muzykoterapii, biblioterapii, i innych. Prowadzone były również różnorodne treningi m.in. 

funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych, umiejętności 

rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego. 

W 2014r. organizowano wiele imprez kulturalno – rozrywkowych tj. Bal Karnawałowy, 

wybory Miss i Mistera domu, Dzień Kobiet, pogadanki z Dzielnicowym, wszystkie takie 

spotkania opisane są w kronice Domu. Mieszkańcy Domu brali również udział                               

w ogłoszonym przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio w konkursie na 

zrobienie największego Jaja Wielkanocnego oraz kartki wielkanocnej. Pierwsze miejsce                         

w konkursie na Jajo Wielkanocne zajęła praca zbiorowa mieszkańców DPS w Bogurzynie. 

Mieszkańcy brali również udział w XII Turnieju Warcabowym o Puchar Starosty 

Mławskiego.  

 Dom pomocy społecznej funkcjonuje na dobrym poziomie. Analiza działalności                      

i poziomu usług opiekuńczych w DPS wskazuje na zapewnienie ciągłości opieki i działań 

rehabilitacyjnych. Zakres usług ustalany jest poprzez uwzględnienie indywidualnych 

potrzeb i możliwości mieszkańców. Dostępność działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych 

funkcjonuje na poziomie standardowych kryteriów. Odzwierciedleniem poziomu 

zapewnienia usług opiekuńczych są również składane do tutejszego Centrum comiesięczne 

meldunki z realizacji zadań opiekuńczych oraz informacje dotyczące ważniejszych 

uroczystości, spotkań w domach, organizowanych dla mieszkańców. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie zajmuje się również wczytywaniem sprawozdań do 

Statystycznej Aplikacji Centralnej. Do piątego dnia każdego miesiąca wczytujemy 

informacje dotyczące domów pomocy społecznej wg stanu liczby mieszkańców na koniec 

miesiąca.  W roku 2014 wizytowano Dom 6 razy. 
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8) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie 
 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie jest stacjonarną placówką pomocową 

świadczącą specjalistyczne poradnictwo dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz 

świadczy pomoc na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Zespół Ośrodków 

Wsparcia powstał w październiku 2006r.  

W skład Zespołu wchodzi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy                        

w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. ZOW zatrudnia m.in. następujących 

specjalistów:, psycholog, pedagog, radca prawny, pracownik socjalny, psychoterapeuta, 

terapeuta-pedagog. 

Zarówno Ośrodek Interwencji Kryzysowej jak i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 

świadczą specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i działania na rzecz klientów 

zgłaszających się do Placówki. Placówka udzielała w 2014r. poradnictwa: prawnego, 

socjalnego, psychologicznego, konsultacji wychowawczych oraz prowadziła zajęcia 

socjoterapeutyczne dla młodzieży, psychoterapię indywidualną. W 2014r. w Zespole 

Ośrodków Wsparcia udzielono 2.688 porad specjalistycznych, z których skorzystało 842 

osoby. W 2014 roku w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy                           

w Rodzinie łącznie przebywały 44 osoby, w tym 28 dzieci. Osoby pochodziły                                 

z następujących powiatów: mławskiego-12 os., ciechanowskiego- 3 os., wyszkowskiego 

-11 os., przasnyskiego -7 os., płońskiego -3 os., łosickiego -3 os., makowskiego- 2 os., 

Warszawa -3 os. Osoby przebywające w hostelu SOW miały zapewnioną ochronę przed 

osobą stosującą przemoc. Udzielono im natychmiastowej pomocy specjalistycznej tj. 

psychologicznej, socjalnej, prawnej, dostęp do pomocy medycznej, wsparcia 

emocjonalnego praz konsultacji wychowawczych. Dzieci miały zapewnioną pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną. 

W roku 2014 wizytowano ZOW 5 razy. Placówka funkcjonuje na dobrym poziomie. 

Po upływie każdego miesiąca przekazywane są informacje do tut. Centrum odnośnie 

liczby  udzielonych porad i liczby osób korzystających z usług ZOW.   
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10. POWIATOWY  ZESPÓŁ  DO  SPRAW  ORZEKANIA 
 O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Powiatowy  Zespół  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności w Mławie w 

2014 roku   wykonywał zadania wyłącznie na obszarze  powiatu mławskiego.  

Z dniem 1 lipca 2014 Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
zostały zobligowane  do wydawania karty parkingowej. 

 

W skład powołanego Zarządzeniem Starosty Mławskiego Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie wchodzi: 

Ø 10 lekarzy (2 internistów, 2 chirurgów, neurolog, ortopeda, psychiatra, 2 pediatrów,  
okulista); 

Ø 6 specjalistów (1 pracownik socjalny, 2 doradców zawodowych, 2 psychologów, 

pedagog). 
 

Powiatowe zespoły wydają orzeczenie osobom powyżej 16 roku życia, których 

stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 

uniemożliwia wypełnianie ról społecznych m.in. wykonywanie pracy, poruszanie się, 

komunikowanie lub samoobsługę. W oparciu o złożoną wraz z wnioskiem dokumentację 

medyczną oraz badanie i wywiad przeprowadzone podczas posiedzenia składu 

orzekającego określona jest przyczyna i stopień niepełnosprawności okresowo lub na stałe. 

Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 

sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach 

pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej 

opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 

sprawnością  organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach 

pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu 

pełnienia ról społecznych. 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności 

organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,                   

w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach 

zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia                            
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w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia                               

w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Począwszy od 1 stycznia 2002r. powiatowe zespoły zajmują się także 

orzekaniem niepełnosprawności dzieci i młodzieży do ukończenia 16 roku życia (bez 

określania stopni), jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną lub umysłową                    

o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, 

długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, które powodują konieczność 

zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

życiowych  w sposób przewyższający wsparcie potrzebne zdrowemu dziecku w danym 

wieku. 

W odróżnieniu od organów rentowych, które koncentrują się głównie na 

stwierdzeniu zdolności lub niezdolności osób do wykonywania pracy, powiatowe zespoły 

w wydawanych orzeczeniach określają oprócz tego również stosowne wskazania. Do 

kompetencji struktury orzeczniczej, jaką jest Zespół należy:  

− orzekanie o stopniu niepełnosprawności do celów związanych:   

§ ze szkoleniem i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;   

§ zatrudnieniem w zakładzie aktywizacji zawodowej;   

§ uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej; koniecznością       zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne  
ułatwiające funkcjonowanie;  

§ prawem do korzystania z systemu środowiskowego  wsparcia w samodzielnej 
egzystencji, przez co rozumie się: korzystanie z usług socjalnych, 
opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez   sieć  
instytucji pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe i inne placówki;  

§ z uzyskaniem  zasiłku stałego; 

§ z uzyskaniem zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego; 

§  korzystaniem z karty parkingowej;   

§ prawem do zamieszkiwania w odrębnym pokoju;  

§ korzystaniem z ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów;  

− orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia do celów:   

§ uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego   
z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;  

§ uzyskania ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów;  
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− wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.  

Aby dokonać prawidłowej oceny niepełnosprawności oraz właściwie rozpoznać 

potrzeby zawodowe i społeczne orzekanych osób, nasze postępowanie orzecznicze 

prowadzone jest przez składy orzekające złożone z lekarzy różnych specjalizacji (zależnie 

od choroby będącej przyczyną niepełnosprawności) oraz psychologa, pedagoga, 

pracownika socjalnego lub doradcy zawodowego (w zależności od celu orzekania, wieku                       

i dysfunkcji organizmu osoby orzekanej). Skład orzekający tworzą: lekarz, który jest 

jednocześnie przewodniczącym składu oraz odpowiedni specjalista. W Powiatowym 

Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie zatrudnieni są 

Przewodnicząca i Sekretarz oraz na podstawie umowy - zlecenia 11 lekarzy i 8 

pozostałych specjalistów. 

Liczba i cel przyjętych wniosków o orzeczenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności. 

Osoby powyżej 16 roku życia złożyły 959 wniosków o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, podczas gdy w 2013r. wpłynęło 813 takich wniosków.  

Dla osób poniżej 16 roku życia wpłynęły 204 wnioski (w 2013r. – 248 ). 

Łącznie w 2014 roku złożono 1.163 wnioski zaś w 2013 roku 1.061  wniosków.  

W ogólnej ilości wniosków w 2014 roku 82,45% pochodziło od osób powyżej 16 

roku życia. Podobnie jak w roku ubiegłym utrzymuje się znaczący udział osób dorosłych, 

który  spowodowany został wprowadzoną od 1 stycznia 2010 roku zmianą w ustawie                       

o świadczeniach rodzinnych. Daje ona możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego 

przez najbliższych członków rodziny, którzy nie mogą podjąć pracy lub z niej rezygnują, 

aby sprawować opiekę nad krewnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności tj. niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Chodzi tu najczęściej                  

o opiekę nad starszymi i schorowanymi rodzicami lub dziadkami jak również uzyskanie 

zasiłku pielęgnacyjnego. Ponadto od lipca 2014r. Powiatowy Zespół wykonuje  

dodatkowe zadanie jakim jest wydawanie kart parkingowych osobom 

niepełnosprawnym. 

 

 

 



49 
 

Liczba wydanych orzeczeń. 

W oparciu o złożoną wraz z wnioskami dokumentację medyczną, wywiady (oceny) 

specjalistów Zespołu oraz badanie lekarskie podczas pracy składów orzekających, 

Powiatowy Zespół w Mławie w 2014 roku wydał następującą liczbę orzeczeń: 

a) osobom powyżej 16 roku życia – 943 ogółem, (przy 799 w 2013r.)w tym: 

− 872 z określeniem stopnia niepełnosprawności, 

− 52 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

− 19 o odmowie wydania orzeczenia; 

b) osobom poniżej 16 roku życia – 199 ogółem, (przy 252 w 2013r.) w tym: 

− 160 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

− 37 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

− 2 o odmowie wydania orzeczenia,  

co  łącznie daje 1.142 orzeczenia w 2014r., podczas gdy w 2013r. liczba orzeczeń 

wynosiła 1.051. 

Charakter wydanych orzeczeń. 

Spośród 872 osób powyżej 16 roku życia,  którym określono stopień 

niepełnosprawności: znaczny stopień uzyskały 251 osoby,  umiarkowany – 376 i lekki – 

245. Przeważali mężczyźni (448) oraz osoby z wykształceniem średnim (246) oraz 

zasadniczym (245). Najliczniejszą grupę wiekową  stanowiły osoby mające 60 lat i więcej 

(347 osób) oraz w wieku 41-60 lat (332 osoby). Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności 

były choroby narządu ruchu (277 osób) i choroby psychiatryczne (133 osoby).Choroby 

serca i układu oddechowego (121 osób) na równi z chorobami nowotworowymi                                 

i metabolicznymi  (121 osób), choroby neurologiczne to  (83 osoby).  

Wśród 160 osób poniżej 16 roku życia uznanych w 2014 roku  za 

niepełnosprawne przeważali, podobnie jak w 2013 roku, chłopcy (96). Główną przyczyną 

niepełnosprawności dzieci były na równi choroby serca i choroby neurologiczne (28),  

układu oddechowego i choroby nowotworowe i metaboliczne (27 osób), choroby  narządu 

ruchu (13), całościowe zaburzenia rozwojowe (11), i laryngologiczne (15) . 

W minionym roku odbyło się 113 posiedzeń składów orzekających.  
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Posiedzenia składów orzekających Zespołu od 01.02.2013r. odbywają się w siedzibie 

Zespołu przy ul. Reymonta 4.   

W 2014 roku Powiatowy Zespół na podstawie ważnych orzeczeń  wystawił 

ogółem 154 legitymacje, w tym: 

− 40  legitymacji dzieciom posiadającym niepełnosprawność, 

− 114  legitymacji dorosłym, posiadającym stopień niepełnosprawności.   

W roku  2014 złożono do Powiatowego Zespołu 82 wnioski o wydanie karty 

parkingowej. Wydano 82 karty . 

W sierpniu 2014r. zwrócono się z prośbą do Wojewody Mazowieckiego                                 

o zwiększenie budżetu w zakresie usług zdrowotnych i wynagrodzenia bezosobowego. 

We wrześniu  otrzymano  dotację w kwocie 18.000 zł,   natomiast w październiku 
10.000 zł. 

Budżet Powiatowego Zespołu na 2014 rok wynosił 156.840zł, z czego: 

− 121.000zł stanowiła dotacja od Wojewody Mazowieckiego; 

− 35.840zł środki własne powiatu. 

Wydatkowano 153.109zł. 

W 2014 roku zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Zespołu i gabinetu 

lekarskiego tj. szafy metalowe i drewniane na akta, wyciszającą tapicerkę drzwiową, 

wykładziny podłogowe i krzesła, Pulsoksymetr do mierzenia pojemności płuc, środki 

czystości oraz materiały biurowe. 

Reasumując należy podkreślić, że w 2014 roku nadal utrzymywała się przewaga 

składania  wniosków przez osoby dorosłe, zwłaszcza przez osoby w wieku ponad 60 lat. 

Ich głównym celem było uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, 

korzystania z ulg i uprawnień jak również uzyskanie karty parkingowej. Zgodnie                                   

z nowymi przepisami osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą uzyskać 

karty. Orzeczenia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poddawane są 

weryfikacji czy spełniają stosowne przesłanki do uzyskania karty parkingowej. 
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11.  WYKAZ POTRZEB  
 

1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.  
2. Rozwijanie i organizowanie rodzinnych form pieczy zastępczej,                                      

w szczególności poprzez tworzenie niezawodowych i zawodowych  rodzin 
zastępczych.  

3. Promocja rodzicielstwa zastępczego. 

4. Utworzenie 2 zawodowych rodzin zastępczych. 
 
 

  Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego 
 
     Henryk Antczak 

 


