
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20/2021 kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych                                            
i rodzinnych domów dziecka obowiązującej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

 

Na podstawie zarządzenia nr 28/2011 r. Starosty Śremskiego z dnia 15 listopada 2011 

r. w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie nadanego uchwałą nr 62/417/2020 

Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 20/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Śremie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury wspierania                    

i oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka obowiązującej w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wprowadza się następujące zmiany: 

1) W rozdziale III. Obowiązki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ust. 13 

otrzymuje brzmienie: 

„13. Wysłuchanie małoletniego przed oceną jego sytuacji polega na 

przeprowadzeniu swobodnej rozmowy z dzieckiem, podczas której koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej wypełnia protokół z wysłuchania dziecka stanowiący 

załączniki nr 9 do niniejszej procedury.” 

2) W rozdziale III. Obowiązki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ust. 14 

otrzymuje brzmienie: 

„14. Informacje zawarte w protokole z wysłuchania dziecka, każdorazowo 

zamieszczane są w ocenie sytuacji dziecka.” 

3) W rozdziale III. Obowiązki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej po ust. 18 

dodaje się ust. 19 w następującym brzmieniu: 



„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej dokumentuje w formie pisemnej zgodę 

rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka/dzieci.” 

4) Załącznik nr 9 do procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych                                            

i rodzinnych domów dziecka obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie  otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
 
 

KIEROWNIK 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie 
Karolina Gałuszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 9 

do procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych 

i rodzinnych domów dziecka obowiązującej 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

 

Protokół z wysłuchania dziecka  

zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   

 

Data wysłuchania/ spotkania z dzieckiem: .................................................................. 

Imię i Nazwisko dziecka: ...................................................... 

Wiek dziecka: ....................................................................... 

Rodzina Zastępcza, w której przebywa dziecko: ......................................................... 

1. Czy było możliwe wysłuchanie dziecka: 

a) Tak 

b) Nie (podaj przyczynę) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osoby obecne przy wysłuchaniu dziecka (funkcja): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy dziecko chce pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej: 

a) Tak 

b) Nie  

4. Uwagi zgłaszane przez dziecko m.in. do planu pomocy dziecku (cele, potrzeby, 

działania, oczekiwania itp.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



5. Uwagi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wnioski z obserwacji): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Inne: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

....................................................... 

Podpis osoby dokonującej                 

wysłuchania 

 


