
ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

z  siedzibą w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6 
 z dnia 7 marca 2017 roku 

 
w sprawie : powołania Zespołu do spraw  Pieczy Zastępczej 

 
Na podstawie art.76 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2016r poz. 575 ze zm)  oraz Zarządzenia Nr 60/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 12 
grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
 

zarządzam co następuje: 
 

§1 
 
1.Powołuję Zespół do spraw pieczy zastępczej działający przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwany dalej ZRPZ. 
 
2. W skład Zespołu wchodzą:  Przewodniczący, W-ce Przewodniczący i sześcioro 
członków . 
 
3.Prace Zespołu mogą być prowadzone przy minimum czteroosobowym składzie. 

§2 
 
1.Miejscem spotkań Zespołu do spraw pieczy zastępczej będzie siedziba 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Toruniu  ul. Towarowa 4-6. 
 
2.Zasięg działania ZRPZ obejmuje Powiat Toruński. 
 

§3 
 
Do zadań ZRPZ należy w szczególności: 
 
1)kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń  
kwalifikacyjnych  zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia , opinię o 
spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, 
 
2)współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy 
społecznej , sądami i ich organami pomocniczymi w tym w szczególności  
z prokuraturą i  policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami służby zdrowia, 



kościołami i związkami wyznaniowymi , organizacjami społecznymi  oraz z 
organizacjami pozarządowymi, 
 
3)dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających  w rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz ocena zasadności dalszego pozostawienia dziecka w pieczy 
zastępczej,  
 
4)dokonywanie  okresowej oceny  oraz  rekwalifikacji rodzin zastępczych  
 
5)organizowanie i prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej , 
której celem jest pozyskiwanie , szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających  
gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i 
wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, 
 
6)zlecanie przeprowadzenia badań psychologiczno – pedagogicznych oraz 
analizowanie wyników, 
 
7)analizowanie sytuacji osobistej, rodzinnej, bytowej, społecznej i majątkowej 
dotyczącej kandydatów do pełnienia oraz pełniących już rolę rodziny zastępczej i 
prowadzących rodzinny dom dziecka, 
 
8)podejmowanie decyzji o przeniesieniu dzieci do innych form pieczy zastępczej, 
 
9)przyznawanie różnych form  pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym 
zawodowym, niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, 
 
10)  współpraca z różnymi instytucjami  działającymi na rzecz poprawy sytuacji w 
środowiskach rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz     
omawianie spraw dotyczących kontaktów dzieci z rodzicami biologicznymi, 
 
11)analizowanie sytuacji dzieci kierowanych do placówek oraz rodzinnych form 
pieczy zastępczej, 
 
12)opiniowanie kandydatur rodziców zastępczych ubiegających się o 
przekształcenie w  rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka, 
13)ocena szans powrotu dziecka do rodziny biologicznej i podejmowanie decyzji o 
pozbawieniu praw rodzicielskich 
 
14)wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PCPR. 



§4 
 
1.Spotkania Zespołu będą odbywały się zgodnie z potrzebami. 
 
2.Z posiedzenia zespołu sporządzany będzie protokół, który wraz z listą obecności 
będzie przechowywany przez przewodniczącego  Zespołu. 
 

§5 
 
1.Podczas nieobecności Przewodniczącego ZRPZ obowiązki prowadzenia 
spotkania przejmuje Wice Przewodniczący. 
 

§6 
 
1.Traci  moc Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Toruniu z dnia  22 marca 2016roku. 
2.Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca  2017 roku. 

§7 
 
W skład ZRPZ, wchodzą  następujące  osoby: 
1)Anna Karbowska  - Przewodnicząca(pracownik PCPR) 
2)Małgorzata Marmurowicz  - Wice Przewodnicząca(pracownik PCPR)  
3) Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska – Członek(członek Zarządu Powiatu  
     Toruńskiego) 
4) Honorata Żeglarska -  Członek (radna powiatowa) 
5)Monika Tomaszewska – Członek(pracownik PCPR) 
6) Aleksandra Gawinecka – Członek(psycholog PCPR) 
7)Mariola Igielska – Członek (koordynator rodzinnej pieczy PCPR) 
8)Jolanta Parzych – Członek(psycholog Ośrodek Adopcyjny Toruń) 
9)Jacek Konopka - Członek (koordynator rodzinnej pieczy PCPR) 
10)Małgorzata Markowska - Członek(pracownik PCPR) 
 
 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 
w Toruniu 

 
Jolanta Zielińska 

 


