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1. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO 

CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zostało powołane Uchwałą  

Nr III/9/98 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 16 grudnia 1998r. i rozpoczęło swoją 

działalność z dniem 01.01.1999r. w celu wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej                               

i polityki prorodzinnej. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu 

Mławskiego, bezpośrednio podporządkowana Zarządowi Powiatu. Swoim działaniem  

obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Mławskiego. 

W związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                        

(tj. Dz. U. 2022r., poz. 528) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dalej: Centrum) 

zobowiązane jest do niesienia pomocy w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej 

oraz wspierania osób niepełnosprawnych.  

Centrum realizuje poszczególne zadania  m.in. na podstawie następujących ustaw:  

a) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2021r., poz. 2268 ze zm.), 

b) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

2022r., poz. 447),  

c) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  

osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2021r., poz. 573 ze zm.), 

d) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. 2021r.  

poz. 1249). 

Na podstawie art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                                   

i systemie pieczy zastępczej dnia 28 września  2011 roku, Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie w Mławie zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym jednostką kieruje Dyrektor. W Centrum istnieją  

następujące komórki organizacyjne: 

  1. Zespół finansowo – księgowo – administracyjny, 

 2. Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

- Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

- Zespół do Spraw Świadczeń, 

        3. Stanowisko do Spraw Pomocy Instytucjonalnej, 

4.  Inspektor Ochrony Danych, 

5.  Zespół do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

6.  Stanowisko radcy prawnego. 
 

Centrum prowadzi obsługę finansowo – księgowo – administracyjną i kadrową  dla 

Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności. 
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Wszechstronny i złożony charakter udzielanej pomocy na rzecz mieszkańców powiatu 

mławskiego wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów.           

Na dzień 31.12.2021r.  zatrudnionych było 17 pracowników na 15,21 etatu. tj.: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -14 osób (12,21 etatu);  

• Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 3 osoby (3 etaty) –  

1 osoba zatrudniona na zastępstwo.            

   Wśród zatrudnionych 4 osoby posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 

(w tym 2 osoby o stopniu umiarkowanym).  W roku 2021 - 2 osoby odbywały staż w tut.  

Centrum na stanowisku pomocy administracyjnej.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wydał 25 Zarządzeń dot. 

efektywnego funkcjonowania placówki. 

 

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

Środki finansowe  na realizację poszczególnych zadań zostały wykorzystane zgodnie    

z przeznaczeniem, wg poniższego zestawienia: 

Tabela nr 1.     Budżet PCPR 

Rozdział Cel wydatków Plan Wykonanie 

85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 760 497,80 760 497,80 

85321 
Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności 
196 250,00 196 250,00 

85508 Rodziny zastępcze 1 759 095,81 1 705 177,18 

85510 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 83 687,00 78 415,01 

 
Ogółem 3 756 278,41 3 487 412,20 

 

Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

 

W roku 2021 PCPR  zajmował się obsługą i wydatkowaniem środków w ramach  

Programu 500+ na kwotę 747 072,21 zł. 

 

Ponadto prowadzono obsługę zadań i wydatkowanie środków finansowych  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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3.  SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY W ZAKRESIE PIECZY 

     ZASTĘPCZEJ 

 

          1) RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 

 

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

zastępczej piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.  

Organem odpowiedzialnym za system pieczy zastępczej jest starosta powiatu, który za 

pośrednictwem Centrum, wykonuje zadania, tworząc i rozwijając pieczę zastępczą.  

Działania powiatu ukierunkowane są na harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny 

dziecka, które wymaga szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska  

rodzinnego, jak również wsparcia, bezpieczeństwa i nauki samodzielności życiowej.  

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej podejmuje działania w kierunku wspierania                     

i promowania rodzicielstwa zastępczego, a także szeroko pojętego dobra dziecka i rodziny.  

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni nie mogą 

zapewnić dziecku odpowiedniej opieki i wychowania. Jej głównym celem jest powrót dziecka 

do rodziny biologicznej, a w sytuacji, gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia 

dziecka, a w przypadku braku tejże możliwości – opieka i wychowanie w środowisku 

zastępczym. Piecza zastępcza jednocześnie przygotowuje dziecko do godnego, 

odpowiedzialnego i samodzielnego życia, pokonywania trudności życiowych, nauki 

prawidłowych norm społecznych, podtrzymywania bliskich kontaktów z rodziną  

i rówieśnikami, a także zaspokajania potrzeb emocjonalnych.  

Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie: 

orzeczenia sądu rodzinnego, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy 

cywilno-prawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania rodziny. Dziecko w pieczy zastępczej przebywa do czasu osiągnięcia 

pełnoletności, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia w sytuacji, gdy kontynuuje naukę.  

Rodzinną pieczę zastępczą stanowią rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka, 

które dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewniają 

całodobową opiekę i wychowanie. 
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Tabela nr 2.    Podział rodzinnej pieczy zastępczej na formy opieki.  

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 
Rodziny zawodowe 

Rodzinne Domy 

Dziecka 

Stanowią je 

małżonkowie lub 

osoba, będący 

wstępnymi lub 

rodzeństwem 

dziecka, tj. babcia, 

dziadek, brat, siostra 

Stanowią je 

małżonkowie lub 

osoba, nie będący 

wstępnymi lub 

rodzeństwem 

dziecka, tj. osoby z 

dalszej rodziny 

biologicznej lub też 

zupełnie obce. 

Stanowią je 

małżonkowie lub 

osoba, nie będący 

wstępnymi lub 

rodzeństwem 

dziecka. Może w 

nich przebywać 

łącznie nie więcej niż 

3 dzieci oraz osób, 

które osiągnęły 

pełnoletność 

przebywając w 

pieczy zastępczej. 

Stanowią je 

małżonkowie lub 

osoba, nie będący 

wstępnymi lub 

rodzeństwem 

dziecka. Może w 

nich przebywać 

łącznie nie więcej niż 

8 dzieci oraz osób, 

które osiągnęły 

pełnoletność 

przebywając w 

pieczy zastępczej. 

 

Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

 

Tabela nr 3. Podział rodzin zastępczych zawodowych na formy opieki. 

Rodziny Zastępcze Zawodowe 

Pełniące funkcję pogotowia 

rodzinnego (dalej: Pogotowie 

Rodzinne) 

Specjalistyczne 

Umieszcza się w nich nie więcej niż 3 

dzieci; w razie konieczności 

umieszczenia rodzeństwa, za zgodą 

rodziny zastępczej jest dopuszczalne 

umieszczenie w tym samym czasie 

większej liczby dzieci - na pobyt 

okresowy, do czasu uregulowania ich 

sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4 

do 8 miesięcy lub do zakończenia 

postępowania sądowego o powrót 

dziecka do rodziny, przysposobienie 

lub umieszczenie w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Umieszcza się w nich dzieci 

legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; dzieci na 

podstawie ustawy z dnia 26 

października 1982r.                                         

o postępowaniu w sprawach nieletnich 

oraz małoletnie matki z dziećmi. W 

rodzinie tej może wychowywać się w 

tym samym czasie nie więcej niż 3 

dzieci. 

 

Dane źródłowe: PCPR w Mławie 
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Tabela nr 4.   Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego 

oraz liczba dzieci w nich umieszczonych / stan na 31.12.2021r/. 

 

Rok 
Liczba rodzin 

zastępczych 
Liczba dzieci 

2019 59 99 

2020 60 98 

2021 69 110 

 

         Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na terenie Powiatu Mławskiego:  

• powstało 13 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono łącznie 21 dzieci,  

• 1 rodzina zastępcza niezawodowa, w której przebywa 3 dzieci, została przekształcona  

w rodzinę zastępczą zawodową; 

• 2 dzieci przebywających w niezawodowej rodzinie zastępczej zostało przeniesione do  

rodzinnego domy dziecka na teren powiatu mławskiego, 

• żadne z dzieci nie powróciło do domu rodzinnego,  

• 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie preadopcyjnej, 

• 6 dzieci osiągnęło pełnoletność i pozostało  nadal w pieczy  zastępczej, za zgodą  

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

• 8 wychowanków, którzy przebywali w rodzinie zastępczej po osiągnięciu  

pełnoletności, opuściło rodzinę - rozpoczęli lub zakończyli proces usamodzielnienia,  

• 4 osoby rozpoczęły proces usamodzielnienia – pobiera pomoc na kontynuowanie  

nauki. 

Tabela nr 5.    Wiek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej –  

                                   stan na  31.12.2021r.  

 

Wiek dzieci Liczba dzieci 

0-3 12 

4-6 14 

7-13 28 

14-17 31 

18-24 25 

  

               Dane źródłowe: PCPR w Mławie 
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         Tabela nr 6.   Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka  działających        

na terenie powiatu mławskiego z podziałem  na rodzaj rodziny / stan na 31.12.2021r/. 
 

Rodzaj rodziny 

zastępczej 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

spokrewniona 40 44 51 

niezawodowa 16 13 14 

zawodowa/rodzinny dom 

dziecka 
3 3 4 

Razem 59 60 69 

 

         Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

           Tabela nr 7.    Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

          na terenie powiatu mławskiego / stan na 31.12.2021r/. 
 

Rodzaj rodziny 

zastępczej 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

spokrewniona 67 69 76 

niezawodowa 19 14 15 

zawodowa/rodzinny dom 

dziecka 

 

 

 

13 15 19 

Ogółem 
 

99 

 

98 

 

110 

  

         Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

        Tabela nr 8.   Liczba  dzieci nowoprzyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej  

       w latach 2019 - 2021 
 

Rok Liczba dzieci 

2019 12 

2020 13 

2021 21 

 

              Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

Rodziny zastępcze oraz Rodzinne Domy Dziecka obejmuje się opieką koordynatora  

rodzinnej pieczy zastępczej.  
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Do jego zadań należy w szczególności:  

a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,  

b) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym 

rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie 

został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę  

z rodziną, planu pomocy dziecku,  

c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu  

wzajemnego kontaktu z dziećmi,  

d) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  

i rehabilitacyjnej, 

e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach  

z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,  

f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,  

g) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

 

Świadczenia dla rodzin zastępczych 

Do dnia 31.05.2021r. zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej rodziny zawodowe i niezawodowe oraz rodziny dom dziecka otrzymywały  

1.052,00zł miesięcznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny 

spokrewnione – 694,00zł miesięcznie. Dodatkowo, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka, na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługiwał 

dodatek nie niższy niż kwota 211,00zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów  

utrzymania tego dziecka.  

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00zł miesięcznie.  Natomiast, rodzinie 

zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie 

nie niższe niż kwota 2.600,00zł miesięcznie. Ponadto, rodzinom zastępczym i prowadzącej 

rodzinny dom dziecka wypłacano dodatek wychowawczy w wysokości 500,00zł miesięcznie  

na każde dziecko.  

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 

2021r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej  

i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej 

na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
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pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 oraz z 2021r. poz. 159) od dnia 1 czerwca 2021r. 

uległy zmianie kwoty świadczeń dla rodzin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  

w rodzinie zastępczej: 

- 746,00zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej  

spokrewnionej; 

- 1.131,00zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej  

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; 

Dodatkowo, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługiwał dodatek nie niższy  

niż kwota 227,00zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia  

30 sierpnia 2021 roku rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe 

niż 3.000,00zł brutto miesięcznie, natomiast prowadzącemu rodzinny dom dziecka  

przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3.300,00zł miesięcznie.   

Na dzień 31 grudnia 2021r. na terenie Powiatu Mławskiego funkcjonowało  

68 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało łącznie 110  

dzieci, w tym: 

14 niezawodowych –  15 dzieci; 

3 zawodowe –  10 dzieci; 

1 rodzinny dom dziecka – 9 dzieci; 

51 spokrewnionych – 76 dzieci. 

Na świadczenia pieniężne wraz z wynagrodzeniami, dla funkcjonujących rodzin 

zastępczych, 1 rodzinnego domu dziecka, osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, osoby 

zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 

w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowej rodzinie zastępczej, od 

01.01.2021r. do 31.12.2021r. wypłacono łącznie 1.306.203,20zł, tj. 1.156.802,62zł 

(świadczenia) + 149.400,58zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).  

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. wypłacono dodatek wychowawczy z Programu 

500+, na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 480.539,01zł, 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Porozumienia z innymi powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci  

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, 

powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem                           

w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń 
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przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat przyjmujący dziecko do rodziny zastępczej 

zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz 

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

Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Mławskim niżej wymienione 

powiaty/miasta ponoszą bądź ponosiły w 2021r. wydatki z tytułu utrzymania ich dzieci                    

w rodzinach zastępczych, tj.:  

• Miasto Warszawa – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  

• Powiat Pruszkowski – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  

• Powiat Działdowski – 3 porozumienia dla czworga dzieci, 

• Powiat Nidzicki – 2 porozumienia dla trojga dzieci,  

• Powiat Przasnyski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

• Powiat Drawski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

• Powiat Grodziski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

• Powiat Nowodworski – 1 porozumienie dla jednego dziecka. 

Powiat Mławski na mocy zawartych porozumień z niżej wymienionymi powiatami 

ponosi bądź ponosił w 2021r. wydatki z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z naszego  

terenu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu, tj.: 

 Powiat Ciechanowski – 2 porozumienia dla czworga dzieci, 

 Powiat Nidzicki – 3 porozumienia dla siedmiorga dzieci,  

 Powiat Ostrowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka,  

 Powiat Wołomiński -  1 porozumienie dla jednego dziecka,  

 Powiat Wąbrzeski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

 Powiat Przasnyski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

 Powiat Pucki - 1 porozumienie dla dwojga dziecka, 

 Powiat Legionowski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

 Miasto Olsztyn - 1 porozumienie dla jednego dziecka,  

 Miasto Warszawa - 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  

 Miasto Katowice - 1 porozumienie dla jednego dziecka,  

 Powiat Miński - 1 porozumienie dla jednego dziecka,  

 Powiat Płoński – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  

 Powiat Sokołowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka. 
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                  Tabela nr 9.   Liczba rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci  

                             z innych powiatów/stan na 31.12.2021 r/. 

Rodzaj rodziny 

zastępczej 
2019 2020 2021 

spokrewniona 5 6 7 

niezawodowa 2 3 3  

zawodowa/rodzinny dom 

dziecka 

 

 

3 3 3  

Razem 10 12 13 
 

         Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

        Tabela nr 10.    Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

  na terenie powiatu mławskiego pochodzących  

  z innych powiatów /stan na 31.12.2021 r/. 
 

Rodzaj rodziny 

zastępczej 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

spokrewniona 6 7 7 

niezawodowa 2 3 3 

zawodowa//rodzinny dom 

dziecka 

 

5 5 5  

Razem 13 15 15 

 

          Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

      Tabela nr 11.  Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka 

           funkcjonujących w innych powiatach, w których umieszczone  

          są dzieci z powiatu mławskiego /stan na 31.12.2021 r/. 

Rodzaj rodziny 

zastępczej 
2019 2020 2021 

spokrewniona 3 5 7 

niezawodowa 5 6 6 

zawodowa/rodzinny dom 

dziecka 
5 4 4 

Razem 13 15 17 

 

       Dane źródłowe: PCPR w Mławie 
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            Tabela nr 12.  Liczba dzieci z powiatu mławskiego umieszczonych 

              w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 

/stan na 31.12.2021 r/. 

Rodzaj rodziny 

zastępczej 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

spokrewniona 
3 5 7 

niezawodowa 
7 9 9 

zawodowa/rodzinny dom 

dziecka 

9 9 8 

Razem 
19 23 24 

 

          Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

Zgodnie z art. 191 ust. 9  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz  

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 

 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

             Tabela nr 13.    Koszty ponoszone przez  gminy za pobyt dzieci w rodzinnej  

pieczy zastępczej w latach 2019 - 2021. 

Rok 2019 2020 2021 

Koszty ponoszone przez 

gminy na utrzymanie dzieci               

w rodzinnej pieczy 

zastępczej  

(wpływy do powiatu) 

 

333.602,32zł 

 

353.724,83zł 

 

411.537,15zł 

    

 

Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

Dnia 29 kwietnia 2021 roku Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą  

Nr XXV/186/2021 przyjęła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-

2023 na terenie powiatu mławskiego, który jest kontynuacją działań podjętych  

w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”. 

Przedstawiony program służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu 

priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej                                      
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w powiecie mławskim na lata 20201– 2023, a także na tworzenie nowych rodzin zastępczych, 

w tym zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka.  

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                         

i systemie pieczy zastępczej, do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy  

w szczególności: 

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka; 

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenie szkolenia, opinię  

o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub  

prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

4) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której 

mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

została przyjęta Zarządzeniem nr 21/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie z dnia 29 grudnia 2014r.  

W marcu 2021r. przeprowadzono szkolenie 6 kandydatów do pełnienia funkcji  

niezawodowej rodziny zastępczej (3 małżeństwa) przez Fundację Rodzina Plus na podstawie 

programu szkoleniowego „Rodzina Plus” zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej, z dnia 02.04.2020r. Nr 3/2020/RZ. Szkolenie przeprowadzono w wymiarze 50 

godzin edukacyjnych. Ponadto, każdy z kandydatów odbył 10–cio godzinne praktyki,  

w zawodowej rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka funkcjonującym na terenie 

powiatu mławskiego.  

W październiku 2021r. przeprowadzono szkolenie uzupełniające dla 4 kandydatów do 

pełnienia funkcji  zawodowej rodziny zastępczej (2 małżeństwa) przez Fundację Rodzina Plus 

na podstawie programu szkoleniowego „Rodzina Plus” zatwierdzonego przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej, z dnia 02.04.2020r. Nr 3/2020/RZ. Szkolenie przeprowadzono  

w wymiarze 15 godzin edukacyjnych.  

W dniu 1.10.2021 r. na wniosek rodziny zastępczej niezawodowej, spełniającej warunki do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, została zawarta umowa zlecenie 

o pełnienie w/w funkcji.   

5) Promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu mławskiego 

W 2021r. kontynuowano z lat poprzednich akcję informacyjną mającą na celu 

propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W ramach promocji rodzinnych form pieczy 

zastępczej, informacja na temat poszukiwania rodzin zastępczych zawodowych  
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i niezawodowych  została zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie: www.pcprmlawa.eu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa  

Powiatowego w Mławie, lokalnych portalach: www.codzienikmlawski.pl. 

6) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

W 2021 roku odbyły  się 173 posiedzenia Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji 

dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,. Oceny zostały  przekazane do 

właściwego Sądu. 

7) dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka; 

W roku 2021 sporządzono 17 ocen, z czego wszystkie były pozytywne. 

8) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją  

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

Od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. do Wojewódzkiego Ośrodka  Adopcyjnego 

Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie zostało zgłoszonych 10 dzieci z rodzinnej pieczy  

zastępczej.  

9) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze  

i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia; 

W 2021r. opracowano 6 Indywidualnych programów usamodzielnienia wspólnie                         

z wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej, ich opiekunami usamodzielnienia oraz przy  

współpracy pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 

10) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej; 

Dane z rejestru zostały zaktualizowane w roku bieżącym i przekazane do Sądu  

Rejonowego w Mławie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.   

11) powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych; 

W 2021r. PCPR w Mławie nie składał do Sądu pozwów o alimenty. Z uwagi na 

niepłacenie zasądzonych alimentów, w przypadku 2 rodziców biologicznych tut. Centrum 

przesłało  pismo do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji.  

 

USAMODZIELNIENIA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW Z RODZINNEJ 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

W roku 2021 usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych mogli otrzymać 

pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie w formie 

rzeczowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie  

pieczy zastępczej (jeżeli opuścili rodzinę zastępczą w roku 2012 i w późniejszych latach).  
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Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. tut. Centrum objęło pomocą w formie 

kontynuowania nauki 10 wychowanków rodzin zastępczych.  

Wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą i kontynuujący naukę otrzymywali 

miesięczną pomoc pieniężną w wysokości 526,00zł do dnia 31.05.2021r..  

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021r. w 

sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej na podstawie art. 

89 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020r. poz. 821 oraz z 2021r. poz. 159) od dnia 1 czerwca 2021r. uległa zmianie 

kwota świadczeń na kontynuowanie nauki i wynosi 566,00zł. 

W ramach pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze 

środowiskiem 6 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych PCPR w Mławie przyznał        

pomoc pieniężną na usamodzielnienie. W 2021r. 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin 

zastępczych złożyło wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie. 

 

   Tabela Nr 14. Formy pomocy udzielonej  pełnoletnim wychowankom w 2021r. 

RODZAJ PRZYZNANEJ POMOCY DLA 

PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW Z RODZIN 

ZASTĘPCZYCH 

KWOTA 

POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI 

/10 osób/ 

         62.611,29zł               

 

POMOC  NA USAMODZIELNIENIE  /6 osób/          26.932,00zł 

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE  /4 osoby/ 7.995,94zł 

 
SUMA         97.539,23zł 

Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2021r. 

W ciągu roku sprawozdawczego  przygotowano i przesłano: 

1) kwartalne sprawozdania MPiPS-03 na potrzeby Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie, 

2) roczne sprawozdania PS-02 rodzinnej pieczy zastępczej na potrzeby Głównego Urzędu  

Statystycznego w Krakowie, 

3) ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021r., 

4) sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej (półroczne i roczne), 
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5) comiesięczne i kwartalne  sprawozdania dot. dodatku wychowawczego wypłacanego dla 

dzieci  z rodzinnej pieczy zastępczej, 

6) zbiór centralny Pomost Std z pomocy społecznej wysyłany kwartalnie, 

sprawozdania jednorazowe w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej. 

 2)   I NSTYTUCJONALNA  PIECZA  ZASTĘPCZA 

Do podstawowych zadać Centrum w odniesieniu do instytucjonalnej pieczy zastępczej 

należy kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, udział w dokonywaniu 

okresowej oceny sytuacji dziecka oraz występowanie z powództwa o alimenty.  

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze: 

Dom Dziecka nr 1 w Kowalewie dla 14 wychowanków, Dom Dziecka nr 2 w Kowalewie dla 

14 wychowanków, Dom Dziecka nr 3 w Kowalewie dla 14 wychowanków, Dom Dziecka nr 

4 w Kowalewie dla 10 wychowanków oraz Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych. Placówki zapewniają dzieciom całkowicie lub częściowo  

pozbawionych opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie.  

Domy Dziecka w Kowalewie są placówkami typu socjalizacyjnego. Stan dzieci                       

w Domu Dziecka nr 1 na dzień 31.12.2021r. wynosił 14 osób, w Domu Dziecka nr 2 - 13  

osób, w Domu Dziecka nr 3 – 10 osób, a w Domu Dziecka nr 4 - 9 osób.  

W 2021r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 2 postanowienia                        

z Sądu Rejonowego z Mławy. W związku z umieszczeniem w okresie od stycznia do grudnia 

2021 r. dzieci z innych powiatów do placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu 

powiatu mławskiego, zawarte zostały 2 nowe porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej i wysokości ponoszonych  

wydatków z powiatem żuromińskim i pomorskim.  

W związku z powyższym oraz w związku z wnioskami dyrektora placówek 

opiekuńczo – wychowawczych w Kowalewie o przeniesienie dzieci do innych placówek tego 

samego typu, tut. Centrum w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wydało 12  

skierowań o umieszczeniu w Domach Dziecka w Kowalewie. 

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny    

i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą 

miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na  

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając Uchwałę Nr XIV/91/2012 Rady 

Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia 

na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może 

umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na  

raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce.  
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Wobec powyższego, w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku PCPR w Mławie 

wydało 6 decyzji administracyjne odstępujących od ustalenia od rodziców opłaty za pobyt 

dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 11 decyzji administracyjnych 

wygaszających decyzje w sprawie odstąpienia od ustalenia od rodziców opłaty za pobyt  

dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

 Na każde dziecko  umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  w 

wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.                     

W związku z powyższym w 2021 roku tut. Centrum wydało 48 decyzji administracyjnych                   

w sprawie przyznania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, 8 decyzji 

administracyjnych uchylających decyzje w sprawie przyznania dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego oraz 1 decyzję administracyjną dot. zwrotu nienależnie  

pobranego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.  

Powiat, na terenie, którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko placówka opiekuńczo – 

wychowawcza, zawiera  z  powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w 

sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i 

wychowanie.  

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na podstawie zawartych 23 porozumień                          

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

dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie tj:  

- powiat sierpecki – 5 porozumień dla pięciorga dzieci; 

- powiat żyrardowski - 1 porozumienie dla jednego dzieci; 

- powiat legionowski – 5 porozumień dla pięciorga dzieci; 

- powiat warszawski – zachodni – 8 porozumień dla ośmiorga dzieci; 

- powiat żuromiński – 4 porozumienia dla czworga dzieci. 

Powiat Mławski w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na mocy zawartych 

porozumień z niżej wymienionymi województwami, powiatami i miastami na prawach 

powiatu, ponosił wydatki z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z powiatu mławskiego 

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu, tj:  

- powiat płoński – porozumienie dla 1 dziecka;  

- Miasto Siedlce – porozumienie dla 2 dzieci; 

- powiat kraśnicki – porozumienie dla 1 dziecka; 

- Miasto Gdańsk – porozumienie dla 1 dziecka. 

Stwierdzić należy, iż główną przyczyną umieszczania dzieci w Domach Dziecka                 

w Kowalewie jest: alkoholizm rodziców oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku PCPR w Mławie obejmował 

pomocą 16 wychowanków (9 mężczyzn i 7 kobiet), w tym 8 pełnoletnich wychowanków 

placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz 8 wychowanków młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, którzy realizowali indywidualne programy usamodzielnienia.  
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 W związku z usamodzielnianiem wychowanków PCPR w Mławie wyznaczyło 

opiekunów procesów usamodzielniania wychowanków i wspólnie z nimi opracowano 

indywidualne programy usamodzielnienia. Po zbadaniu sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, 

zawodowej i zdrowotnej wychowanków, została przyznana pomoc na kontynuowanie nauki  

oraz pomoc na zagospodarowanie i pomoc na usamodzielnienie. 

  Poniższa tabela przedstawia osoby opuszczające placówki objęte pomocą tut. 

Centrum w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

      

        Tabela nr 15. Osoby usamodzielniane opuszczające placówki 

Gmina/ 

Miasto 

Pomoc na 

kontynuowanie 

nauki 

 

Pomoc na 

usamodzielnienie 

Pomoc na 

zagospodarowanie                     

w formie rzeczowej 

Ilość 

osób 

Kwota w zł Ilość 

osób 

Kwota w zł Ilość 

osób 

Kwota w zł 

Mława 8 29.766,14 zł 3 12.747,00 zł 1 1.991,35 zł 

Szreńsk 2 4.528,00 zł 0 0,00 zł 0 0,00 zł 

Sopot 1 4.894,00 zł 0 0,00 zł 0 0,00 zł 

Radzanów 0 0,00 zł 1 7.458,00 zł 1 1.999,99 zł 

Wiśniewo 2 10.920,00 zł 0 0,00 zł 1 1.994,93 zł 

Kwidzyn 1 2.115,60 zł 0 0,00 zł 0 0,00 zł 

RAZEM 14 52.223,74 zł 4 20.205,00 zł 3 5.986,27 zł 

 

     Dane źródłowe: PCPR w Mławie 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na pomoc dla wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz                   

młodzieżowych ośrodków socjoterapii wydatkowano łącznie   78.415,01zł,  z tego: 

dla 14 wychowanków na kontynuowanie nauki                         52.223,74zł.  

dla 4 wychowanków na usamodzielnienie                                  20.205,00zł.   

dla 3 wychowanków na zagospodarowanie                                  5.986,27zł. 

Dzieciom przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej – PCPR wypłacił dodatek 

wychowawczy 500+ w wysokości 263.894,26zł. + koszty obsługi 2.638,94zł. = 266.533,20zł. 

Wykaz potrzeb w zakresie pieczy zastępczej  

W wyniku analizy wdrożonych działań do priorytetowych potrzeb w zakresie pieczy  

zastępczej należą:  

1. Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu mławskiego w celu 

pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, a także  

rodziny pomocowe, 



 

 

20 

 

2. Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach 

opieki zastępczej .w tym zagwarantowanie w budżecie powiatu mławskiego środków  

finansowych na świadczenia dla rodzin zastępczych, 

3. Utworzenie jednej rodziny zastępczej zawodowej,  

4. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo - terapeutyczne, m.in. przez wspieranie procesu usamodzielnienia, pomoc 

usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych. 

5. Pomoc finansowa usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych poprzez  

udzielanie świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.                      

6. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych, m.in. poprzez propagowanie rodzinnych form pieczy 

zastępczej (ogłoszenia w prasie lokalnej, ulotki, strona internetowa PCPR). 

7. Organizowanie szkoleń dla funkcjonujących w powiecie mławskim rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny  

zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

8. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez  

umożliwienie dostępu do różnych specjalistów oraz dalszego prowadzenia grup wsparcia.  

9. Podjęcie działań w celu utworzenia kolejnego domu dziecka. 

 

4. REALIZACJA ZADAŃ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 

    OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

      1. REHABILITACJA SPOŁECZNA 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wykonywało zadania na rzecz osób 

niepełnoprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Rehabilitacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych była realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie(obsługa 

finansowa świadczona przez PCPR). 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 

zawodową i społeczną zgodnie z „Informacją Prezesa Zarządu PFRON o wysokości środków 

przypadających wg. algorytmu w 2021r. na realizację zadań w planie finansowym Funduszu 

dla powiatu mławskiego” zostały podzielone na poszczególne zadania  zgodnie z Uchwałą  

Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25.03.2021r. w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego oraz Uchwałą Nr XXX/210/2021 

Rady Powiatu Mławskiego z dnia 04.11.2021r. w sprawie zmian wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację  

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r. 
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Tabela nr 16.  Wykaz zadań realizowanych  ze środków PFRON w 2021r. 

 

Lp. 

 

 

Zadania 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba osób, 

które otrzymały 

dofinansowanie 

 

Wykonanie 

 

1 

 

Dofinansowanie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w 

turnusach 

rehabilitacyjnych 

162 
 

141 

 

196.399,00 

   

2 

 

Dofinansowanie 

likwidacji barier 

architektonicznych, w 

komunikowaniu się i 

technicznych 

 

79 

 

 

 

 56 

 

 

370.337,00 

 

3 

 

Dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

 

          572 

 

 

 

304 

 

 

 

442.946,00 

 

RAZEM 

 

 

         792 

 

485 

 

1.009.682,00 

 
Źródło: Dane PCPR w Mławie 

 

Analizy wniosków dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora PCPR.  

W 2021 roku odbyły się 22 posiedzenia Komisji. 

 

Turnusy rehabilitacyjne 

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną                             

z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa 

psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między 

innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, pobudzenie i rozwijanie 

zainteresowań, a także wyrobienie zaradności. Program turnusu powinien zawierać elementy 

rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej, obejmować zajęcia 

kulturalno - oświatowe, sportowo - rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego  

rodzaju turnusu. 

Dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne –  

dofinansowanie w 2021 roku otrzymało 141 osób, w tym 30 osób jako opiekunowie  

osób niepełnosprawnych wg. poniższego zestawienia:  

a) 94 osoby dorosłe – na kwotę: 137.152,00zł. 
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b) 16 opiekunów osób dorosłych –  na kwotę: 17.022,00zł. 

c) 17 dzieci – na kwotę: 27.316,00zł. 

d) 14 opiekunów dzieci –  na kwotę: 14.909,00zł. 

Dofinansowanie w 2021r. otrzymało 141 osób na kwotę 196.399,00zł. 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze 

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiat. Dofinansowanie 

powyższych przedmiotów wiąże się ze wsparciem codziennego funkcjonowania osób  

niepełnosprawnych oraz procesem ich usprawniania. 

Do PCPR wpłynęło 561 wniosków na ogólną kwotę 911.180,00zł.  

Pozytywnie rozpatrzono 295 wniosków i wypłacono dofinansowanie w wysokości  

429.653,00zł.  Z tego: 

          267 wniosków osób dorosłych na kwotę – 390.670,00zł. 

            28 wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę – 38.983,00zł. 

Dofinansowaniem objęto przede wszystkim koszty zakupu:  

▪ aparatów słuchowych, wkładek usznych, systemów wspomagających słyszenie,  

▪ protez modularnych, protez podudzia, ▪ pończoch kikutowych,  

▪ ortez i obuwia do ortez,  

▪ obuwia ortopedycznego,  

▪ balkoników,  

▪ wózków inwalidzkich, w tym: wózków inwalidzkich specjalnych,  

▪ kuli łokciowych,  

▪ materacy, poduszek p/odleżynowych,  

▪ pionizatorów,  

▪ aparatu szynowo-opaskowego,  

▪ gorsetu korekcyjnego,  

▪ zbiorników na insulinę, sensorów i elektrod do systemu ciągłego monitorowania glikemii,  

▪ cewników, pieluchomajtek i innych środków pomocniczych. 

   Sprzęt rehabilitacyjny:  

W 2021 roku wpłynęło 11 wniosków  na ogólną kwotę 28.578,00zł. Pozytywnie  

rozpatrzono 9 wniosków i wypłacono dofinansowanie w wysokości 13.293,00zł. 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

W ramach tego zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez demontaż 

brodzika i montaż natrysków z wyprofilowanym spływem do kratki ściekowej wraz z 
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siedziskami prysznicowymi, rozebranie podłóg i ułożenie antypoślizgowych płytek 

podłogowych, demontaż umywalek oraz wc i montaż umywalki oraz wc  

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż poręczy,  

2. poszerzenie drzwi oraz montaż drzwi automatycznie przesuwnych tak, aby osoba  

niepełnosprawna mogła swobodnie poruszać się w obrębie mieszkania,  

3. budowę podjazdu wraz z balustradą przed domem dla potrzeb osoby poruszającej się  

na wózku inwalidzkim,  

4. dostosowanie schodów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,  

5. zakup podnośnika, krzeseł schodowych, łóżek  rehabilitacyjnych, roweru tandem,  

schodołazu,  

6. zakup laptopów, komputera stacjonarnego, tableta, smartfonów, myszy 

bezprzewodowych, budzika wibrującego, urządzenia do obsługi komputera za pomocą 

wzroku, urządzeń do sterowania wzrokiem wraz z uchwytami, oprogramowań do 

komunikacji wspomagającej i alternatywnej, oprogramowania dla użytkowników  

urządzeń sterowanych wzrokiem. 

Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób 

niepełnosprawnych wpłynęło 79 wniosków na ogólną kwotę 923.709,00zł. 

Pozytywnie rozpatrzono 57 wniosków na kwotę 381.337,00zł. 

Wypłacono dla 56 osób kwotę 370.337,00zł. (jedna umowa została rozwiązana). 

Z tego: 

- na bariery architektoniczne 28 osób na kwotę – 279.126,00zł. 

- na bariery techniczne  15 osoba na kwotę – 61.505,00 zł. 

- w komunikowaniu się 13 osób na kwotę – 29.706,00zł. 

W tym 7 dzieci na kwotę 46.413,00zł. 

Łącznie na rehabilitację społeczną wydatkowano kwotę: 1.009.682,00zł. 

2. PILOTAŻOWY PROGRAM -   ,,AKTYWNY  SAMORZĄD” 

Powiat Mławski w 2021 roku po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego 

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

Niepełnosprawnych. Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym  

i w dostępie do edukacji.  

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej. 

      W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie z pilotażowego programu „ Aktywny 

Samorząd ”  w Module I Obszarze A ubiegała się 1 osoba z zakresu pomocy w zakupie i 

montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.                                 
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Wniosek rozpatrzono pozytywnie. 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę – 10.000,00zł 

Razem na Moduł I Obszar A  dofinansowanie zrealizowano na kwotę : 10.000,00zł 

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie     

                    informacyjnym. 

        W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie z pilotażowego programu „ Aktywny  

Samorząd ” Moduł I Obszar B ubiegało się łącznie 28 osób w/g poniższego wykazu: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz    

                     oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do  

                     16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,                         

                     z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych. 

Ilość złożonych wniosków – 18 

Rozpatrzono pozytywnie – 18 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę – 117.134,73zł 

Zadanie 3 – pomoc  w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz        

                     oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym        

                     stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. 

Ilość złożonych wniosków – 1 

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę: 3.599,00zł 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  

                     oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności                                       

                     (16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym  stopniem                    

                     niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami  

                     w komunikowaniu się za pomocą mowy. 

Ilość złożonych wniosków –  9 

Rozpatrzono pozytywnie – 9 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę: 29.741,20 zł 

Razem na Moduł I Obszar B  dofinansowanie zrealizowano na kwotę : 150.474,93zł  

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się. 

W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie z pilotażowego programu „ Aktywny 

Samorząd ” Moduł I Obszar C ubiegało się łącznie 9 osób w/g poniższego wykazu: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do    



 

 

25 

 

                     osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze  

                     znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą  

                     samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym 

Ilość złożonych wniosków – 1  

Wniosek został odrzucony z powodu nieuzupełnienia braków formalnych.  

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka                   

                     inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem                    

                     o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem   

                     niepełnosprawności.                     

Ilość złożonych wniosków – 2 

Rozpatrzono pozytywnie – 2 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę: 2.744,92zł 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne                   

                     rozwiązania techniczne, tj.protezy co najmniej na III poziomie jakości,               

                     adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności. 

Ilość złożonych wniosków – 2 

Rozpatrzono pozytywnie – 2 

Wypłacono dofinansowanie na dzień złożenia sprawozdania na kwotę: 18.200,00 zł 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,                  

                     w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III   

                     poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności. 

Ilość złożonych wniosków – 0 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę  – 0,00 zł 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub  

                    oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób                        

                    z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą  

                    problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza  

                    specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. 

Ilość złożonych wniosków – 4 

Rozpatrzono pozytywnie – 4 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę  – 30.000,00 zł 

Razem na Moduł I Obszar C  na dzień złożenia sprawozdania dofinansowanie 

zrealizowano na kwotę : 50.944,92zł  

    Łącznie na pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I Obszary A B C   

wypłacone dofinansowanie zrealizowano na kwotę: 211.419,85zł 
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Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do       

                   osób za znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

                   pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub   

kolegium,      a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami     

                   doktoranckimi. 

Ilość złożonych wniosków  –  11 

Rozpatrzono pozytywnie – 11 

Na dzień złożenia sprawozdania rozwiązano jedną umowę na kwotę 750,00 zł, z 

powodu braku przez wnioskodawcę realizacji zobowiązań zawartych w umowie. 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę: 28.923,75zł 

Razem na Moduł II na dzień złożenia sprawozdania dofinansowanie zrealizowano na 

kwotę: 28.923,75zł  

 

         Łącznie na pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II  

wypłacono dofinansowanie na kwotę: 240.343,60zł.    

 

Program jest realizowany do 15 kwietnia 2022r. 

 

5.   JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ PCPR W MŁAWIE 

1) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz  

     Domy Dziecka nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie. 

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom 

Dziecka Nr 1 w Kowalewie, Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie, Dom Dziecka Nr 3                           

w Kowalewie, Dom Dziecka Nr 4 oraz Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo - wychowawczych.   

Wspólną obsługę ekonomiczno– administracyjną, organizacyjną oraz opiekę specjalistyczną 

w/w placówkom zapewnia Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych. 

Stan liczebny 

Domu Dziecka nr 1 - 14 miejsc.  

Domu Dziecka nr 2 - 14 miejsc.  

Domu Dziecka nr 3 - 14 miejsc.  

Domu Dziecka nr 4 - 10 miejsc.  
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Wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną, organizacyjną oraz opiekę 

specjalistyczną w/w placówkom zapewnia Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek  

Opiekuńczo – Wychowawczych. 

Tabela nr 17.    Stan liczbowy wychowanków na dzień 31.12.2021r 

Lp. Placówka Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

Stan w 

dn. 

01.01.2021 

Ubyło Przybyło Stan w 

dn. 

31.12.2021 

1.  Domu Dziecka nr 1 13 2 3 14 

2.  Domu Dziecka nr 2 13 3 3 13 

3.  Domu Dziecka nr 3 17 9 2 10 

4.  Domu Dziecka nr 4 10 4 3 9 

Razem: 53 18 11 46 
 

Źródło: Dane Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo  

                – Wychowawczych w Kowalewie. 

 

 

W placówkach przebywają wychowankowie z następujących powiatów (stan w dn. 

31.12.2021r.): 

    Tabela nr 18.  Wykaz wychowanków z poszczególnych powiatów (stan w dn. 31.12.2021) 
 

Placówka 

opiekuńczo- 

wychowawcza 

Powiat 

Mława Sierpc Ożarów Maz Legionowo 

Domu Dziecka nr 1 
9 0 0 5 

Domu Dziecka nr 2 
7 2 4 0 

Domu Dziecka nr 3 
6 0 4 0 

Domu Dziecka nr 4 
7 2 0 0 

Łącznie: 
29 4 8 5 

 

Źródło: Dane Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo  

                – Wychowawczych w Kowalewie 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

     Tabela nr 19.   Władza rodzicielska rodziców (stan w dn. 31.12.2021 r.) 

Władza 

rodzicielska 

Dom 

Dziecka nr 

1 

Dom 

Dziecka 

nr 2 

Dom 

Dziecka 

nr 3 

Dom 

Dziecka 

nr 4 

Razem 

ograniczona 4 8 5 1 18 

pozbawienie władzy 

rodzicielskiej 

jednego  

z rodziców 

10 3 5 1 19 

pozbawienie władzy 

rodzicielskiej obojga 

rodziców 
0 2 0 0 2 

rodzice nie żyją 0 0 0 1 1 

wychowankowie 

pełnoletni 
0 0 0 6 6 

 

Źródło: Dane Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo  

                – Wychowawczych w Kowalewie. 

    Tabela Nr 20.    Wychowankowie przebywający w MOS i MOW (stan w dn. 31.12.2021r.) 
 

Lp. Placówka Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

MOS MOW Razem 

1.  Domu Dziecka nr 1 1 0 1 

2.  Domu Dziecka nr 2 1 1 1 

3.  Domu Dziecka nr 3 0 0 0 

4.  Domu Dziecka nr 4 2 0 2 

Łącznie: 4 1 4 

 

     Źródło: Dane Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo  – Wychowawczych 

                 w Kowalewie 
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Tabele nr 21.   Szkoły, do których uczęszczają wychowankowie w placówkach opiekuńczo-  

                         wychowawczych 

Placówki 

opiekuńczo- 

wychowawcze 

Odział 

przedszkolny 

Szkoła 

podstawowa 

Szkoły 

branżowe 

Technikum, 

Liceum  

Studia 

Wyższe, 

szkoły 

policealne 

Domu Dziecka nr 1 2 7 3 2 0 

Domu Dziecka nr 2 1 10 2 0 0 

Domu Dziecka nr 3 0 9 1 0 0 

Domu Dziecka nr 4 0 0 3 3 3 

Razem: 3 26 9 5 3 
 

Źródło: Dane Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo  

                – Wychowawczych w Kowalewie 
 

Nauka w w/w szkołach odbywała się w trybie stacjonarnym i zdalnym. W czasie nauki 

zdalnej osoby pozostające w placówce posiadały odpowiednie warunki do uczestniczenia w 

lekcjach on-line. W tym celu umożliwiono każdemu dziecku indywidualne korzystanie z 

przenośnych komputerów z bezprzewodową siecią internetową. 

 
 

Tabela nr 22.    Wychowankowie zgłoszeni do adopcji i rodzin zastępczych, stan  

   na dzień 31.12.2021r. 

Lp. Placówka opiekuńczo- 

wychowawcza 

Liczba wychowanków  

z uregulowaną 

sytuacją prawną, 

zgłoszonych do 

Ośrodka Adopcyjnego  

Liczba wychowanków 

zgłoszonych do 

umieszczenia w rodzinie 

zastępczej 

1 
Dom Dziecka nr 1 4 10 

2 
Dom Dziecka nr 2 5 9 

3 
Dom Dziecka nr 3 4 10 

4 
Dom Dziecka nr 4 1 0 

 
Razem: 14 29 

 

Źródło: Dane Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo  

                – Wychowawczych w Kowalewie 
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2) Dom Pomocy Społecznej w Bogurzynie 

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

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.) 

sprawowało nadzór nad Domem Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie. Do 

tutejszego Centrum wpływała dokumentacja dotycząca umieszczenia w Domu Pomocy 

Społecznej w Bogurzynie i na ich podstawie tut. Centrum wydawało decyzje umieszczające.   

Do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji, skierowani i umieszczani są 

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

osoby na podstawie postanowienia Sądu lub na własną prośbę – wniosek.    

W 2021 roku PCPR w Mławie wydało:  

- 6 decyzji administracyjnych umieszczających w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie; 

- 4 decyzje administracyjne wygaszające decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy  

      Społecznej w Bogurzynie; 

W 2021r. w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie mieszkało 51 osób.            

Główną przyczyną umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie jest: 

schizofrenia (paranoidalna, rezydualna, katatoniczna), zespoły (psychoorganiczne, zależności  

alkoholowej) zaburzenia osobowości, alkoholowe, urojeniowe, organiczne, depresyjne itp. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zajmuje się również wczytywaniem 

sprawozdań do Centralnej Aplikacji Statystycznej. Do piątego dnia każdego miesiąca 

wczytujemy informacje dotyczące domów pomocy społecznej wg stanu liczby mieszkańców  

na koniec miesiąca.  

Główną przyczyną umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie 

jest: schizofrenia (paranoidalna, rezydualna, katatoniczna), zespoły (psychoorganiczne, 

zależności alkoholowej) zaburzenia osobowości, alkoholowe, urojeniowe, organiczne, 

depresyjne itp. 

Na podstawie wydanych decyzji umieszczających w 2021r. w Domu Pomocy 

Społecznej w Bogurzynie zamieszkiwało 53 osób , w tym 5 osób nowo przyjętych. Trzy 

osoby zmarły. Na dzień 31.12.2021r. w DPS zamieszkiwało  47 osób.  

Zatrudnionych na dzień 31.12.2022r. było 39 pracowników: dyrektor, kierownik 

działu opiekuńczo – terapeutycznego, prawnik, księgowa, kucharki, opiekunowie pokojowi, 

pracownik biurowy, pracownik socjalny, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, psychologowie, 

lekarz psychiatra, internista. Mieszkańcy mają zapewniona całodobową opiekę pielęgniarską 

oraz opiekuńczą. 

Z uwagi na epidemię i rozprzestrzenianie się chorób zrezygnowano z wyjazdów ,imprez 

plenerowych i kulturalnych. Stosowano się do zaleceń Wojewody.. 

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje na dobrym poziomie. Analiza działalności i 

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

rehabilitacyjnych. Zakres usług ustalany jest poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i 
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możliwości mieszkańców. Dostępność działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych funkcjonuje 

na poziomie standardowych kryteriów. Odzwierciedleniem poziomu zapewnienia usług 

opiekuńczych są również składane do tutejszego Centrum coroczne meldunki z realizacji 

zadań opiekuńczych oraz informacje dotyczące ważniejszych uroczystości, spotkań w 

domach, organizowanych dla mieszkańców.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zajmuje się również wczytywaniem 

sprawozdań do Centralnej Aplikacji Statystycznej. Do piątego dnia każdego miesiąca 

wczytujemy informacje dotyczące domów pomocy społecznej wg stanu liczby mieszkańców 

na koniec miesiąca. 

 

3) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie jest stacjonarną placówką pomocową świadczącą 

specjalistyczne poradnictwo dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadczy pomoc 

na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Zespół Ośrodków Wsparcia powstał w 

październiku 2006r.  

 W skład Zespołu wchodzi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy                        

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

specjalistów: głównego księgowego, psychologa, psychoterapeutę, pedagoga, terapeutę, 

pracownika socjalnego, starszego referenta ds. kadr i administracji, konsultanta prawnika, 

sprzątaczkę, pracownika gospodarczego. 

Łącznie 12,5 etatu /6,58 OIK; 5,92 SOW/.  

 psychiatra  - umowa zlecenie,  

 informatyk – umowa zlecenie; 

  inspektor ochrony danych – umowa zlecenie. 

Zarówno Ośrodek Interwencji Kryzysowej jak i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczą specjalistyczne poradnictwo, wparcie i działania 

interwencyjne na rzecz klientów zgłaszających się do Placówki. 

Placówka udziela poradnictwa: prawnego, socjalnego, psychologicznego, 

medycznego, konsultacji wychowawczych oraz prowadzi psychoterapię. W 2021r. 

prowadzona była również psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia 

rodzin. Z psychoterapii indywidualnej skorzystało 8 osób poniżej 18 roku życia i 54 osoby 

pełnoletnie. Z psychoterapii par skorzystały 3 pary (6 osób), z psychoterapii rodzin 

skorzystały 2 rodziny (8 osób). Z konsultacji psychiatrycznych w 2021r skorzystało 12 osób 

uwikłanych w przemoc, korzystających z pomocy ZOW. 

W 2021r. w Zespole Ośrodków Wsparcia łącznie przez wszystkich specjalistów 

udzielono 3.153 porady specjalistyczne, z których skorzystało 669 osób, w tym 157 osób 

uwikłanych w przemoc, 512 osób doświadczających innego rodzaju kryzysu. 

W 2021r w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie łącznie przebywało 39 osób, w tym 25 dzieci. (Osoby pochodziły z powiatów: 
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mławskiego - 28 osób, nidzickiego – 2 osoby, działdowskiego – 2 osoby, makowskiego – 2 

osoby, białobrzeskiego – 1 osoba, wyszkowskiego – 2 osoby i żuromińskiego – 2 osoby). 

Osoby przebywające w hostelu SOW miały zapewnioną ochronę przed osobą 

stosującą przemoc. Udzielono im natychmiastowej pomocy specjalistycznej tj. 

psychologicznej, socjalne, prawnej, dostępu do pomocy medycznej, wsparcia emocjonalnego. 

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

liczby porad indywidualnych udzielanych przez specjalistów Ośrodka oraz liczby osób 

przebywających w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 

4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 
 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie jest koedukacyjną placówką pobytu 

dziennego przeznaczoną dla 41 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

znacznym, umiarkowanym i lekkim. 

1. Liczba uczestników wg stanu na 31.12.2021 r.: 46. 

2. Liczba uczestników, którzy przybyli w ciągu roku:  2. 

3. Liczba uczestników, którzy opuścili Dom oraz przyczyny odejścia: 2 (1 osoba została 

umieszczona w placówce całodobowej opieki, 1 osoba zrezygnowała z powodu braku 

możliwości dojazdu do placówki. 

4. Liczba  uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi  lub spektrum autyzmu w 

trakcie roku 13. 

5. Liczba  uczestników  z problemami w komunikacji werbalnej 7. 

6. Liczba ubezwłasnowolnionych uczestników 15, w tym: 

      - całkowicie  15  osób, 

      - częściowo  0 osób. 

7. Liczba uczestników, którzy nie podpisywali samodzielnie ewidencji obecności 13.  

8. Liczba osób w ciągu roku niepełnosprawnych fizycznie z problemami w zakresie 

lokomocji (wózek, kule itp.) 3 osoby.  

9. Liczba uczestników z poszczególnych gmin/powiatów (wymienić z jakich), innych niż 

gmina/powiat, gdzie mieści się ŚDS: Lipowiec Kościelny (5 osób), Szreńsk (4 osoby), 

Szydłowo (4 osoby), Wieczfnia Kościelna (2 osoby), Wiśniewo (2 osoby), Stupsk                                 

(5 osób). 

 

 

6. POWIATOWY  ZESPÓŁ  DO  SPRAW  ORZEKANIA   

     O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie działa                                  

przy  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przy ul. Reymonta 4.                     

Nie posiada on statusu samodzielnej jednostki budżetowej, wspierany jest w formie obsługi 

finansowej, administracyjnej i kadrowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                              

w Mławie. 
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku składał się                    

z 13 członków, z czego 4 stanowili lekarze specjaliści – Przewodniczący Składów 

Orzekających – 1 internista, pediatra, psychiatra oraz neurolog. 7 osób  to specjaliści 

(członkowie składów orzekających) – trzech pracowników socjalnych,  trzech doradców 

zawodowych i pedagog.  Są oni zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. W skład 

Powiatowego Zespołu wchodzi również Przewodniczący i Sekretarz Zespołu. 

 

Liczba i cel przyjętych wniosków o orzeczenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności 

 

Do Powiatowego Zespołu w Mławie w 2021 roku wpłynęło 929 wniosków o ustalenie 

stopnia niepełnosprawności. W 2020 r. wpłynęło 815 takich wniosków. Główne cele, dla 

których składane były wnioski to: 

- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego – 166, 

- odpowiednie zatrudnienie – 155, 

- korzystanie z ulg i uprawnień – 126, 

- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 130, 

- korzystanie z usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjalnych – 290, 

- uzyskanie karty parkingowej – 55, 

-uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 7. 

Dla osób poniżej 16 roku życia wpłynęło 195 wniosków (w 2020 r. – 224 ), w tym:  

- 192 o uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko, 

- 3 w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna) dziecka, 

wymagającego z powodu niepełnosprawności, stałej opieki i pomocy. 

Łącznie w 2021 roku złożono 1.124 wnioski  (w 2020 roku przyjęto 1.039 wnioski).  

Liczba wydanych orzeczeń 

 W oparciu o złożoną wraz z wnioskami dokumentację medyczną, wytworzone w toku 

postępowania orzeczniczego dokumenty tj. oceny specjalistów Zespołu oraz badanie lekarskie 

podczas pracy składów orzekających, Powiatowy Zespół w Mławie w 2021 roku wydał 

następującą liczbę orzeczeń: 

a) osobom powyżej 16 roku życia – 881 ogółem, (przy 773 w 2020 r.)w tym: 

- 861 z określeniem stopnia niepełnosprawności, 

- 5 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

- 15 o odmowie wydania orzeczenia; 

b) osobom poniżej 16 roku życia – 185 ogółem, (przy 215 w 2020 r.) w tym: 

- 170 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 14 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności. 
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co  łącznie daje 1.066 orzeczeń w 2021 r., podczas gdy w 2020 r. liczba orzeczeń wynosiła 

988.   

Charakter wydanych orzeczeń  

 Spośród 861 osób powyżej 16 roku życia,  którym określono stopień 

niepełnosprawności: znaczny stopień uzyskało 244 osób,  umiarkowany – 399 i lekki – 218.               

W roku 2021 różnica pomiędzy kobietami (443) a mężczyznami (418) jest nie znaczna. 

Osoby z wykształceniem podstawowym (298) oraz zasadniczym (245). Najliczniejszą grupę 

wiekową  stanowiły osoby mające 60 lat i więcej (492 osób) oraz w wieku 41-60 lat (232 

osoby). Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności były choroby narządu ruchu (235 osób) , 

choroby serca  i układu oddechowego (165), choroby neurologiczne (106 osób), choroby  

psychiczne to  (139 osób). 

 Wśród 170 osób poniżej 16 roku życia uznanych w 2021 roku za niepełnosprawne 

przeważali, podobnie jak w 2020 roku, chłopcy (97 osób) oraz młodzież w wieku 8-16 lat (97 

osób). Główną przyczyną niepełnosprawności dzieci były całościowe zaburzenia rozwojowe 

(37 osób), choroby metaboliczne, endokrynologiczne (34 osoby), choroby neurologiczne (21  

osób), choroby narządu ruchu (17 osób). 

 W minionym roku odbyło  się 59 posiedzeń składów orzekających. . 

 

Legitymacje osób niepełnosprawnych 
 

Z dniem 1 sierpnia 2017r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób 

niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W dniu 1 września 2017 

r. nastąpiła nowelizacja § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu  

niepełnosprawności określającego m.in. wzór legitymacji.  

W obecnym stanie prawnym organem wystawiającym legitymację osoby 

niepełnosprawnej jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do którego 

złożono wniosek. Produkcją i dystrybucją blankietów legitymacji zajmuje się Polska 

Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Wniosek o wydanie legitymacji  

przesyłany jest drogą elektroniczną za pomocą systemu Eksmoon.  

Do 31 grudnia 2021 roku Powiatowy Zespół na podstawie ważnych orzeczeń  

wystawił ogółem 138 legitymacji, w tym: 

- 22  legitymacji dzieciom posiadającym niepełnosprawność, 

- 116  legitymacji dorosłym, posiadającym stopień niepełnosprawności.   

Karty parkingowe 

Od dnia 1 lipca 2014r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r.,                        

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zmianie uległy zasady wydawania kart 

parkingowych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 
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niepełnosprawnych, organem wydającym kartę parkingową stał się Przewodniczący 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

W związku z powyższym w 2021 roku Powiatowy Zespół  wydał  152 karty 

parkingowe  osobom niepełnosprawnym oraz 4 karty parkingowe placówkom. 

 

Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności    

w Mławie w 2021 roku 

 Budżet Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie na rok 

2021 w oparciu o kwotę dotacji wynosił 196.250zł.  

Plan dotacji wykonano w 100 %.  

Reasumując należy podkreślić, że w 2021 pojawiła się delikatna tendencja wzrostowa 

w stosunku do 2020  roku w składaniu wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 

i o stopniu niepełnosprawności. 

 

 

 

7. WYKAZ POTRZEB 

 

1) Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców  

poprzez tworzenie rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych. 

2) Promowanie rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania kandydatów na rodziny  

zastępcze oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców powiatu. 

3) Organizowanie grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 

usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 

4) Organizowanie  poradnictwa specjalistycznego i szkoleń dla osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletnich wychowanków rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

5) Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia opiekuńczego. 

6) Utworzenie rodziny zastępczej specjalistycznej. 

7) Prowadzenie działań w kierunku zwiększenia liczby rodzin zawodowych. 

8) Kontynuacja Programu Aktywny Samorząd poprzez złożenie aktualnego wniosku.  

9) Podnoszenie kompetencji zawodowych  pracowników PCPR poprzez ich udział  

w warsztatach  i  szkoleniach. 

10) Podjęcie działań w celu tworzenia dodatkowych form pieczy instytucjonalnej. 

      11) Malowanie  pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 


