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 Na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – 

wychowawcze:  

1. Ośrodek Wsparcia Rodziny, 

2. Pogotowie Opiekuńcze,  

3. Rodzinny Dom Dziecka.  

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.  2013,  poz. 135 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2001r. Nr 292, poz. 1720) zapewniają dzieciom 

całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby, w szczególności 

emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, realizują przygotowany 

we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwiają kontakt dziecka  

z rodzicami i innymi osobami bliskimi, (chyba, że sąd postanowi inaczej), podejmują 

działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewniają dziecku dostęp do kształcenia 

dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmują dziecko działaniami 

terapeutycznymi, zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Instytucjonalna piecza zastępcza funkcjonuje w oparciu o obowiązujące standardy opieki  

i wychowania. Placówki opiekuńczo – wychowawcze w Gorzowie Wlkp. funkcjonują  

w oparciu o obowiązujące przepisy prawne spełniając warunki i standardy usług określone  

w obowiązujących aktach prawnych.  

Na obecnych zasadach mogą funkcjonować do końca 2020 roku, ponieważ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi od dnia 01 stycznia 2021 r. placówki opiekuńczo – 

wychowawcze typu interwencyjnego i socjalizacyjnego będą mogły funkcjonować pod 

warunkiem, że będą zapewniały opiekę całodobową w budynkach przeznaczonych dla 14 

wychowanków.  

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do dostosowania organizacji, 

zasad i warunków funkcjonowania tych placówek do wymagań określonych  

w przedmiotowej ustawie. Poniżej przedstawiamy podjęte działania przez poszczególne 

placówki dostosowujące je do obecnie obowiązujących wymagań.  

 

W przypadku Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 42: 

− zakończono proces wygaszania grupy interwencyjnej dla dzieci od 0 do 6 roku życia. 

Z dniem 1 września 2013r. grupa przestała funkcjonować. Z pięciorga dzieci 
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przebywających w grupie 2 zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej  

a 3 wychowanków (rodzeństwo) w wieku od 5 do 9 roku życia przeniesiono do grupy 

usamodzielnienia (grupa, w której przebywają wychowankowie od 10 do 18 roku 

życia, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie).  

− Zaadaptowano: 

a/ 2 pomieszczenia w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 b na pokoje dla 

dwóch wychowanków, 

b/ jedno pomieszczenie w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42a dla jednego 

wychowanka 

c/ jedno pomieszczenie dla dwóch wychowanków w budynku przy ul. Puszkina 2.  

Pomieszczenia zaadaptowano w celu zwiększenia liczby miejsc do 14 w każdej 

placówce (zgodnie z Uchwałą nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  

26 czerwca 2013r. grupy usamodzielnień przekształcają się w 3 samodzielne 

placówki). Niezbędne jest też przystosowanie łazienek i sanitariatów, które były 

dotychczas użytkowane przez dzieci z grupy interwencyjnej. Jednak brak środków 

uniemożliwia wykonanie prac. 

− podjęta została Uchwała nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 

czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie 

Wlkp. Z dniem 01 stycznia 2014 r. przekształca się Ośrodek Wsparcia Rodziny  

w Gorzowie Wlkp. w następujące jednostki budżetowe:  

1. Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  

ul. K. Wielkiego 44,  

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1, typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 2, 

3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2, typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 a,  

4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3, typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 b.  

Ogółem w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. jest zatrudnionych 42 

pracowników. Do końca 2013r. jest planowana redukcja zatrudnienia 4 osób (pomocy 

wychowawcy, sprzątaczki i 2 pielęgniarek).  

 

Aktualnie placówka spełnia standardy określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie funkcjonują trzy grupy 
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usamodzielnienia (grupa, w której przebywają wychowankowie od 10 do 18 roku życia, 

którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie), ośrodek wsparcia dziennego,  

8 mieszkań chronionych oraz hostel dla młodocianej matki z dzieckiem. Aktualnie  

w placówce przebywa 42 dzieci.  

 

W przypadku Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. ul. Spokojna 57: 

- zmniejszono liczbę miejsc z 40 do 30 - zgodnie z art. 230 tejże ustawy, liczba dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być wyższa niż 30, 

wygaszono jedną grupę wychowawczą. Zmniejszenie liczby miejsc w chwili obecnej nie 

wpłynęło na zmniejszenie liczby zatrudnienia.  

- wyremontowano pomieszczenia dwóch grup wychowawczych dostosowując  

je do standardów określonych w rozporządzeniu, tworząc: 

• pokoje mieszkalne nie większe niż 5 osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni 

zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie  

z wyposażenia,  

• miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki  

do przechowywania i obróbki żywności,  

• miejsce do nauki, 

• wspólną przestrzeń mieszkalną, która stanowi miejsce spotkań i wypoczynku, 

umożliwia spożywanie posiłków,   

• uaktualniono Regulamin Organizacyjny i Statut Pogotowia Opiekuńczego 

wprowadzając zmiany określone w ustawie. 

Wszystkie te działania skutkowały wydaniem przez Wojewodę Lubuskiego Decyzji 

Nr PS-I. 9423.2.15.2012 zezwalającej Miastu Gorzów Wlkp. na prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Zezwolenie wydano  

na czas określony do dnia 1 stycznia 2021 r.  

Pomimo uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

a tym samym osiągnięciem standardów zapisanych w rozporządzeniu regulującym 

funkcjonowanie placówek, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych prac remontowych  

w budynku Pogotowia Opiekuńczego – tj. wymiana pokrycia dachowego, osuszenie budynku 

i jego termomodernizacja, remont i przebudowa pionów łazienkowych oraz położenie nowej 

instalacji elektrycznej.  

Zgodnie z zapisami art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
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z dniem 1 stycznia 2014 r. pracownicy zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy Karta 

Nauczyciela, staną się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy  

o pracownikach samorządowych. W wyniku tych zamian konieczna będzie redukcja 

zatrudnienia kadry wychowawczej z uwagi na fakt zwiększenia liczby godzin pracy  

w stosunku do ilości zatrudnionych osób. Obecnie zatrudnionych jest 20 wychowawców,  

w tym 8 osób w ramach Karty Nauczyciela, 12 osób w oparciu o Kodeks Pracy. Optymalny 

standard zatrudnienia to 13 wychowawców. W związku z powyższym należy ograniczyć 

zatrudnienie o 7 osób. W chwili obecnej trwają konsultacje ze związkami zawodowymi  

w zakresie wypowiedzenia warunków płacy pracownikom zatrudnionym w oparciu o Kartę 

Nauczyciela. W połowie okresu wypowiedzenia pracownicy określą czy przyjmują nowe 

warunki płacy czy stosunek pracy zostaje rozwiązany z winy pracodawcy. Wtedy też, 

możliwe będzie określenie kosztów finansowych, jakie będą wiązały się, z redukcją 

zatrudnienia.  

 

Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  

spełnia standardy ilościowe i jakościowe w zakresie sprawowanej opieki i wychowania 

określone w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej   oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 Rodzinny Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie  

8 wychowankom, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Opiekę sprawuje 

dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę i osoba do pomocy w pracach 

gospodarskich, wykonującą swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenie. Budynek 

placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego jest dostosowany do potrzeb 

umieszczonych dzieci, w tym licznego rodzeństwa. Pokoje mieszkalne są właściwie 

oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne 

korzystanie z wyposażenia. Łazienki posiadają miejsca do prania i suszenia rzeczy 

osobistych, toalety umożliwiają korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność  

i zgodność z zasadami higieny. Dzieci posiadają miejsca do nauki. Kuchnia jest 

przystosowana do przygotowywania i spożywania posiłków, w placówce jest również pokój 

dzienny, przeznaczony do zabaw, wypoczynku i wspólnego spożywania posiłków. 

 

Sporządziła:  

Małgorzata Jóźwik 


