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Wstęp  
 

  ,, To człowiek człowiekowi 

  najbardziej potrzebny jest do  

szczęścia.” 

   Paul Holbach 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umoŜliwienie osobom i rodzinom  przezwycięŜanie  trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i  moŜliwości.   

To właśnie pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umoŜliwia  im Ŝycie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka.     

Organizacją pomocy społecznej zajmują się organy administracji rządowej i 

samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.     

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jest jednostką organizacyjną  

samorządu powiatowego  wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

 Centrum jest samodzielną jednostką budŜetową, powołaną do Ŝycia w dniu 1 lutego 

1999r. podporządkowaną Zarządowi Powiatu w Sławnie.  

Nazwa Centrum podkreśla ogólnie prorodzinny charakter polskiego modelu polityki 

społecznej. Wszystkie działania podejmowane przez Powiatowe Centrum są ukierunkowane 

bezpośrednio na pomoc rodzinie, która została  określana przez PapieŜa Jana Pawła II jako 

dobro niezastąpione i niezbywalne ( homilia z 1997r. i 1998r.)  

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 

593 z późn. zm. ) do zadań własnych powiatu realizowanych przez Centrum naleŜy: 

 



 

 

1) opracowanie i realizacja  powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania 

osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŜnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu 

pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka  albo świadczonej opieki i wychowania 

niespokrewnionym  z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,    

4) zapewnienie  opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo  pozbawionym opieki 

rodziców, w szczególności  przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, 

całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieŜy, w tym placówek 

wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe tworzenie i wdraŜanie programów pomocy 

dziecku i rodzinie,   

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  w całodobowych 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, równieŜ na terenie innego 

powiatu,  

6) przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 

domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze,  

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do Ŝycia, 

młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, 

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze  oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki 

wychowawcze,  mających braki w przystosowaniu się, 

8) pomoc osobom mającym trudności w integracji  ze środowiskiem, które otrzymały status 

uchodźcy, 

9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, 



 

 

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej  o zasięgu  ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej gminy oraz powiatowych 

ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąŜy, z wyłączeniem 

środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla  osób z zaburzeniami psychicznymi, 

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej  z terenu powiatu, 

16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych,  

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,  

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

 

 Do zadań powiatu z zakresu administracji  rządowej realizowanych przez Centrum naleŜy: 

 
1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji  oraz opłacanie za 

te      

 osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym     

 ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,  

2) prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

3) realizacja  zadań  wynikających  z rządowych  programów  pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu Ŝycia  osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego   wsparcia .   

Natomiast do innych  zadań Centrum naleŜy  : 

 
1) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, sądami, ośrodkami 

pomocy    społecznej,    powiatowymi    centrami    pomocy    rodzinie,    oraz    innymi 

instytucjami działającymi w zakresie pomocy   społecznej, 



 

 

2) współpraca z  Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, 
 

3) zapewnianie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osób i   rodzin podejmujących 

się funkcji rodziny zastępczej, 

4) wydawanie decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej,  

5) składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz  

przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

6) opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, 

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie :  

                - rehabilitacji społecznej, 

    - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,   

7)         podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,  

8)         opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności     

             oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa,  

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób     

                       niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, 

           10)      dofinansowanie: 

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

- sprzętu rehabilitacyjnego osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, 

osobom prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości  prawnej, jeŜeli prowadzą 

działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 

lat przed dniem złoŜenia wniosku oraz udokumentują posiadanie sródków własnych 

lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 

nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,   

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 



 

 

- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 

Centrum w swoich działaniach, ze szczególną troską zajmuje się między innymi 

problematyką dotyczącą rodzin zastępczych, dzieci kierowanych docałodobowych placówek 

opiekuńczo -wychowawczych, osobami  niepełnosprawnymi  i starszymi. 

 
 

 

 

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze.  
 

 
             Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (  Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. 

zm.) zakłada, Ŝe skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na pobyt całodobowy 

moŜe nastąpić po wyczerpaniu moŜliwości udzielenia pomocy dziecku w rodzinie naturalnej 

lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. 

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć 

charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w 

rodzinie zastępczej. 

Placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się na:  

1) placówki wsparcia dziennego, 

2) placówki interwencyjne,  

3) placówki rodzinne, 

4) placówki socjalizacyjne. 

 

Na terenie powiatu sławieńskiego działają 2 całodobowe  placówki opiekuńczo –

wychowawcze : 

- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie - placówka socjalizacyjna, 

- Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie - placówka interwencyjna, 

Celem placówek w zaleŜności od ich rodzaju, jest tworzenie właściwych dla 

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieŜy warunków wychowawczych, zdrowotnych i 

materialnych oraz umoŜliwienie prawidłowego przebiegu procesów ich rozwoju i socjalizacji. 



 

 

Podstawą wydania skierowania do placówki jest:  

1) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub       

    opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce,  

2) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot równieŜ odpis aktu zgonu   

    zmarłego rodzica, 

3) dokumentacja dot. stanu zdrowia dziecka, 

4) dokumenty szkolne, w szczególności  ostatnie świadectwo szkolne,  karty szczepień,  

5) kwestionariusz  aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym    

    opisem sytuacji  dziecka oraz dokumentacja  dotychczasowych działań podjętych wobec   

    dziecka i rodziny. 

          

W ubiegłym roku do Centrum wpłynęły 52 postanowienia sądu w sprawie 

umieszczenia dzieci w całodobowej  placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

Postanowienia te dotyczyły 19 dzieci z powiatu sławieńskiego oraz 33 dzieci pochodzących z 

innych powiatów. 

         

Dom Dziecka w Darłowie.  

  Dom Dziecka w Darłowie jest placówką wielofunkcyjną zapewniającą dziecku 

całodobową opiekę oraz wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, łącząc dzienne i całodobowe działania 

terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

  Dzieciom i młodzieŜy w wieku od 2 do 18 lat lub najwyŜej do 24 lat (w przypadku 

kontynuowania nauki lub innych waŜnych powodów losowych) pozbawionym trwale lub 

okresowo opieki rodziny własnej, zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie, 

odpowiednie do potrzeb warunki rozwoju, jak równieŜ przygotowuje do samodzielnego 

Ŝycia. Zapewnia doraźną całodobową opiekę i wychowanie w ramach interwencji dziecku 

do lat 13, pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w 

sytuacji kryzysowej.  

Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i 

młodzieŜy warunków wychowawczych, zdrowotnych, i materialnych oraz umoŜliwienie 

prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji.  



 

 

W 2007r. Centrum na podstawie postanowień sądowych skierowało do Domu Dziecka 

6 dzieci z terenu powiatu sławieńskiego 

W roku ubiegłym placówkę opuściło 10 wychowanków z uwagi na: 

• umieszczenie w rodzinie adopcyjnej -  3 dzieci, 

• umieszczenie w rodzinie zastępczej -   4 dzieci, 

• usamodzielnienie   -   2 wychowanków, 

• przekazanie dziecka do innej placówki - 1 dziecko. 

 

       Na dzień 31 grudnia 2007r. liczba dzieci w placówce wyniosła 30 dzieci.  

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Darłowie w 2007r. 

wynosił -2.994,00zł.   

Stan wychowanków przebywających w placówce według podziału na wiek dziecka 

przedstawia niŜej zamieszczona tabela.  

Liczba wychowanków  placówki 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

 

Liczba wychowanków 

w tym w wieku 

Liczba dzieci w 
jednej grupie 

wychowawczej 

   Dzieci 

 

 

Rok 

Ogółem 

do 3 

lat 

4-6 

lat 

7-13 

lat 

14-18 

lat 

powyŜej 

18 lat 

Liczba grup 
wychowawczych 

I II III 

2007 

 

30 - 5 15 10 - 3 10 10 10 

 

    W razie konieczności zapewnienia dziecku opieki rodzinnej Centrum zwraca się do 

sądu o zmianę postanowienia na postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie 

zastępczej, która do pełnienia swojej roli została przygotowana przez Ośrodek Adopcyjno – 

Opiekuńczy w Darłowie.  

 

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Darłowie. 



 

 

 Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy przy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka                 

w Darłowie został utworzony Uchwałą Rady Powiatu w Sławnie Nr X/II73/2003.          

Ośrodek jest publiczną placówką specjalistyczną o charakterze diagnostycznym i 

konsultacyjnym, której celem jest zapewnianie sierotom naturalnym i społecznym opieki   w 

zastępczym środowisku rodzinnym (rodzinach adopcyjnych, rodzinach zastępczych, 

placówkach  rodzinnych i innych formach opieki rodzinnej).  

Ośrodek działa na bazie Domu Dziecka, korzystając jednocześnie z przygotowania 

zawodowego  pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Darłowie. 

Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodziny naturalne w tym, rodziny 

dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej lub placówce opiekuńczo – 

wychowawczej przez :  

• pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowania  i ze sprawowania  

opieki nad dzieckiem, 

• poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną, 

• pomoc pedagogiczna i psychologiczną.    

  Ośrodek realizuje swoje zadania między innymi  poprzez:  

• szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość zapewnienia dziecku 

rodzinnej opieki zastępczej, 

• prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz przeprowadzanie  

wywiadów środowiskowych u kandydatów na  rodziców zastępczych lub 

przysposabiających, 

• prowadzenie poradnictwa dla rodzin przysposabiających, zastępczych i placówek  

       opiekuńczo – wychowawczych, 

• dobór rodziny adopcyjnej ze względu na potrzeby dziecka, 

• współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami opiekuńczymi    

      oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny, 

• działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzin zastępczych i 

adopcyjnych oraz placówek rodzinnych. 

Zadania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy Domu Dziecka w Darłowie są zgodne z 

nowelizacją ustawy o pomocy społecznej i dotyczą róŜnych form pomocy dziecku i rodzinie. 



 

 

      NaleŜy podkreślić, iŜ docelowo Ośrodek powinien stanowić odrębną jednostkę pręŜnie 

wspierającą poprzez pracę specjalistów rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej.     

Ośrodek zatrudnia aktualnie na podstawie umowy -zlecenia 3 specjalistów (prawnik, 

psycholog, pedagog). W chwili uruchomienia szkoleń dla rodzin zastępczych i adopcyjnych 

są zawierane umowy-zlecenia z osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia 

szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.  

Ośrodek zorganizował szkolenie dla rodzin zastępczych, podczas których wyłoniono 3 

rodziny niespokrewnione z dzieckiem.  

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „Promyk” przy Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w 

Darłowie. 

 

         Zadaniem punktu Konsultacyjno-Informacyjny „Promyk” jest udzielanie pomocy 

rodzinom w kryzysie, diagnoza rodziny, udzielanie wsparcia, wydawanie diagnoz i opinii 

oraz konsultacje specjalistów.   

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „Promyk” jest wyjściem naprzeciw problemom rodzin 

dysfunkcyjnych, pomocą w ich prawidłowym funkcjonowaniu. 

 W roku 2007 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym „Promyk” udzielono wsparcia      

i pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie w zakresie pomocy psychologiczno -

pedagogicznej, rozwiązywania problemów wychowawczych, rozwojowych i opiekuńczych 

oraz krótkoterminowej terapii psychologicznej. 

Udzielono wsparcia : 

- 19 osobom z rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem,  

(pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i opiekuńczych),  

- 24 osobom z rodzin naturalnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc w     

rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i opiekuńczych, elementy terapii rodzinnej), 



 

 

- 16 dzieciom z rodzin naturalnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, krótkotrwała  

terapia diagnoza psychologiczna), 

- 12 dzieciom z rodzin zastępczych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, terapia   

psychologiczna). 

Ponadto udzielono specjalistycznej pomocy i konsultacji prawnej 88 osobom. Nieodpłatnie 

uruchomiono dyŜury kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Koszalinie, którzy na 

miejscu udzielali konsultacji i pomocy zgłaszającym się osobom.  

Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie. 
       

           Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego jaką jest Pogotowie 

Opiekuńcze w Sławnie zapewnia dziecku: 

- doraźną pomoc na czas trwania sytuacji kryzysowej, 

- dostęp do kształcenia dostosowanego do jego potrzeb, wieku i jego moŜliwości  

   rozwojowych, 

- opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie  

  adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego albo  

  socjalizacyjnego. 

         Do placówki przyjmowane są dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych w wieku od 

11 roku Ŝycia do 18 lat na podstawie rozstrzygnięcia sądów w sprawach opiekuńczych, 

niezaleŜnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być 

przyjmowane dzieci młodsze. 

     Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie w 

2007r. wynosi – 2.850,00 zł. 

 Placówka interwencyjna sporządza diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dziecka i 

diagnozę jego sytuacji rodzinnej oraz ustala wskazania co do dalszej pracy z dzieckiem.  

Pobyt dziecka w placówce interwencyjnej nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 3 miesiące, moŜe jednak 

zostać przedłuŜony o kolejne 3 miesiące, w przypadku gdy jest w toku postępowanie sądowe 

w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka. 

 



 

 

       W 2007r. na podstawie postanowień sądów rodzinnych i nieletnich Centrum wydało 46 

skierowań do Pogotowia Opiekuńczego, w tym 13 skierowań dla dzieci pochodzących z 

terenu powiatu sławieńskiego oraz 33 skierowania dla dzieci z terenu innych powiatów.  

 W roku ubiegłym placówkę opuściło 48 wychowanków z uwagi na: 

• powrót do rodziny biologicznej - 13 dzieci, 

• przeniesienie do innej placówki -  31 dzieci, 

• umieszczenie w rodzinie zastępczej - 3 dzieci, 

• usamodzielnienie   -   1 wychowanek. 

 

      Niepokojący jest fakt przebywania dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym ponad 6 

miesięcy (pomimo licznych interwencji placówki do odpowiednich powiatowych centr 

pomocy rodzinie), co w wielu przypadkach wynika z przedłuŜającego się postępowania 

sądowego wobec dziecka oraz długim oczekiwaniem na miejsce w całodobowych 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych i  MłodzieŜowych Ośrodkach  

Wychowawczych. 

Na dzień 31 grudnia 2007r. liczba dzieci w placówce wyniosła 29 dzieci.  

Stan wychowanków przebywających w placówce według podziału na wiek dziecka 

przedstawia niŜej zamieszczona tabela.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba wychowanków  placówki 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

 

Liczba wychowanków 

w tym: 

   Dzieci 

 

Rok  

Ogółem 

 do 3 4 -6 7-13 14 -18 powyŜej 

Liczba grup 
wychowawczych 

 
Liczba dzieci w 
jednej grupie 

wychowawczej 



 

 

 
lat lat lat lat 18 lat  

I 
 

II 
 

III 

2007 29 

 

- 1 10 18 - 3 
 
9 

 
8 

 
8 

  

 Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

             Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 

a takŜe opiekunowie prawni lub kuratorzy w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, z 

tym Ŝe opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie 

moŜe być wyŜsza niŜ 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. 

Opłatę, tą ustala się w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaję się po uprzednim 

zebraniu kompletu dokumentów dotyczących rodziny, w tym wywiadu środowiskowego. 

Rada Powiatu w Sławnie, określiła w drodze uchwały zasady częściowego lub całkowitego 

zwalniania rodziców dziecka za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. 

      W 2007r. Powiatowe Centrum, wydało 49 decyzji odpłatności za pobyt dzieci 

pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego w placówkach działających na terenie powiatu 

sławieńskiego w tym dla: Domu Dziecka w Darłowie 26 decyzji oraz Pogotowia 

Opiekuńczego w Sławnie 23 decyzje. Ponadto Centrum wydało 13 decyzji dotyczących 

odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z powiatu sławieńskiego, a umieszczonych w 

placówkach działających na terenie innych powiatów. 

 

Usamodzielnienia wychowanków.  

      Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia 

opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, 

specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy i młodzieŜowy ośrodek wychowawczy zostaje 



 

 

objęta, pomocą mającą na celu jej Ŝyciowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem 

przez pracę socjalną, a takŜe pomocą : 

1) pienięŜną na usamodzielnienie, 

2) pienięŜną na kontynuowanie nauki, 

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, 

4) w uzyskaniu zatrudnienia, 

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

W 2007r. pomoc na usamodzielnienie została przyznana 2 wychowankom z MłodzieŜowego 

Ośrodka Wychowawczego i MłodzieŜowego Ośrodka Adaptacji Społecznej.  

Łącznie wydatkowano kwotę 26.013,38 zł w tym: 

a) pomoc na usamodzielnienie- wypłacono 2 wychowankom w łącznej wysokości 9.882,00zł, 

b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało  

     2 wychowanków na łączną kwotę 5.755,28zł. 

c) pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało 4 wychowanków na łączną kwotę 10.376,10zł. 

 
        Warunkiem uzyskania pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie jest zobowiązanie się 

osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, 

opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika 

powiatowego centrum pomocy rodzinie. KaŜdy wychowanek, któremu wypłacona jest pomoc 

finansowa realizuje indywidualny program usamodzielnienia, który został przygotowany przy 

współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz opiekuna usamodzielnienia co 

najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności.  

 

        

Zawieranie porozumień.  

  Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej powiat prowadzący placówkę 

opiekuńczo – wychowawczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki porozumienie w 

sprawie umieszczenia dziecka i zwrotu kosztów jego utrzymania. 

            W 2007 roku podpisano 5 porozumień -z następującymi powiatami: 2 z powiatem 

koszalińskim, wałeckim i myśliborskim. 



 

 

Na podstawie podpisanych porozumień dzieci z ww powiatów przebywają w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu 

sławieńskiego.  

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sławnie przy Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie. 
 

            Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Pogotowiu Opiekuńczym w 

Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 4b. Działalność swoją rozpoczął z dniem 1 stycznia 2006r. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Sławnie jest placówką całodobową zapewniającą 

mieszkańcom z powiatu sławieńskiego doraźną, krótkoterminową pomoc w sytuacji 

przemocy domowej, ofiarom przemocy, kobietom i dzieciom lub osobom znajdującym się w 

innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobieŜenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji 

tych osób.    

Ośrodek w zaleŜności od sytuacji i potrzeb moŜe świadczyć pomoc doradczą, 

informacyjną, psychologiczną, prawną, medyczną, socjalną oraz bytową na czas zamieszkania 

w Ośrodku.  

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doraźna, natychmiastowa, krótkoterminowa 

pomoc osobom polegająca na wsparciu emocjonalnym będącym w kryzysie i doprowadzająca 

do moŜliwie szybko własnej pełnej aktywności społecznej. Obejmuje w szczególności: 

- doradztwo i poradnictwo, konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne, 

- przyjęcie do Ośrodka osoby potrzebującej pomocy, znajdującej się w sytuacji kryzysowej, 

- diagnozę problemu przez Zespół Specjalistów Ośrodka na wszystkich płaszczyznach i   

  ustalenie strategii działania, 

- terapię indywidualną i grupową – psychologiczną i wsparcie udzielone bezpośrednio w    

  Ośrodku, 

- zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne dla rodziców, terapia rodzin, warsztaty   

  antystresowe, 

- udzielenie wsparcia i pomocy w podejmowaniu przez osobę objęta pomocą działań     

  własnych po to by odzyskać własne zdolności i zasoby psychiczne do radzenia sobie w   

  sytuacjach trudnych i umoŜliwi ć lepsze funkcjonowanie we własnym środowisku i  

  społeczności,  

- zakończenie działań umoŜliwiających powrót poszczególnych osób do własnego       

  środowiska. 



 

 

Czas pobytu w Ośrodku zaleŜy od sytuacji osoby. Nie powinien być jednak dłuŜszy 

niŜ 3 miesiące, w wyjątkowych sytuacjach moŜe być przedłuŜony w celu całkowitego 

rozwiązania problemu, będącego powodem umieszczenia. Finansowanie Ośrodka odbywa się 

na podstawie porozumień z gminami z terenu powiatu sławieńskiego.  

        W roku ubiegłym w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielono pomocy 19 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej.  

 

2. Rodzinna Opieka Zastępcza. 
 
 Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej  zapewnia się 

opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. 

Rodzina zastępcza jest formą opieki nad dzieckiem opartą na modelu wychowania 

rodzinnego. Stanowi rodzaj pieczy zastępczej nad dzieckiem pozbawionym trwale lub 

tymczasowo opieki rodziców biologicznych. 

  W powiecie sławieńskim w 2007r. funkcjonowały  83 rodziny zastępcze w których 

przebywało 141 dzieci w tym:  

- 72 rodziny zastępcze  spokrewnione  z dzieckiem, w  których przebywało 102 dzieci,  

- 9 rodzin zastępczych  niespokrewnionych z dzieckiem, w  których przebywało 27  dzieci, 

- 2 zawodowe niespokrewniony z dzieckiem rodziny zastępcze, w  których przebywało 12 

dzieci. 

  W 2007r. do ewidencji Centrum przybyło, na podstawie Postanowienia Sądu 

Rodzinnego, 12 nowych  rodzin  zastępczych, które przyjęły 25 dzieci, natomiast                        

w  istniejących  rodzinach  zastępczych  umieszczonych zostało  6 dzieci. Łącznie  w 2007r. 

przybyło 31 dzieci.  

  Od 1 grudnia 2007r. funkcjonuje nowa zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina 

zastępcza, która opiekuje się sześciorgiem dzieci.  

  PoniŜej przedstawiamy w formie tabel  liczbę rodzin zastępczych oraz liczbę dzieci 

w rozbiciu  na gminy i miasta naszego powiatu. 

 

 

 

Liczba rodzin  zastępczych oraz liczba dzieci objęta opieką w 2007r.  

 



 

 

 
Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci  
objęta opieką z podziałem na gminy i miasta 

 
Lp. 

 
Gminy i 
miasta  

 
 
1  

dziecko 
 

 
2-je 

 dzieci 

 
3-je  

dzieci 

 
4-ro  

dzieci 

 
5-ro 

dzieci 

 
6-ro 

dzieci 
i 

więcej 

 
 

Razem 
liczba 
 rodzin 
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6 

 
7 

 
8 
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1. 

 
gm.   

Postomino 
 

 
5 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
14 

 
2. 

 
gm. Sławno 

 

 
12 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
18 

 
28 

 
3. 

 
gm. 

Malechowo 
 

 
8 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
12 

 
28 

 
4. 

 
gm. Darłowo 

 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
7 

 
17 

 
5. 

 
Miasto  

Darłowo 

 
5 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
13 

 
6. 

 
Miasto 
Sławno 

 
19 

 
5 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
28 

 
41 

 
Ogółem  

 

 
52 

 
18 

 
8 

 
1 

 
0 

 
4 

 
83 

 
141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba rodzin  zastępczych oraz liczba dzieci objęta opieką w 2007r. z  podziałem na  
gminy i miasta. 



 

 

 
 

Liczba rodzin zastępczych 
w powiecie sławieńskim 
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2 
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18 
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28 
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41 
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13 

 
0 
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9 

 
2 

 
141 
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Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego 

dziecka i poszanowaniem jego praw. 

Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, 

zapewniając odpowiednie warunki rozwoju i wychowania. Obowiązek opieki nad dzieckiem 

rodzina zastępcza podejmuje z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu. 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następowało we wszystkich przypadkach na 

podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydziału  Rodzinnego  i Nieletnich.  

NaleŜy zaznaczyć, iŜ rodziny zastępcze otrzymują z Centrum pomoc pienięŜną w 

formie świadczenia pienięŜnego na kaŜde umieszczone dziecko, na częściowe pokrycie 

kosztów jego utrzymania, a wysokość świadczenia uzaleŜniona jest od wieku dziecka oraz 

jego dochodu i sytuacji zdrowotnej. 



 

 

Świadczenie pienięŜne w określonej kwocie dla kaŜdej rodziny zastępczej wypłacane 

jest po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, na 

podstawie decyzji administracyjnej i przysługuje raz w miesiącu. 

W dniu 1 października 2006r. weszło w Ŝycie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

24 lipca 2006r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pienięŜnych z pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 135 poz. 950) podające nową kwotę                     

w wysokości 1.647,00 zł stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy. 

Wysokość pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej miesięcznie wynosi: 

1) w przypadku dziecka w wieku do lat 7 posiadającego orzeczenie                                    

o niepełnosprawności - 80%  kwoty 1.647,00 zł  tj. 1.317,60 zł, 

2) w przypadku dziecka w wieku od 0  do 7 lat - 60% kwoty 1.647,00 zł, tj. 988,20 zł, 

3) w przypadku dziecka powyŜej 7 roku Ŝycia posiadającego orzeczenie                      

o niepełnosprawności - 60% kwoty 1.647,00 zł tj. 988,20 zł, 

4) w przypadku dziecka powyŜej 7 lat do 18 roku Ŝycia - 40% kwoty 1.647,00 zł      

tj.  658,80 zł. 

JeŜeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód, ustaloną kwotę 

pomocy pienięŜnej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka z tym, Ŝe 

wysokość pomocy pienięŜnej nie moŜe być niŜsza niŜ 20% podstawy. 

Zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze 

świadczeń pienięŜnych pomocy społecznej są zobowiązane poinformować Centrum o kaŜdej 

zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąŜe się z podstawą do 

przyznania świadczeń. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, w 2007 roku na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowało kwotę: 1.018.097,00zł.  

Na podstawie art. 78 ust. 7a  ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o zmianie ustawy                       

o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487) „ Starosta 

moŜe przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pienięŜne na pokrycie 

niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, w 

wysokości do 150 % podstawy ”. 

W ubiegłym roku na powyŜszy cel wydatkowano  kwotę: 19.283,00 zł.  



 

 

W powiecie sławieńskim istnieją 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny 

wielodzietne, w których opieką otoczono 13 dzieci. 

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zawodowych  niespokrewnionych z dzieckiem 

wielodzietnych rodzin zastępczych wyniosło 25.417,00zł, i było wypłacane na podstawie 

umowy zlecenia.  

  W zakresie realizacji zadań dotyczących obsługi rodzin zastępczych oraz pełnoletnich 

wychowanków z rodzin zastępczych, Centrum jest zobowiązane do wizytacji środowiska 

rodziny i przeprowadzania wywiadów środowiskowych  nie rzadziej jak raz na pół roku.   

  Ponadto raz w roku składana jest do Sądu Rodzinnego informacja na temat  

funkcjonowania kaŜdego dziecka w rodzinie zastępczej, sporządzana na podstawie wywiadu 

środowiskowego i opinii wychowawcy klasy. W ubiegłym roku pracownicy Zespołu Rodzinnej 

Opieki Zastępczej sporządzili na potrzeby Sądów ponad 100 opinii. 

Zgodnie z obowiązującą podstawą prawną rodzice biologiczni dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka                      

w rodzinie zastępcze, jeśli nie płacą na dziecko alimentów.  

W oparciu o aktualne wywiady środowiskowe  Centrum wydaje decyzje regulujące powyŜszą 

kwestię. 

Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodzinę zastępczą przysługuje pomoc 

pienięŜna na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, a takŜe pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym: w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu 

zatrudnienia i na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.  

       Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o  pomocy  społecznej              

(Dz. U.  z  2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki w 

wysokości 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej 

naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole 

wyŜszej.    

      W 2007r. pełnoletność osiągnęło 11 dzieci, natomiast na terenie całego powiatu 

odnotowano 24 pełnoletnich wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych.  

W 2007r. Centrum usamodzielniło wychowanków świadcząc im następującą pomoc: 
 
-  6 wychowankom przyznano pomoc rzeczową na kwotę 15.310,00 zł,  

-  24 wychowankom kontynuującym naukę  przyznano pomoc pienięŜną  na kontynuowanie    

   nauki  w wysokości  99.978,00 zł. 



 

 

Liczbę wychowanków objętych pomocą według podziału na miejsce zamieszkania 

przedstawia niŜej zamieszczona tabela. 

 

Pełnoletni wychowankowie z rodzin  zastępczych 

w  2007r. w powiecie sławieńskim według podziału na gminy i miasta. 

 
 

Lp 
 

Gminy 
 i miasta 

 
Liczba wychowanków z rodzin zastępczych 

 
 

1. 
 

Gm. Postomino 
 
0 

 
2. 

 
gm. Malechowo 

 
2 
 

 
3. 

 
Gm. Sławno 

 
4 
 

 
4. 

 
gm. Darłowo 

 
2 

 
5. 

 
miasto Sławno 

 
14 

 
6. 

 
Miasto Darłowo 

 
2 

 
Ogółem 

 
24 

 
 

NaleŜy podkreślić, Ŝe warunkiem udzielenia pomocy na usamodzielnienie i pomocy 

pienięŜnej na kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do 

realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem 

usamodzielnienia. 

Program usamodzielnienia zawiera: 

1) plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz terminy ich realizacji, 

2) zobowiązania osoby usamodzielnianej do realizacji poszczególnych postanowień 

programu, 

3) modyfikację programu sporządzoną z wychowankiem, w przypadku gdy nastąpiły 

zmiany planu działań ujętych w programie, 

4) ocenę końcową procesu usamodzielnienia. 

 



 

 

Łączne wydatki Centrum w zakresie realizacji zadań dotyczących finansowania rodzin 

zastępczych i pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze  w 2007r. 

wyniosły  1.178.085,00zł.  

 

    Zespół Rodzinnej Opieki Zastępczej dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Ernst            

& Young z Warszawy po raz pierwszy zorganizował Dzień Rodzicielstwa Zastępczego                 

w bardzo uroczysty sposób, a jednocześnie otrzymał szansę dodatkowego wsparcia rodzin 

zastępczych.  

          Zaistniały grupy wsparcia, które  były istotnym elementem integrującym środowisko 

rodzin zastępczych w powiecie sławieńskim, ale teŜ przede wszystkim stanowiły źródło 

wiedzy, pomogły rozwiązać nie jeden problem i dały moŜliwość wymiany doświadczeń. 

Wypowiedzi rodzin zastępczych w trakcie podsumowania zajęć świadczyły o ich 

zadowoleniu z atmosfery spotkań, potrzebie dodatkowego wparcia psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego oraz potrzebie kontynuowania cyklicznych spotkań  

pomagających rozwiązywać bieŜące problemy. 

  3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.  
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2007r. zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób 

niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr  123, poz. 776 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzaju zadań 

powiatu, które mogą być finansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm. ) realizowało następujące 

zadania: 

a) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

b) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne              

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

c)  dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarcza , osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, 

d) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                      



 

 

      i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 

Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2007r. 

 
L.p. 

 
Nazwa zadania 

 
Liczba  

osób,  które  
otrzymały 

 dofinansowanie 

 
Kwota 

otrzymanych 
 środków 

finansowych 

 
Kwota  

wydatko- 
wanych  
środków 

finansowych 

 
Procentowe 
wykorzysta-
nie środków 
finansowych 

 
Niewy- 

korzystane 
 środki 

finansowe 

 
1. 

 
Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych  i  ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych:  
 
-dorośli 
 
-dzieci 
 

 
 
 
 
 
 

226 
 

48 

 
 
 
 
 
 

139.710 
 

29.004 

 
 
 
 
 
 

139.238 
 

29.004 

 
 
 
 
 
 

99,66% 
 

100   % 

 
 
 
 
 
 

472 
 
- 
 

 
2. 

 
Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne  i 
środki pomocnicze przyznawane 
osobom  niepełnosprawnycm na 
podstawie odrębnych przepisów: 
 
-dorośli 
 
-dzieci 
 
-osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej 

 
 
 
 
 
 
 

170 
 

63 
 
 

2 wnioski 

 
 
 
 
 
 
 

164.000 
 

73.500 
 
 

17.770 

 
 
 
 
 
 
 

159.580 
 

73.499 
 
 

17.769 

 
 
 
 
 
 
 

97,30 % 
 

99,99 % 
 
 

99,99 % 

 
 
 
 
 
 
 

4.420 
 
1 
 
 
1 

 
3. 

 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. 

 
1.235 

 
64.332 

 
64.321 

 

 
99,98 % 

 

 
11 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych,  w  komuni- 
kowaniu się i technicznych w 
związku z indywidualnymi 
potrzebami osób 
niepełnosprawnych:  
-dorośli 
 
-dzieci 

 
 
 
 
 
 

72 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 

278.955 
 

34.864 
 

 
 
 
 
 
 

275.085 
 

34.739 
 

 
 
 
 
 
 

98,61 % 
 

99,64 % 
 

 
 
 
 
 
 

3.870 
 

125 



 

 

     

 
5. 

Zobowiązania dotyczące  kosztów 
działania warsztatów terapii 
zajęciowej, zwiększenie liczby 
uczestników, dofinansowanie 
kosztów adaptacji pomieszczeń  
oraz  zakup dodatkowego 
wyposaŜenia 

 
 
 
 

35 

  
 
 
 

485.766 

 
 
 
 

485.490 

 
 
 
 

99,94 % 

 
 
 
 

276 

 
RAZEM 

 
1.864 

  
1.287.901 

 
1.278.725 

 
99,28 % 

 
9.176 

 
W 2007r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do 

następujących  zadań: 

a) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji 

połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej 

sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez 

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,       

a takŜe przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

   Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystały zarówno dorosłe 

osoby niepełnosprawne, jak równieŜ dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna oraz ich 

opiekunowie. Wszystkie osoby niepełnosprawne posiadały  orzeczenia o znacznym, 

umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, oraz orzeczenie o 

niepełnosprawności (w przypadku niepełnosprawnych dzieci do 16 roku Ŝycia). 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :   

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna wraz z opiekunami  - 48 osoby (24 wniosków) na 

kwotę 29.004,00 zł,  

-      dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 226 osób (182 wnioski) na kwotę    



 

 

       139.238,00 zł.  

Łącznie pomocą objęto 274 osób niepełnosprawnych oraz opiekunów i udzielono 

pomocy finansowej na kwotę 168.242,00 zł. 

Ogółem przyznane, ale niewypłacone dofinansowanie z uwagi na rezygnację osób 

niepełnosprawnych np. z powodu złego stanu zdrowia wnioskodawcy, brak wyboru ośrodka 

rehabilitacyjnego, niestawienie się na turnus rehabilitacyjny, niŜszy koszt turnusu, przyczyny 

osobiste dotyczyło 32 osób wraz z opiekunami (24 wniosków). 

       Osoby niepełnosprawne uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych posiadały róŜne 

dysfunkcje w tym:  dysfunkcję narządu ruchu, wzroku, słuchu, schorzenia układu krąŜenia, 

upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję i inne.  

 

 

 

Kontrola Ośrodków Rehabilitacyjnych.     

  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w roku 2007 

przeprowadzili kontrole doraźne w 2 ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków.         

Kontrole przeprowadzone były  w związku z niezadowoleniem uczestników z pobytu na 

turnusach  rehabilitacyjnych,  organizowanych  w  ww  Ośrodkach. 

        Przedmiotem kontroli było stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku 

ośrodka  ze stanem faktycznym, w szczególności: baza rehabilitacyjna, realizacja zabiegów, 

warunki dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych, zaplecze rekreacyjno -

wypoczynkowe, warunki socjalno - bytowe, wyposaŜenie pokoi noclegowych, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych, zapewnienie opieki medycznej. Dla 1 Ośrodka wydane zostały 

zalecenia pokontrolne.  

 

b) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki    

   pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

  
Przedmiotem dofinansowania tego zadania moŜe być sprzęt niezbędny do 

prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobą niepełnosprawną, mający za zadanie osiągnięcie 

przy aktywnym uczestnictwie tej osoby moŜliwie najwyŜszego poziomu jej funkcjonowania, 

jakości Ŝycia i integracji społecznej oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 



 

 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna  - 63 osób na kwotę 73.499,00 zł,  

- dorosłe osoby niepełnosprawne -  170 osób na kwotę  159.580,00 zł . 

 

Łącznie pomocą objęto 233 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 233.079,00 zł. 

  

Dofinansowanie obejmowało między innymi: aparaty słuchowe i wkładki uszne, systemy 

wspomagające słyszenie, obuwie ortopedyczne i aparatowe, parapodium,  pieluchomajtki, 

wózki inwalidzkie ręczne,  materace przeciwodleŜynowe, rowerek rehabilitacyjny, wanny         

z hydromasaŜem, szkła okularowe, protezy podudzia, protezę kosmetyczną przedramienia, 

aparat ortopedyczny na nogę, krtań elektryczną, pończochy kikutowe,  protezy piersi, 

cewniki, worki do zbioru moczu itp. 

 

Ogółem przyznane, ale niewypłacone dofinansowanie dotyczyło 4 wniosków na kwotę      

5.808,00 zł z uwagi na rezygnację wnioskodawcy z przyznanego dofinansowania oraz 

niedostarczenia faktur za zakup  przedmiotu dofinansowania, natomiast  7 wniosków zostało 

rozpatrzonych negatywnie z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, brak podstaw 

prawnych do przyznania dofinansowania oraz śmierć Wnioskodawców. 

     W 2007r. Centrum przyznało dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność 

rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie ubiegały się dwa podmioty: Ośrodek Szkoleniowo – Kolonijny „Gniewko” 

w Darłowie oraz Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pod Arkadami” w Darłowie, 

którym udzielono pomocy  na łączną kwotę w wysokości 17.769,00 zł. 

Dofinansowanie przyznano do następującego sprzętu rehabilitacyjnego: diodowego lasera 

terapeutycznego, aparatu do kriostymulacji, piłek rehabilitacyjnych, trenerów 

terapeutycznych,   stołów do rehabilitacji, zestawów kształtek, roweru treningowego, leŜanki 

rehabilitacyjnej. 

 



 

 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,     

    w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

Przez bariery architektoniczne naleŜy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w 

budynku i w jego najbliŜszej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, 

konstrukcyjne lub warunki uŜytkowania uniemoŜliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 

niepełnosprawnym. 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych obejmowało przystosowanie 

łazienki dla osoby niepełnosprawnej, adaptację pomieszczenia na łazienkę, zakup uchwytów, 

dofinansowanie urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych takich jak, 

brodzik z siedziskiem,  umywalka, toaleta. W ramach tego zadania mieściło się równieŜ 

wykonanie podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, likwidacja 

progów, wyrównanie podłoŜa, wymiana podłogi na powierzchnię  antypoślizgową oraz 

doświetlenie pomieszczenia dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku. 

Sprawy realizowano według kolejności złoŜenia kompletnych wniosków. Wszystkie 

wnioski, które wpłynęły do Centrum zostały rozpatrzone pozytywnie bądź negatywnie. 

 Zadanie dot. likwidacji barier architektonicznych jest skomplikowane z uwagi na 

potrzebę zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz wyjazdy w teren do Wnioskodawców. 

 Niezbędna jest współpraca Centrum z technikiem budowlanym, który opiniuje kosztorysy 

przedwykonawcze oraz powykonawcze, w celu zatwierdzenia prac wiąŜących się z 

pokonaniem barier i odrzuceniem prac wiąŜących się z remontem.  Ponadto technik sprawdza 

pozycje kosztorysu pod kontem cen ( czy nie są zawyŜone) oraz podatku vat.   

 Likwidacja barier architektonicznych wymaga 2-krotnej wizyty w  domu 

Wnioskodawcy pracownika Centrum oraz technika budowlanego tj. przed wykonaniem prac 

oraz po wykonaniu prac. 

 Znacznym utrudnieniem w realizacji tego zadania jest zbyt późne ( ostatni kwartał 

roku ) przekazywanie dodatkowych środków finansowych PFRON.  

Wykonywanie prac w miesiącach listopad, grudzień wiąŜe się z koniecznością wyłączenia 

ogrzewania, np. w przypadku przystosowania łazienki lub adaptacji pomieszczeń na łazienkę, 

jak równieŜ  dodatkowego ogrzewania pomieszczeń ze względu na moŜliwość połoŜenia 

płytek antypoślizgowych. Wnioskodawcy często napotykali na problem ze znalezieniem 



 

 

wykonawcy. Związane jest to zarówno z krótkim okresem realizacji zadania, a takŜe brakiem 

na rynku fachowców, dlatego teŜ  nie jest wskazane aby  powyŜsze zadanie było realizowane 

w okresie zimowym.   

NaleŜy podkreślić, Ŝe Centrum nie ma moŜliwości wcześniejszego zgromadzenia kompletnej 

dokumentacji przed przyznaniem środków finansowych, poniewaŜ sporządzenie kosztorysu 

wiąŜe się z poniesieniem kosztów przez osobę niepełnosprawną, które nie podlegają zwrotowi 

ze środków PFRON.  

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 5.284,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 17 osób na kwotę 208.253,00 zł. 

 

Łącznie pomocą objęto 18 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 213.537,00 zł. 

 

 

W ramach  wyŜej omawianego zadania w ubiegłym roku : 

- złoŜono 28 wniosków:  w tym dla   3 dzieci oraz  25 osób dorosłych, 

- złoŜono rezygnację  w przypadku 2 dzieci oraz 8 osób dorosłych. 

 

Przez bariery w komunikowaniu się  naleŜy rozumieć ograniczenia uniemoŜliwiające 

lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumienie się i/ lub przekazywanie 

informacji. 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się obejmowało: zakup sprzętu 

komputerowego dla osoby niepełnosprawnej z  dysfunkcją słuchu, mowy, wzroku, 

poraŜeniem mózgowym jak równieŜ dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.           

W przypadku dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej dofinansowaniu podlegały równieŜ 

programy edukacyjne. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna – 13 osób na kwotę 29.015,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 11 osób na kwotę 22.814,00  zł. 



 

 

 

Łącznie pomocą objęto 24 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 51.829,00 zł. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku : 

- złoŜono 26 wniosków:  w tym dla  13 dzieci oraz 13 osób dorosłych, 

- rozpatrzono negatywnie wnioski dotyczący  2 osób dorosłych z powodu braku kompletu 

dokumentów. 

  

Przez bariery techniczne naleŜy rozumieć wszelkie bariery utrudniające lub 

uniemoŜliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja tej bariery powinna 

powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umoŜliwi ć wydajniejsze jej 

funkcjonowanie.  

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2007r. obejmowało dofinansowanie do : 

kuchenek gazowo-elektrycznych z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu dla osób z  

dysfunkcją wzroku, pralek automatycznych dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, z reumatoidalnym zapaleniem stawów kończyn górnych, dla kobiet po 

mastektomii oraz dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, chłodziarek do przechowywania 

insuliny dla chorych na cukrzycę, podnośnika wannowego dla osoby z dysfunkcją narządu 

ruchu, ssaka elektrycznego dla dziecka z dystrofią mięśniową, robota kuchennego dla osoby z 

chorobą nowotworową krtani, akumulatorów dla osób poruszających się na wózkach 

elektrycznych, piecyka gazowego dwufunkcyjnego dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna –  1 osoba na kwotę 440,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 44 osób na kwotę   44.018,00 zł.  

 

Łącznie pomocą objęto 45 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 44.458,00 zł. 

 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku: 

-     złoŜono 51 wniosków: w tym 3 dla dziecka oraz 48 dla osób dorosłych,  

- rozpatrzono negatywnie 3 wnioski osób dorosłych i 2 wnioski dzieci, 



 

 

- złoŜono rezygnację  w przypadku  1 osoby dorosłej. 

Rozpatrzenie negatywne wniosków spowodowane było niespełnieniem warunków formalno – 

prawnych.    

 

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

Organizacja sportu - jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie 

jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo.  

Natomiast przez organizację kultury - naleŜy rozumieć działalność kulturalną 

polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz działań i 

inicjatyw kulturalnych.  

Rekreacja ruchowa - jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku 

i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane 

przez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez 

sportowo – rekreacyjnych.   

Pod pojęciem turystyki - naleŜy rozumieć zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne 

wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele 

krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku. 

 Centrum udzieliło dofinansowania  w zakresie ww zadania  dla takich organizacji jak: 

1)  Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sławnie, który otrzymał dofinansowanie do    

      następującego zadania: 

• Festyn Sportowo – Rekreacyjny  w Jarosławcu z okazji  Mi ędzynarodowego Dnia 

Głuchego, który odbył się  w dniach od 28.09.2007r. do 30.09.2007r.  

W imprezie brały udział 24 osoby niepełnosprawne z powiatu sławieńskiego 

integrując się jednocześnie z  uczestnikami innych Kół Terenowych.  

  Kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 2.866,00 zł.  

• „Spotkanie BoŜonarodzeniowe”, które odbyło się w dniu od 14.12.2007r.   

W spotkaniu udział wzięło 36 osób niepełnosprawnych z powiatu sławieńskiego. 

Głównym celem spotkania było włączenie osób niepełnosprawnych słuchowo do 

kontynuowania obyczajów tradycji polskiej związanych ze świętem BoŜego 

Narodzenia. 

  Kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 1.489,82 zł.  



 

 

• Świetlica PZG – „Nasz Drugi Dom”, która działała od dnia 16.04.2007r. do 

30.11.2007r. z przerwą wakacyjną.  

Celem przedsięwzięcia była aktywna rehabilitacja poprzez wywoływanie twórczej 

aktywności niesłyszących oraz wdraŜanie do samodzielnych poszukiwań kulturalnego 

spędzania wolnego czasu. Działalność świetlicowa obejmowała: koło komputerowe, 

koło fotograficzne oraz sekcję brydŜa sportowego. Łącznie w zajęciach udział wzięły 

24 osoby niepełnosprawne. 

Kwota wypłaconego  dofinansowania wyniosła 540,00 zł. 

2) Polski Związek Niewidomych- Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie, który     

    otrzymał dofinansowanie do następujących zadań: 

• Wycieczka turystyczno - krajoznawczo - integracyjna do Malborka, Warmii                     

i Mazur połączona z integracją z członkami Polskiego Związku Niewidomych w 

Olsztynie oraz z członkami  Związku Niewidomych w Kętrzynie. Wycieczka odbyła 

się w okresie od dnia 23.06.2007r. do dnia 25.06.2007r. Uczestniczyło w niej 50 osób 

niepełnosprawnych.  

      Wypłacono dofinansowanie w wysokości: 7.758,00 zł. 

• Impreza integracyjno – kultularno – sportowa w ośrodku „Kormoran”                      

w Kołobrzegu. Impreza połączona z integracją z członkami Polskiego Związku 

Niewidomych w Darłowie, Kołobrzegu i Szczecinka. Impreza odbyła się w dniach od 

29.04.2007r. do dnia 02.05.2007r. Uczestniczyło w niej 40 osób niepełnosprawnych. 

Wypłacono dofinansowanie w wysokości: 5.640,00 zł.  

 

3) Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie, które otrzymało dofinansowanie do następujących    

    zadań: 

• Spartakiada Sportowa  w Ośrodku Wypoczynkowym „ CARBO” w D ąbkach 

podczas której, zorganizowano zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, 

zabawy rozrywkowo-integracyjne. Spartakiada odbyła się w dniach od 21.09.2007r. 

do 23.09.2007r. Uczestnikami było 75 osób niepełnosprawnych. Impreza została 

zorganizowana po raz czwarty. 

           Wypłacono dofinansowanie w wysokości 2.394,00 zł. 

• IV Koncert  integracyjny i przegląd prac plastycznych osób niepełnosprawnych           

z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w dniu 



 

 

02.12.2007r. Koncert miał miejsce w Sławieńskim Domu Kultury. Podczas koncertu 

młodzieŜ niepełnosprawna mogła wystąpić publicznie i zaprezentować swoje 

umiejętności artystyczne oraz wykonane przez siebie prace rzemiosła artystycznego. 

W koncercie uczestniczyło 98 osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi  

opiekunami. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 1.800,00 zł.  

•  Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Rzymu i okolic, która trwała od dnia 

27.05.2007r. do dnia 01.06.2007r. W wycieczce udział wzięło 47 osób 

niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami. Głównym celem wycieczki było 

pokazanie   uczestnikom dziedzictwa narodowego i kulturowego Rzymu. Osoby 

niepełnosprawne uczestniczyły w Mszy Świętej odprawianej przez PapieŜa Benedykta 

XVI, jak równieŜ odwiedziły grób Jana Pawła II. 

            Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 14.976,41 zł. 

 

4) Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę  w Sławnie, które otrzymało    

    dofinansowanie do następującego zadania: 

• Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Warszawy. Wycieczka odbyła się 

w okresie od dnia 11.04.2007r. do dnia 14.04.2007r. w której uczestniczyło 35 osób 

niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Wycieczka miała na celu poznanie 

dziedzictwa narodowego kraju poprzez zwiedzanie zabytków kultury Warszawy. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 13.592,64 zł. 

  

5) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi 

Darłowskiej i Gmin Ościennych do następującego zadania: 

• Integracyjny festyn kulturalno – rekreacyjno – sportowy dla osób 

niepełnosprawnych „BĄDŹ Z NAMI” – który został zorganizowany w dniu 

25.05.2007r. na terenie Darłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W imprezie tej 

uczestniczyło ponad 800 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego. 

Podczas imprezy osoby niepełnosprawne mogły zaprezentować przed zebraną 

publicznością własne programy artystyczne, które były oceniane przez grono jury. 

Wygrał program artystyczny grupy osób niepełnosprawnych z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Malechowie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy       



 

 

w Podgórkach. W związku  z tym w bieŜącym roku właśnie w Podgórkach odbędzie 

się 4 powiatowa  impreza dla osób niepełnosprawnych, którą zakończy  wręczenie 

pucharu Starosty Sławieńskiego zwycięskiej grupie tegorocznej rywalizacji.   

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 13.264,47 zł. 

 

Dwa wnioski złoŜone przez Stowarzyszenie Klub „Amazonki”  w Darłowie, zostały 

rozpatrzone negatywnie z uwagi na niespełnienie kryterium związanego z co najmniej                

2 letnim prowadzeniem działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ze środków Funduszu wynosi do 60 % wysokości całości 

przedsięwzięcia. 

Wnioski na powyŜsze zadanie moŜna składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację 

zadania. Jednocześnie naleŜy podkreślić, iŜ nie ma w tym zadaniu górnej granicy kwoty 

dofinansowania oraz ograniczeń dotyczących ilości wniosków składanych przez jeden 

podmiot.    

 

 f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej – oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy moŜliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

          Ogólna liczba  uczestników   Warsztatu   Terapii   Zajęciowej   w   Sławnie  objęta 

dofinansowaniem  wynosi 35 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii 

zajęciowej posiadają orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa 

w terapii zajęciowej.  

Realizacja przez warsztat zamierzonego celu, odbywa się przy zastosowaniu technik 

terapii zajęciowej, które zmierzają do rozwijania między innymi: umiejętności wykonywania 

czynności Ŝycia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umoŜliwiających uczestnictwo 

w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy. 



 

 

 Rehabilitacja, poprawa sprawności  uczestnika w zakresie zaradności osobistej  oraz 

przystosowania społecznego, jak równieŜ przygotowanie osób do Ŝycia w środowisku 

społecznym odbywa się poprzez róŜnorodną terapię realizowaną na podstawie 

indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się formy rehabilitacji, zakres 

rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji. Terapia osób odbywa się w pracowniach 

takich jak: komputerowo-graficzna, krawiecko-zabawkarska, plastyczna, gospodarstwa 

domowego, muzyczna, witraŜu, wikliniarsko-stolarska. Przed ustaleniem programów 

rehabilitacyjnych dokonuje się dokładnej diagnozy kaŜdego uczestnika, w celu ustalenia 

braków w rehabilitacji ogólnej jak i zawodowej, co pozwala na ustalenie i opracowanie 

odpowiednich dla danej jednostki programów rehabilitacyjnych. 

W ramach zajęć w warsztatach organizowane są częste pogadanki w grupie dot. 

róŜnych dziedzin Ŝycia, wycieczki oraz spotkania integracyjne, zajęcia manualne w róŜnych 

pracowniach, zajęcia dydaktyczne utrwalające czytanie, liczenie i pisanie, zajęcia ruchowe, 

indywidualna gimnastyka oraz wiele innych atrakcyjnych dla uczestników zajęć. 

W siedzibie WTZ organizowane są takŜe imprezy okolicznościowe takie jak np. Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, Wielkanocy 

i inne, na które zapraszani są goście z zewnątrz. 

W ciągu ubiegłego roku prowadzony był trening ekonomiczny, na którym uczestnicy 

mogli nauczyć się oszczędnego gospodarowania pieniędzmi, planowania wydatków na 

miesiąc, kwartał i rok. 

Dzięki uczestnictwu w WTZ osoby niepełnosprawne mają moŜliwość w zaleŜności od 

indywidualnych predyspozycji rozwijać się osiągając wysokie wyniki w rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

Kwota środków ogółem wydatkowana w 2007r. na pokrycie kosztów działalności 

Warsztatu wyniosła 511.042,00 zł, z czego kwota w wysokości: 

- 485.490,00zł (95% ogółu kosztów)  stanowi dofinansowanie ze środków PFRON, 

- 24.710,00 zł została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Sławnie w drodze 

odrębnej umowy, 

-    842,00 zł stanowi dofinansowanie Stowarzyszenia „AKSON” w Sławnie -  jednostki  

     prowadzącej Warsztat. 

 
 



 

 

 4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

 

Zadaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest 

orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na wniosek osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

 Zespół do Spraw Orzekania wydaje orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. 

 Przez orzeczenie o niepełnosprawności rozumie się rozpatrywanie spraw osób, które 

nie ukończyły 16-tego roku Ŝycia. W takiej sytuacji wniosek składa rodzic lub jej 

przedstawiciel ustawowy natomiast przez orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności rozumie 

się rozpatrywanie spraw osób, które ukończyły 16 rok Ŝycia.  

System orzekania o stopniu niepełnosprawności realizowany jest przez Zespół orzekający  

składający się z takich specjalistów jak: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy  

socjalni, doradcy zawodowi. Zadaniem składu orzekającego jest określenie stopnia naruszenia 

sprawności organizmu i konsekwencji tego stanu dla moŜliwości podjęcia pracy, pełnienia ról 

społecznych, kulturowych itp., jak równieŜ ograniczeń w samodzielnej egzystencji. 

W trakcie działalności Zespołu orzecznicy powołani przez Starostę zostali poddani 

weryfikacji, którą przeszli z wynikiem pozytywnym.  

Do zadań Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności naleŜy przyjmowanie 

wniosków wraz z kompletną dokumentacją medyczną. JeŜeli wniosek jest niekompletny 

Zespół zawiadamia na piśmie osobę o konieczności uzupełnienia wniosku o brakujących 

dokumentach medycznych. 

Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o 

niepełnosprawności, na podstawie których osoba moŜe ubiegać się o wydanie legitymacji. 

Osoby posiadające orzeczenia wydane przez organy rentowe mogą  równieŜ wnioskować o 

wydanie legitymacji upowaŜniającej do ulgowych przejazdów.   

Warunkiem wydania legitymacji jest złoŜenie wniosku o wydanie legitymacji przez osobę 

uprawnioną oraz kserokopii orzeczenia wydanego przez organ orzeczniczy (Powiatowy 

Zespół, ZUS, KRUS oraz organy orzecznicze MSWiA i MON). Orzeczenia KRUS oraz 

orzeczenia innych poza lekarzem orzecznikiem ZUS, organów rentowych wydane po dniu 01 

stycznia 1998 r. nie podlegają przełoŜeniu na stopnie niepełnosprawności. W przypadku gdy 



 

 

osoba składająca wniosek o legitymację ma ustalony stopień niepełnosprawności (osoby 

powyŜej 16-tego roku Ŝycia) konieczne jest dołączenie do wniosku zdjęcia o formacie 35 mm 

x 45mm. 

W orzeczeniach, wydawanych przez  Zespół poza ustaleniem niepełnosprawności 

znajdują się wskazania zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci dotyczące: 

- odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychiczne moŜliwości , 

- szkolenia, w tym specjalistycznego, 

- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, 

- uczestnictwa w terapii zajęciowej, 

- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, 

- 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, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki, 

- ubiegania się o zasiłek stały, 

- ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny, 

- spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym 

- niepełnosprawności osoby, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie na dzień 31 

grudnia 2007 r.: 

 Przyjął wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności w tym : 

 

- od osób powyŜej 16 roku Ŝycia  - 845 wnioski, 

- od osób do 16 roku Ŝycia            - 146 wnioski. 

 Wydał orzeczenia dla : 

osób powyŜej 16 roku Ŝycia  - w tym: 

- 48 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,    

- 57 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,   



 

 

- 774 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności.     

Łącznie wydano 879 orzeczeń. 

 

osób do 16 roku Ŝycia - w tym: 

- 4 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,     

- 27 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,    

- 119  orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnoprawnych.    

Łącznie wydano 150 orzeczeń. 

 

Wydał legitymacje dla  : 

- 188 osób po 16 roku Ŝycia na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,  

-  26 osób na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe (KIZ, ZUZ, KRUS, MON,   

    MSWiA),        

- 51 osób przed 16 rokiem Ŝycia na podstawie waŜnych orzeczeń o niepełnosprawności . 

 

Od 1 stycznia 2008r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został 

włączony do struktury organizacyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Informacja dotycząca stanu organizacyjnego jednostki. 
 
 



 

 

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który Centrum prowadzi swoją działalność 

jest Regulamin Organizacyjny  jednostki, który podlega ewaluacji.  

Centrum działa w organizacyjnej strukturze zespołów i wyodrębnionych stanowisk pracy, 

realizujących zadania do których zostały  powołane. 

Centrum kieruje kierownik, który odpowiada za realizację zadań przypisanych do wykonania 

przez poszczególnych pracowników. 

         W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu   

spraw uŜywają symboli: 

  a) Zespół Pomocy Instytucjonalnej - ZPl 

  b) Zespół Rodzinnej Opieki Zastępczej - ZROZ 

  c) Zespół  Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych - ZRSON 

  d) Zespół Finansowo-Księgowy -  ZFK 

  e) Zespół Organizacyjno-Administracyjny - ZOA 

Kierownik Centrum zatrudnia Przewodniczącego Zespołu do Spraw Orzekania o      

Niepełnosprawności oraz pracownika  Zespołu, którzy  podlegają: 

a) w sprawach organizacyjno - technicznych oraz wynikających ze stosunku 

pracy - Kierownikowi, 

b) w sprawach merytorycznych  związanych  z  pracami Zespołu - Staroście.  

Zadania pracowników określają indywidualne zakresy czynności. 

 

Struktura zatrudnienia jednostki przedstawiła się w roku 2007 następująco:  

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 2 etaty, 

- pracownicy wykonujący zadania Centrum - 8 etatów , w tym: 

- kierownik Centrum,  

- główny księgowy, 

- 2 pracowników  socjalnych, 

- 2 starszych referentów, 

- 1os. na ½ etatu pracownika socjalnego i ½ etatu  specjalisty, 

- starszy specjalista.  

NaleŜy nadmienić, Ŝe pracownicy Centrum korzystają  z samochodu słuŜbowego 

Starostwa. Jest to bardzo istotny element organizacyjny wpływający na szybkość 

załatwianych spraw.  Dzięki temu pracownik socjalny moŜe przeprowadzać wywiady 



 

 

środowiskowe między innymi u rodzin zastępczych, natomiast pracownik działu rehabilitacji 

społecznej wraz inspektorem do spraw budowlanych dociera do miejsca zamieszkania osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach barier architektonicznych. 

Coraz częściej istnieje potrzeba wykorzystywania samochodu słuŜbowego do celów 

kontrolnych (sprawdzenie warunków umowy podpisanej z osobą niepełnosprawną np.            

w sprawie dot. bariery architektonicznej, w komunikowaniu się i technicznej, sprzętu 

rehabilitacyjnego).   

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe z uwagi na coraz szersze obowiązki pracowników Centrum, 

zachodzi potrzeba z częstszego korzystania z samochodu słuŜbowego. Sytuacją komfortową 

byłoby posiadanie samochodu tylko do potrzeb jednostki. 

Pracownicy Centrum brali udział w róŜnego rodzaju szkoleniach, naradach                    

i spotkaniach na których mogli podnosić swoje kwalifikacje.  

W 2007 roku ze szczególną uwagą były równieŜ organizowane dla pracowników 

Centrum, jak i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu spotkania z trenerem 

szkolącym, w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.    

 
6. Inne formacje dotyczące  działalności  Centrum. 
 
1. Centrum przyczyniło się do  napisania programu pn ,, Niepełnosprawni są  wśród nas”, 

który jest realizowany przez  powiat sławieński od maja 2006r., natomiast zakończył się w 

marcu 2008r. W ramach powyŜszego projektu Centrum zorganizowało cykl szkoleń 

poświęconych tematyce niepełnosprawności dla 25 osób  i kurs języka migowego KSS II 

–  poziom doskonalący dla  12 pracowników słuŜb społecznych z terenu powiatu   

sławieńskiego. 

2. Pracownik Centrum współredagował  biuletyn informacyjny  powiatu sławieńskiego pn. 

,,Tacy sami” w części  dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  

3. Podpisano  deklarację woli aktywnego udziału w realizacji projektu  Szkoła Równych 

Szans  - programy edukacyjne szkół  w województwie zachodniopomorskim  

przygotowanym  przez Szkołę Nr 3 w Sławnie, w zakresie współpracy przy 

rozwiązywaniu problemów dzieci  z rodzin zastępczych.  

4. W kwietniu został napisany przez pracowników Centrum  wniosek  o dofinansowanie 

projektu Konkursu ,, 30 maja – Świętujemy Razem ” organizacja Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego 2007. Wniosek pozytywnie przeszedł procedurę konkursową i otrzymaliśmy 



 

 

dofinansowanie w wysokości 3.720,00zł na realizację dnia rodzicielstwa zastępczego,       

i utworzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych od września do grudnia  

prowadzonych praz takich specjalistów jak psycholog , pedagog i radca prawny.  

     Projekt był wspomagany przez lokalnych sponsorów Prezesa Powszechnej Spółdzielni 

SpoŜywców ,,Społem” Pana Kazimierza Małeckiego oraz Prezesa Gminnej Spółdzielni  

,,Samopomoc  Chłopska ”  Jana Fransa. 

5.  W maju w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie  przy współpracy z Gminnym i Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie odbyło się spotkanie kierowników                   

i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu 

sławieńskiego z Sędzią Sądu Rodzinnego w Koszalinie Panią GraŜyną Okulicz.  

Spotkanie miało na celu poruszenie kwestii dot. wykonywania postanowień Sądu oraz 

trudności związanych z wykonywaniem orzecznictwa. Obejmowało między innymi  

zagadnienia dotyczące małoletnich i nieletnich dzieci, rodzin zastępczych,  

MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych oraz współpracy    z Sądami Rodzinnymi, 

6. W lipcu i wrześniu Centrum zorganizowało szkolenie warsztatowe dla kierowników             

i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu 

sławieńskiego na temat „Program Operacyjny – Kapitał Ludzki- perspektywa 

finansowania na lata 2007-2013”.Prowadzącym szkolenie był Pan Tomasz Sobolewski- 

akredytowany trener ROEFS w  Koszalinie, regionalny specjalista Partnerstwa Lokalnego. 

Szkolenie miało charakter warsztatowy i prowadzone było w formie doradztwa 

grupowego. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia związane z wytycznymi realizacji 

POKL obejmującymi ośrodki pomocy i powiatowe centra. Uczestnicy szkolenia 

przedstawiali działania (pomysły, projekty) wynikające  z potrzeb ich Ośrodka. 

7. W dniu 25 września 2007r. odbyło się spotkanie Kierowników Ośrodków Pomocy 

Społecznej z terenu powiatu sławieńskiego. 

Na spotkaniu poruszona została  tematyka dotycząca przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych dla potrzeb  Centrum,  przemocy w rodzinie,  pozyskiwania Ŝywności    

z  Banku śywności w Koszalinie  oraz rodzin zastępczych, 

8. W dniach 9-10 października Centrum zorganizowało  16 godzinny kurs z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez Stowarzyszenie Joannitów Dzieło 

Pomocy w Słupsku dla 17 pracowników Centrum i  ośrodków pomocy społecznej, 



 

 

Wykładowcami byli dyplomowani ratownicy medyczni doświadczeni w udzielaniu 

pierwszej pomocy, dysponujący profesjonalnym sprzętem dydaktycznym oraz 

medycznym.  

Kurs przeprowadzony został zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Resuscytacji                

i obejmował między innymi takie tematy jak : kontrola funkcji Ŝyciowych, utrata 

przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości, elementy anatomii człowieka, 

resuscytacja z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED, nagłe zachorowania, 

Wszyscy uczestnicy   otrzymali  zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,   

9. W listopadzie i grudniu zorganizowano spotkanie poświęcone utworzeniu  wniosku 

finansowego ze środków EFS. Ustalono, iŜ Centrum będzie Liderem projektu 

systemowego, natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie oraz Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sławnie i Darłowie  oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej      

w Sławnie, Darłowie, Postominie i Malechowie Partnerami. Owocem długofalowej 

współpracy jest obecnie oczekujący na podpisanie umowy ramowej  z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Szczecinie  projekt systemowy  ,, Szansa na rozwój” o ogólnej 

wartości 922.388,00 zł., w tym dla Centrum 281.520,00 zł.   

10. Utworzono stronę internetową Centrum.  

 
 

7. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 i lata następne.  
 

1. Utworzenie mieszkania chronionego dla wychowanków z rodzin zastępczych oraz       

placówek opiekuńczo – wychowawczych.  W tym celu  niezbędne jest zabezpieczenie    

   przez  powiat odpowiedniego lokalu z przeznaczeniem na ten cel. 

2. Zapewnienie środków finansowych na rozszerzenie działalności  Ośrodka – Adopcyjno    

   Opiekuńczego w Darłowie oraz wydzielenie Ośrodka ze struktur Domu Dziecka                       

i utworzenie odrębnej jednostki.  Udzielanie szerszego wsparcia  dla osób potrzebujących 

pomocy w postaci poradnictwa prawnego, psychologicznego wspomaganie rodziców 

biologicznych dzieci przebywających w  rodzinach zastępczych , placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych.   

3. Przekształcenie Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie. 

4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz   doradztwo metodyczne    

   dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu   



 

 

    powiatu  –  zapewnienie środków na realizację zadania ustawowego.  

5.  Stopniowe tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem  rodzin zastępczych zawodowych    

     oraz zapewnienie funduszy na ich  utrzymanie.  

6. Zapewnienie środków finansowych na rodzinną opiekę zastępczą, w tym na jednorazową     

     pomoc pienięŜną z tytułu przyjęcia  dziecka do rodziny zastępczej.  

7. Rozpropagowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu   

    sławieńskiego.  

8. Posiadanie przez Centrum samochodu słuŜbowego dla potrzeb spraw załatwianych                   

    w terenie.  

 

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w       

Sławnie  za  2007 rok. 

 
Dział  852      Pomoc  Społeczna 

 

Rozdział  85201   -  Placówki  opiekuńczo - wychowawcze 

 

§   3110   -  Świadczenia społeczne   

Wydatkowano   kwotę zł                                                                                             26.013,38 

w tym  : 

-  pomoc rzeczowa na zagospodarowanie  dla 2 wychowanków w  kwocie  zł             5.755,28   

-  pomoc rzeczowa na zagospodarowanie  dla 2 wychowanków w  kwocie  zł             9.882,00                         

-  kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków w  kwocie zł                                         10.376,10                                                                      

Niewydatkowane  środki  w  kwocie  zł  0,62  przekazano do  Starostwa  Powiatowego  w  

Sławnie  dnia  28.12.2007r.                

                                       

Rozdział   85204   -  Rodziny Zastępcze 

 

§   3110   -  Świadczenia  społeczne 

Wydatkowano  kwotę zł                                                                                         1.178.084,59 

w  tym: 

-   częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w  kwocie zł  

                                                                                                                                  1.018.096,97   



 

 

 -  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w  kwocie  zł                                             

                                                                                                                                       99.978,07 

-   jednorazowa pomoc pienięŜną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej w kwocie zł                                                             

                                                                                                                                       19.282,60 

-   usamodzielnienia  -  pomoc  rzeczowa w  kwocie  zł                                               15.309,99 

 

-   wynagrodzenie wraz z pochodnymi zawodowej  niespokrewnionej z  dzieckiem  rodziny  

    zastępczej  w  kwocie zł                                                                                            25.416,96  

Niewydatkowane  środki  w  kwocie   zł   5.333,41  przekazano do  Starostwa  Powiatowego  

w  Sławnie  dnia  31.12.2007r.                

 

 

Rozdział   85218   -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 

§    4010    wynagrodzenia osobowe pracowników 

 

Wypłacono  wynagrodzenia  w  kwocie  złotych                                                    180.697,16     

dla 8 pracowników  Centrum bez  ujęcia 2 osób  obsługujących Powiatowy Zespół do Spraw  

Orzekania  o  Niepełnosprawności.   

Wydatki   wynagrodzeń  osobowych  stanowią   65,67 %  ogólnego wykonania Centrum. 

 

§   4040    dodatkowe wynagrodzenia roczne 

 

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   w  kwocie  zł                           11.124,45 

Ustalone w wysokości  8,5%  sumy wynagrodzenia  za pracę otrzymanego  przez  pracownika 

w ciągu  roku  kalendarzowego (za rok 2006), za  które to dodatkowe  wynagrodzenie  

przysługuje. 

 

§   4110    składka na ubezpieczenia społeczne 

 

Składka wyliczona została  od  wypłaconych  wynagrodzeń  pracowników                   

i  wyniosła   kwotę zł                                                                                                    33.558,84 



 

 

 

§   4120   składka na fundusz pracy 

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracowników  w kwocie  zł                     4.637,36 

 

§   4170   wynagrodzenia  bezosobowe                                                                        2.980,00 

Umowa zlecenie  dla inspektora od spraw bhp  w  kwocie zł                                            

180,00 

Umowa o dzieło dla 3 osób polegająca na prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin zastępczych      

Projekt „30MAJA-świętujemy RAZEM”. Środki finansowe pozyskano z konkursu 

ogłoszonego przez Fundację Ernst & Young w Warszawie  

 w  kwocie zł                                                                                                                   2.800,00 

 

§   4210   zakup materiałów  i wyposaŜenia 

Wydatkowano kwotę  zł                                                                                                8.902,85   

z tego:                                                                                                             

-  prenumerata czasopism                                                                                               1.998,03 

-  materiały biurowe                                                                                                        2.813,80 

-  wyposaŜenie                                                                                                                 3.485,50 

-  inne wydatki                                                                                                                   605,52 

§   4220   zakup środków Ŝywności  

Wydatkowano kwotę  zł                                                                                                   613,77  

Zakup artykułów Ŝywnościowych dla uczestników projektu „30 MAJA-świętujemy RAZEM” 

Środki finansowe pozyskano z konkursu ogłoszonego przez Fundację Ernst & Young w 

Warszawie.  

 

§   4270   zakup  usług  remontowych 

Wydatkowano  na naprawę  kserokopiarki    kwotę  zł                                                     115,90 

 

§   4280   zakup  usług  zdrowotnych        

Badania  profilaktyczne  pracowników  Centrum  w  kwocie zł                                       130,00 

 

 §   4300   zakup pozostałych usług 



 

 

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                           12.039,71 

z tego:  

-   opłaty pocztowe, zakup znaczków                                                                             7.657,48                                                                                         

-   prowizje bankowe                                                                                                       1.852,61 

-   szkolenia  kadry                                                                                                             850,00   

-   serwis  oprogramowania  ZETO                                                                                    483,12 

-   pozostałe usługi (strona internetowa, wyrób pieczątek i inne)                                  1.196,50  

 

 

 

§   4370  opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej   

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                            4.285,71 

-   opłaty telegraficzne, telefoniczne                                                                               4.285,71 

 

§   4410  podróŜe słuŜbowe krajowe 

Wyjazdy i delegacje słuŜbowe pracowników Centrum   na  kwotę zł                           1.707,82 

§   4440    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Odpis  na ZFŚS w 2007 roku wyniósł kwotę zł                                                           8.314,20 

Jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia  miesięcznego  przypadającego na jednego 

zatrudnionego pracownika w  danym roku kalendarzowym od której dokonuje się odpisu w 

wysokości    37,5% ( 2.145,60 x 37,5% = 804,60 ) 

 

§   4480   Podatek od nieruchomości                                                                               569,00 

Naliczony  podatek od nieruchomości  za  2007 rok  ( 98,98m x 5,75 zł ) 

§   4700   Szkolenie  pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 

 Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                               740,00     

Szkolenia pracowników  Centrum           

                                                                

 §   4740  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych        

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                             1.337,30 

Papier ksero 



 

 

 

§   4750  Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i  licencji        

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                             3.400,00 

Toner, tusz do drukarek, dyskietki, myszki  

 

Plan Finansowy w rozdziale  85218                                                                         275.260,00   

Ogółem  wydatki  wyniosły  kwotę zł                                                                       275.154,07 

Niewydatkowane środki do wysokości planu w kwocie zł 105,93 przekazano dnia  

31.12.2007r. przelewem do Starostwa Powiatowego w Sławnie. 

 

Ogółem  z  działu   852  niewykorzystane  środki  w  kwocie  zł   5.439,96  przekazano  dnia  

28.12.2007r.  i 31.12.2007r. przelewem  do  Starostwa   Powiatowego  w  Sławnie.   

 

Dział   853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział  85321   Powiatowy Zespół  do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności 

 

W §   4010   wynagrodzenia  osobowe pracowników 

Na wynagrodzenia  dla  2 pracowników  Centrum obsługujących  Powiatowy  Zespół  do 

Spraw  Orzekania  o Niepełnosprawności  wydatkowano kwotę  zł                           30.324,26 

 

§   4040   dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   w  kwocie  zł                             2.340,03 

Ustalone w wysokości  8,5%  sumy wynagrodzenia  za pracę otrzymanego  przez  pracownika 

w ciągu roku kalendarzowego  2006. 

 

§   4110    składka na ubezpieczenia społeczne 

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie zł                                    4.169,00 

 

§   4120    składka  na Fundusz Pracy                  

Składka wyliczona od wynagrodzeń  w kwocie zł                                                             

844,73 

   



 

 

§   4170   wynagrodzenia  bezosobowe 

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                           28.840,00 

na  wynagrodzenia  dla członków Powiatowego Zespołu, wypłaconych na podstawie 

podpisanych umów o dzieło, oraz przedłoŜonych rachunków.  

                                                 

§   4210    zakup materiałów i wyposaŜenia 

Wydatkowano  w kwocie zł                                                                                          2.389,96 

z  tego:               

-   zakupiono  materiały biurowe na  kwotę  zł                                                               2.169,96 

-   zakup  wyposaŜenia   w  kwocie  zł                                                                               220,00 

-   pozostałe                                                                                                                           

§   4270  zakup usług remontowych                                                                              366,00  

PowyŜszą kwotę wydatkowano  na naprawę  kserokopiarki.                                               

 

§   4280  zakup usług  zdrowotnych                                                                                 30,00 

badania  profilaktyczne  pracowników  Zespołu.  

§   4300   zakup pozostałych usług 

Na zakup pozostałych usług w roku 2007 

wydatkowano kwotę w wysokości                                                                                 9.348,12 

-   opłaty za usługi pocztowe, zakup  znaczków  w  kwocie  zł                                     9.133,20                                                                                             

-   koszty  prowizji  bankowych  w  kwocie  zł                                                                  114,92 

-   pozostałe  usługi  w  kwocie zł                                                                                      100,00       

 

§   4370  opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej   

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                                472,38 

-   opłaty telegraficzne, telefoniczne                                                                                                  

§   4480   Podatek od nieruchomości                                                                               287,00 

Naliczony  podatek od nieruchomości  za  2007 rok  ( 49,89m x 5,75 zł ) 

                                                                

 §   4740  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych        

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                               967,64 



 

 

Papier ksero 

 

§   4750  Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i  licencji        

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                             1.134,74 

Toner, tusz do drukarek, dyskietki, myszki  

                                  

Plan finansowy  w rozdziale  85321 wynosił zł                                                         89.297,00 

Środki otrzymane z Urzędu  Wojewódzkiego  w wysokości                                   78.000,00 

Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sławnie w wysokości zł                       5.297,00                                                

Ogółem  wydatki  wyniosły kwotę zł                                                                          81.513,86 

Środki niewykorzystane w wysokości 1.783,14 odprowadzono dnia 28.12.2006r. do  

Starostwa Powiatowego w Sławnie. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Maciuk – Radawiec - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie           

w Sławnie, na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników jednostki.   


