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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim (dalej PCPR lub 
Centrum). 

 

Janusz Zdzieborski, dyrektor, od 17 lutego 1999 r. 

 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 

3. Formy i efekty pracy udzielanej przez koordynatorów rodzinom zastępczym 
i rodzinnym domom dziecka. 

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Dla realizacji celów kontroli zostały 
wykorzystane także dowody sporządzone w latach wcześniejszych oraz w okresie 
późniejszym, a także dane statystyczne z tych okresów. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. 
 

 

 

 Anna Marszałek-Rochowicz, główny specjalista kontroli państwowej, 1.
upoważnienie do kontroli nr KPS/42/2020 z 3.09.2020 r.  

 Michał Przybylski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 2.
do kontroli nr KPS/43/2020 r. z 3.09.2020 r. 

(akta kontroli tom I, str.1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej nie została zorganizowana 
w sposób sprzyjający efektywnej i rzetelnej realizacji przez nich zadań. Efekty pracy 
koordynatorów w zakresie wsparcia udzielanego rodzinom zastępczym są 
w znacznym stopniu niemożliwe do jednoznacznej oceny z powodu ogólnikowego 
dokumentowania zidentyfikowanych problemów i podejmowanych działań oraz 
niedostatecznej weryfikacji sporządzanej przez nich dokumentacji. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w sposób nieprecyzyjny i niespójny określił 
usytuowanie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz koordynatorów 
w strukturze organizacyjnej Centrum. Jednocześnie organizator wprowadził 
nadmierną liczbę wzorów dokumentów, które zobowiązani byli uzupełniać 
koordynatorzy, co prowadziło do nadmiernej biurokracji. Terminowość i rzetelność 
sporządzanej dokumentacji nie była należycie i dostatecznie weryfikowana. 
Brakowało m.in. części dokumentów mających stanowić podstawę do rozliczania 
zadaniowego czasu pracy, tj. miesięcznych kart pracy koordynatorów z rodziną oraz 
miesięcznych kart współpracy z instytucjami.  

Wszyscy koordynatorzy byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie 
zadaniowym i posiadali kwalifikacje zgodne z wymogami art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia o 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej3. 
Jednak w całym okresie objętym kontrolą, tj. latach 2018-2020 (I połowa) w PCPR 
przekroczony był określony w art. 77 ust. 4 ustawy4 limit 15 rodzin objętych 
wsparciem przez jednego koordynatora (od 3 do 11 rodzin ponad limit). Organizator 
przydzielał rodzinom zastępczym koordynatorów, na podstawie jednozdaniowego 
wniosku zawartego w druku dotyczącym przyznania rodzinie wsparcia finansowego, 
bez zasięgania wymaganej opinii rodziny zastępczej.  

Plany pomocy dziecku sporządzone przez koordynatorów zawierały uchybienia 
i częściowo były nierzetelne i niezgodne z przepisami ustawy. Nie sporządzano 
m.in. dokumentu pn. diagnoza psychofizyczna, który zgodnie z ustawą powinien być 
podstawą opracowania planu pomocy dziecku. Plany pomocy dziecku były 
sporządzane bez udziału asystenta rodziny biologicznej lub pracownika socjalnego 
właściwego ośrodka pomocy społecznej (OPS). Nie gromadzono i nie 
przekazywano rodzinom zastępczym wszystkich dokumentów dotyczących sytuacji 
dziecka określonych w ustawie o pieczy zastępczej, w tym zwłaszcza diagnozy 
psychofizycznej dziecka oraz planu pomocy rodzinie biologicznej, sporządzanego 
przez asystenta rodziny.  

Ogólnikowe zapisy w dokumentacji lub jej brak uniemożliwiają pełną ocenę 
realizowanych zadań oraz efektów pracy koordynatorów z rodzinami zastępczymi 
i dziećmi. Koordynatorzy nie sporządzali m.in. corocznych sprawozdań z efektów 
pracy, mimo takiego obowiązku wynikającego z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy. Z analizy 
dokumentacji dotyczącej 13 dzieci umieszczonych w ośmiu rodzinach objętych 
szczegółowym badaniem, wynika, że na ogół realizowali swoje obowiązki 
z zaangażowaniem. Uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach zespołów ds. 
okresowej oceny sytuacji dziecka i prawidłowo opracowywali dokument pn. Ocena 
sytuacji dziecka. Odwiedzali rodziny zastępcze przynajmniej raz w miesiącu, 
a rodziny otrzymywały wsparcie, m.in. w formie pomocy specjalistycznej 
psychologów oraz podstawowych szkoleń w zakresie wzmacniania kompetencji 
wychowawczych. Jednak tylko dla jednego z 13 dzieci, prowadzono prawidłową 

                                                      
2 NIK formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 821, dalej ustawa o pieczy zastępczej lub ustawa. 
4 Art. 77 ust. 4 - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin 

zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

OCENA OGÓLNA 

UZASADNIENIE OCENY 

OGÓLNEJ 
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dokumentację. W dokumentacji tych dzieci zidentyfikowano 28 problemów, z których 
24 udało się rodzinom przy wsparciu koordynatorów rozwiązać.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

1.1 Koordynatorzy w strukturze organizacyjnej jednostki oraz 
wewnętrzne procedury pomocy rodzinom zastępczym 
i rodzinnym domom dziecka 

1. Starosta miński wyznaczył PCPR w Mińsku Mazowieckim na organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej6. Zgodnie z przyjętym Statutem Centrum wykonuje 
zadania powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej7. 
Dyrektor PCPR powołał Zespół do spraw Pieczy Zastępczej8, w skład którego 
weszli: Dyrektor PCPR, pracownicy zajmujący się rodzinami zastępczymi, 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik zajmujący się placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi, psycholodzy. Struktura organizacyjna PCPR została 
określona w Regulaminie organizacyjnym9. Z dokumentu obowiązującego od 2018 r. 
wynika, że w PCPR funkcjonuje Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Zadania 
określono jednak ogólnie dla Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (któremu przypisano 
wszystkie zadania z zakresu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej).  

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest również wyszczególniony w Schemacie 
organizacyjnym załączonym do Regulaminu. Schemat jest jednak nieczytelny, 
a usytuowanie koordynatorów niejasne. Wynika z niego, że dyrektorowi podlega 
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W strukturze tego Zespołu wymieniono 
cztery odrębne pozycje: Instytucjonalną pieczę zastępczą – doradcę ds. rodziny; 
Rodzinną pieczę zastępczą; Koordynatorów i Psychologów. Z tej struktury – 
ponieważ uwzględnia ona pieczę instytucjonalną – wynikałoby, że dotyczy ogólnie 
Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, a nie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 
Treść Regulaminu jest niespójna z załączonym Schematem organizacyjnym. 
W Schemacie nie ma natomiast Zespołu ds. Pieczy Zastępczej wymienionego 
w Regulaminie.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że Regulamin „został przyjęty przez Zarząd powiatu” 
i że jest w nim „wydzielony Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.  

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

na terenie Mińska Mazowieckiego. 
7 Uchwała Nr XXX/264/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania Statutu PCPR w Mińsku 

Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2013 r. poz. 182); tekst jednostlity - Uchwała Nr XVII/209/12 Rady Powiatu 
Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r., zmiana w zakresie finansowania dodatku wychowawczego – Uchwała Nr 
XIV/163/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu PCPR 
w Mińsku Mazowieckim. 

8 Zarządzenie Nr 4a.2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Organizatora Pieczy Zastępczej w Mińsku 
Mazowieckim z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: powołania Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 

9 W okresie objętym kontrolą funkcjonowały dwa Regulaminy. Pierwszy stanowił załącznik do Uchwały Nr 240/12 
Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 lutego  2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR 
w Mińsku Mazowieckim. Drugi obowiązywał od połowy 2018 r. i został wprowadzony jako Załącznik do Uchwały Nr 
764/18 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego.  

OBSZAR 
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Ustosunkowując się do tych wyjaśnień, wskazać należy, że  w związku z art. 76 ust. 
2 ustawy10, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej powinien być jednoznacznie 
wydzielony w strukturze PCPR.  

Centrum w okresie objętym kontrolą zatrudniało siedmiu koordynatorów, 
podlegających bezpośrednio dyrektorowi PCPR (Centrum nie ma struktury 
wydziałowej). Ze Schematu organizacyjnego wynika natomiast, że koordynatorzy 
funkcjonują w strukturze Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który jest 
podległy dyrektorowi. Praca koordynatorów organizowana jest przez pracownika 
socjalnego panią C.Ł., zatrudnioną na stanowisku starszego specjalisty pracy 
socjalnej - koordynatora. Pani C.Ł. posiada wykształcenie określone w art. 116  
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej11 oraz specjalizację II 
stopnia w zawodzie pracownik socjalny, wymagane dla osób zatrudnionych na tym 
stanowisku. Mimo iż faktycznie pełni ona obowiązki osoby kierującej pracą 
koordynatorów, w zakresie jej obowiązków nie określono, jakie posiada uprawnienia 
wobec nich.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że w zakresie obowiązków pani C.Ł. jest „koordynacja 
Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dotyczy to przyjmowania informacji 
od koordynatorów o rodzinie w sprawach administracyjnych, m.in. w zakresie 
informacji potrzebnych do sporządzania list i wypłacania świadczeń, przydzielania 
nowopowstałych rodzin do poszczególnych koordynatorów”12.  

Zdaniem NIK, Regulamin organizacyjny powinien jednoznacznie określać strukturę 
organizacyjną Centrum oraz uprawnienia innych (poza dyrektorem) osób 
koordynujących i nadzorujących pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
m.in. w zakresie przydzielania rodzin, egzekwowania od nich terminowego 
i rzetelnego sporządzania dokumentacji dotyczącej rodzin zastępczych i dzieci 
objętych pieczą, w tym sprawozdań i miesięcznych kart pracy, oraz weryfikacji treści 
dokumentów i oceny jakości i skuteczności.  

(akta kontroli tom I str. 8-49, tom III str. 71-74, 78, 82-82, 88-89, 94) 

2. Dyrektor PCPR wprowadził wewnętrzne rozwiązania obejmujące organizację, 
sposób realizacji i dokumentowania zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Do zarządzeń13 załączono łącznie 32 wzory dokumentów, z których 
większość wypełniają koordynatorzy14. Wzory dokumentów nie są podzielone 
na bloki tematyczne, a ich kolejność może wydawać się przypadkowa – 
przemieszane są wzory dokumentów do wypełnienia przez rodziny zastępcze, 

                                                      
10 Art. 76. 1. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu 

powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. (…) 2. W przypadku gdy organizatorem jest powiatowe 
centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. 

11 Dz. U. 2020 poz. 1876. 
12 W zakresie jej obowiązków z 2017 r. wpisano, że oprócz „koordynacji pracy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, 

zajmuje się ona także: „prowadzeniem dokumentacji w sprawach rodzin zastępczych”, „sporządzaniem list wypłat 
świadczeń dla rodzin zastępczych”, „sporządzaniem sprawozdań z bieżącej działalności”, „załatwianiem spraw 
związanych z bieżącą działalnością Centrum podczas nieobecności Dyrektora”.  

13 Zarządzenie Nr 8.2016 Dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia 
aktualizacji i ujednolicenia druków obowiązujących Organizatora Pieczy Zastępczej w Mińsku Mazowieckim, 
aktualizowane zarządzeniami Nr 3.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r., Nr 11.2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr 18.2017 
z dnia 3 lipca 2017 r., Nr 19.2017 z dnia 7 lipca 2017 r., Nr 3.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. 

14 Zgodnie z tymi zarządzeniami koordynatorzy powinni wypełniać m.in. następujące druki: Kwestionariusz koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej dotyczący oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (druk 
ORPZ.02.2017), Ocenę sytuacji dziecka (druk ORPZ.03.2017), Plan pomocy dziecku (druk ORPZ.04.2017), Ocenę 
rodziny zastępczej (druki ORPZ.05a i 05b.2017), Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka/ki rodziny 
zastępczej/placówki opiekuńczo-wychowawczej (druk ORPZ.07.2017),  Modyfikację i ocenę realizacji planu pomocy 
dziecku (druk ORPZ.16.2017), Kartę podjętych działań w rodzinie (druk ORPZ.17a.2020), Kartę podjętych działań 
w szkole (druk ORPZ.17b.2020), Kartę podjętych działań wobec pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej (druk 
ORPZ.17c.2020), Modyfikację karty podjętych działań w rodzinie (druk ORPZ.25a.2020), Modyfikację karty podjętych 
działań wobec pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej (druk ORPZ.25c.2020) oraz  Kartę współpracy 
z instytucjami koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk ORPZ.26.2020). 
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usamodzielnianych wychowanków i koordynatorów oraz rejestry danych o osobach 
zakwalifikowanych do pełnienia funkcji i pełniących funkcję rodziny zastępczej 
zawodowej, niezawodowej oraz rodzinnego domu dziecka.  

Ponadto koordynatorzy wypełniają dokumenty sprawozdawcze wg wzorów 
wprowadzonych na podstawie ustnych ustaleń, a nie zarządzenia dyrektora: 
miesięczną Kartę pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz miesięczne 
Sprawozdanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z wykonanych zadań. 
Wśród wzorów dokumentów nie przewidziano natomiast rocznych sprawozdań 
z efektów pracy, które powinni – zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy – przedstawiać 
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępcze. 

Wzory dokumentów zakładają kilkakrotne powtarzanie tych samych treści: 

 w miesięcznym Sprawozdaniu z wykonywanych zadań koordynatorzy muszą np. 
zamieszczać zestawienie wizyt w rodzinach, co już zawiera odrębny dokument - 
miesięczna Karta pracy koordynatora oraz zestawienie dotyczące współpracy 
z instytucjami, co jest przewidziane w miesięcznej Karcie współpracy 
z instytucjami (druk ORPZ.26.2020); 

 w Ocenie sytuacji dziecka (druk ORPZ.03.2017) jest również punkt plan pomocy 
dziecku powtarzający odrębny dokument pn. Plan pomocy dziecku (druk 
ORPZ.04.2017); 

 Kwestionariusz koordynatora dotyczący oceny sytuacji dziecka umieszczonego 
w rodzinie zastępczej (druk ORPZ.02.2017) zawiera ocenę sytuacji dziecka, 
a także plan pomocy dziecku - dwukrotnie w punkcie V i IX (ten drugi jest planem 
zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum), a także po raz trzeci – planowane 
działania podpisywane przez koordynatora i rodzinę zastępczą – pkt VI. Ocena 
sytuacji dziecka oraz Plan pomocy dziecku to także odrębne dokumenty, co 
przywołano powyżej; 

 koordynatorzy w comiesięcznych Sprawozdaniach z wykonywanych zadań 
powtarzają też pełną listę rodzin objętych ich opieką, zamiast np. ograniczyć się 
do istotnych informacji o zmianach dotyczących nowych rodzin powierzonych ich 
opiece lub zakończenia pracy z rodziną.  

Dyrektor PCPR przyznał, że łącznie wprowadzono 18 wzorów dokumentów 
do wypełniania przez koordynatorów. Pytany o przyczynę wprowadzenia tak dużej 
liczby wzorów dokumentów zakładających powtarzanie tych samych treści, wyjaśnił: 
„dokumenty, na których pracują koordynatorzy były opracowane wspólnie i wszyscy 
uznaliśmy, że są nam pomocne. Zostały wprowadzone w celu ujednolicenia pracy 
poszczególnych koordynatorów i ułatwienia pracy”.  

Zdaniem NIK, wprowadzenie tak dużej liczby dokumentów do wypełniania przez 
koordynatorów prowadzi do wielokrotnego powtarzania tych samych treści i może 
powodować obniżenie jakości prowadzonej dokumentacji. Wskazywali na to także 
sami koordynatorzy, a jeden wprost stwierdził w anonimowej ankiecie (z sześciu, 
którzy ją wypełnili), że jednym z głównych powodów niewystarczającej ilości czasu 
na prowadzenie pracy z rodzinami jest „nadmiar pracy biurowej”.  

 (akta kontroli tom I str. 517-622 i tom III str. 90, 94-95) 

3. W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 
dyrektor PCPR od 16 marca 2020 r. zawiesił całkowicie pracę koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej w terenie (wizyty w środowisku rodzin zastępczych) 
oraz przyjmowanie interesantów PCPR15, a dwa tygodnie później wprowadził 
system pracy naprzemiennej wśród pracowników16. Koordynatorzy pracowali 

                                                      
15 Zarządzenie Nr 9.2020 Dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim z dnia 16 marca 2020 r.  
16 Zarządzenie Nr 10.2020 Dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 marca 2020 r. 
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w siedzibie PCPR lub w formie pracy zdalnej – mają do dyspozycji laptopy oraz 
telefony służbowe. Od marca do czerwca 2020 r. spotykali się z rodzinami tylko 
w wyjątkowych sytuacjach i byli zwolnieni z obowiązku wypełniania miesięcznych 
kart pracy. Obowiązani byli natomiast do sporządzania miesięcznych sprawozdań.  

Ograniczenie zadań PCPR wprowadził także Starosta miński17 zawieszając 
do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19, 
obowiązek dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy oraz ocen 
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.  

(akta kontroli tom I str.112-113, tom III str. 76-77, 151-154) 

4. W wyniku oględzin ustalono, że siedmiu zatrudnionych koordynatorów ma 
do dyspozycji tylko jedno pomieszczenie biurowe (z trzema biurkami) oraz jedno 
biurko-dostawkę w innym pokoju. Zgodnie z wprowadzonym harmonogramem 
koordynatorzy pracują w siedzibie PCPR przez dwa dni w tygodniu po 4 godziny. 
Pozostały czas przeznaczają na pracę w terenie. Obowiązuje zasada, 
by poszczególni koordynatorzy przebywali w pokojach służbowych naprzemiennie. 
W PCPR nie ma odrębnego pomieszczenia, w którym można swobodnie przyjąć 
rodzinę zastępczą i porozmawiać z zachowaniem poufności. W sytuacji, kiedy 
na podstawie decyzji sądu koordynator musi być obecny przy kontaktach dziecka 
z rodziną biologiczną, odrębne pomieszczenie użyczane jest przez psychologa. 
Jeżeli istnieje potrzeba porozmawiania z rodziną zastępczą w siedzibie PCPR, 
koordynatorzy albo wybierają czas, kiedy są sami w pomieszczeniu, albo proszą 
innych koordynatorów o czasowe opuszczenie pokoju. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że 
prowadzi rozmowy ze Starostą, w celu zmiany tej sytuacji. 

(akta kontroli tom III str. 71-75b) 

5. PCPR wprowadził rozwiązanie polegające na rozliczaniu koordynatorom kosztów 
przejazdu samochodami prywatnymi w celach służbowych. Otrzymywali oni z tego 
tytułu comiesięczny ryczałt18, w wysokości 175 zł (dla samochodów o pojemności 
silnika do 900 cm3) oraz 250 zł (dla pojemności powyżej 900 cm3). Rozliczanie 
wyjazdów służbowych samochodami prywatnymi należało do obowiązków 
pracownika ds. kadrowych, który miał weryfikować wyjazdy, analizując 
comiesięczne karty pracy. Zwrot kosztów przejazdu środkami transportu zbiorowego 
był możliwy po przedłożeniu delegacji wraz z biletami (ta forma rozliczania dotyczyła 
dalszych wyjazdów, np. na szkolenia).  

(akta kontroli tom III str. 71-75, 78-86, tom I str. 103-111) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Usytuowanie i skład Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w regulaminie 1.
organizacyjnym oraz usytuowanie i podległość koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej w strukturze organizacyjnej PCPR są nieprecyzyjne i niespójne, 
a dyrektor PCPR nie występował do Zarządu Powiatu Mińskiego o zmianę 
uchwały w sprawie nadania regulaminu. 

 Nieprecyzyjne określenie zakresu uprawnień koordynacyjno-nadzorczych dla 2.
innych niż Dyrektor PCPR osób organizujących, koordynujących 
i weryfikujących pracę koordynatorów. 

 Wprowadzenie dużej liczby wzorów dokumentów do wypełniania przez 3.
koordynatorów, prowadzącej do wielokrotnego powtarzania tych samych treści.  

                                                      
17 Zarządzenie Nr 37.20 Starosty Mińskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń 

przy wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 
18 Zarządzenie Nr 12.2018 Dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu 

kosztów używania przez pracowników dla celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością 
pracodawcy. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1.2 Spełnianie przez zatrudnianych koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej wymogów ustawowych oraz przestrzeganie 
przez organizatora formy i stanu zatrudnienia koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej 

1. W okresie objętym kontrolą PCPR zatrudniał łącznie osiem osób na stanowiskach 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wszystkie spełniały wymogi określone 
w art. 78 ust. 1 ustawy w zakresie wykształcenia, niekaralności, 
niezalegania   alimentami oraz nieograniczenia/niepozbawienia władzy 
rodzicielskiej. Wszyscy koordynatorzy byli zatrudnieni na umowy o pracę (pełny etat) 
w systemie zadaniowego czasu pracy, zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy. Zadania 
określone w zakresie obowiązków koordynatorów były zbieżne z zadaniami 
zawartymi w ustawie o pieczy zastępczej oraz przyjętym Regulaminem 
organizacyjnym  i Regulaminem pracy. 

 (akta kontroli tom III str.2-7, 10-24, tom I str. 20-68) 

2. Na koniec 2018 r., 2019 r. i I połowy 2020 r. PCPR zatrudniał odpowiednio 7, 6 i 6 
koordynatorów. Od połowy 2018 r. jedna osoba przebywa na zwolnieniu i urlopie 
wychowawczym, a na jej miejsce przyjęto pracownika na zastępstwo. W 2019 r. 
odeszła jedna osoba. We wrześniu 2020 r. zatrudniony został jeszcze jeden 
koordynator (we wrześniu i październiku 2020 r. było ich siedmiu).  

(akta kontroli tom III, str. 4) 

3. W okresie objętym kontrolą liczba rodzin zastępczych w Powiecie mińskim 
utrzymywała się na stałym poziomie. Na koniec 2018 r. funkcjonowały 123 rodziny 
zastępcze, na koniec 2019 r. – 118, a na koniec I połowy 2020 – 122.  

Szczegółową strukturę rodzin zastępczych (stan na koniec roku/półrocza) 
zaprezentowano w poniższym zestawieniu:  

Tabela nr 1. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie mińskim. 

 
 
Lp. Forma rodzinnej pieczy zastępczej 

Liczba rodzin zastępczych na koniec 
roku/półrocza 

2018 2019 2020 (I poł) 

1 
Rodziny zastępcze spokrewnione 73 70 70 

2 
Rodziny zastępcze niezawodowe 47 45 49 

3 Rodziny zastępcze zawodowe (łącznie)19, w 
tym: 

2 2 2 

3.1 Rodziny zastępcze zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego 1 0 0 

3.2 Rodziny zastępcze zawodowe 
specjalistyczne 0 0 0 

4 Rodzinne domy dziecka 1 1 1 

5 Rodziny zastępcze (ogółem) 123 118 122 

Źródło – opracowanie własne NIK na podstawie danych PCPR. 

W Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-202020 przyjęto 
planowany limit - 1 zastępcza rodzina zawodowa w każdym roku, a w 2018 r. 
ponadto 1 rodzinny dom dziecka. Limity te zostały osiągnięte. W 2018 i 2019 r. 
powstało po jednej rodzinie zawodowej. Ponadto od 1 grudnia 2018 r. jedna z rodzin 

                                                      
19 Dane w pozycji 3 nie są sumą danych z pozycji 3.1 i 3.2. Rodziny zastępcze mogą być zawodowymi rodzinami 

zastępczymi albo zawodowymi rodzinami zastępczymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego albo zawodowymi 
rodzinami zastępczymi specjalistycznymi. 

20 Załącznik do uchwały nr XXVI/320/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zastępczych (zawodowa, specjalistyczna) została przekształcona w rodzinny dom 
dziecka. Do 2018 r. funkcjonowała także jedna zawodowa rodzina zastępcza 
pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. 

(akta kontroli tom I, str. 232, 385 i 424, tom III str.1) 

4. PCPR sporządzał obowiązkowe sprawozdania, w tym: roczne Oceny zasobów 
pomocy społecznej, sprawozdanie roczne z działalności PCPR – organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, roczne sprawozdania dla GUS, półroczne 
sprawozdania rzeczowo-finansowe, finansowe dla Powiatu mińskiego oraz 
sprawozdania dla MRPiPS, a także dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (np. 
w zakresie dzieci zgłoszonych do adopcji, dotyczące deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej).  

Kontrola NIK wykazała, że PCPR podał w sprawozdaniu dla GUS PS-02 za 2019 r. 
nierzetelne dane statystyczne dotyczące liczby rodzin zastępczych oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy rodzinnej. Porównano dane z dwóch sprawozdań, 
w których wykazywano stan na koniec 2019 r., tj. sprawozdanie rzeczowo-
finansowe21 za okres od 2019.07.01 do 2019.12.31 oraz Sprawozdanie dla GUS22 
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Szczegółowe różnice między danymi wykazanymi 
w tych sprawozdaniach prezentuje poniższe zestawienie: 

Tabela nr 2. Dane dotyczące liczby rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci wykazane 
w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych oraz dla GUS wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

Rodzinne 
domy 

dziecka 

Rodziny 
zastępcze 

zawodowe 

Rodziny 
zastępcze 

niezawodowe 

Rodziny 
zastępcze 

spokrewnione Ogółem 

 Liczba poszczególnych typów rodzin zastępczych 

Sprawozdania 
rzeczowo-finansowe  1 2 45 70 118 

Sprawozdanie dla GUS 1 2 39 72 114 

 Liczba dzieci w poszczególnych rodzinach zastępczych 

Sprawozdania 
rzeczowo-finansowe 8 7 63 91 169 

Sprawozdanie dla GUS 11 7 54 93 165 

Źródło – opracowanie własne NIK na podstawie sprawozdań PCPR. 

Prawidłowe dane dotyczące liczby rodzin i dzieci zaprezentowano w sprawozdaniu 
rzeczowo-finansowym.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „rozbieżność w wykazywanych danych dotyczących 
liczby rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci może wynikać z różnej 
interpretacji autora sprawozdania”. NIK nie podziela tych wyjaśnień. W obu 
sprawozdaniach podawane były dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie 
było merytorycznego uzasadnienia dla rozbieżności.    

(akta kontroli tom I str. 262-500, 501-513, tom II str. 153 i 156, tom III str. 96, str. 463) 

5. W całym okresie objętym kontrolą przekroczony był limit 15 rodzin zastępczych 
lub rodzinnych domów dziecka objętych opieką jednego koordynatora, co było 
niezgodne z art. 77 ust. 4 ustawy. Z analizy wszystkich miesięcznych sprawozdań 
koordynatorów, sporządzanych w latach 2018-2020 (I półrocze), wynika, że mieli 
przydzielone nawet do 26 rodzin. Najbardziej obciążeni byli na początku 2018 r. 
Np. koordynator J.P. w miesiącach od stycznia do marca tego roku miała pod opieką 

                                                      
21 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, 

dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113A tej 
ustawy, za okres od 2019-07-01 do 2019-12-31. 

22 PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej według stanu w dniu 31.12.2019 r. 
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26 rodzin, koordynator M.D. w styczniu i lutym pracowała z 25 rodzinami, 
koordynator B.S. od lutego do kwietnia miała 24 rodziny, a koordynator M.R. przez 
cały rok (poza styczniem, kiedy miała ich 21) pracowała z 23 lub 24 rodzinami. Na 
koniec 2018, 2019 i I połowy 2020 r. mieli przydzielone od 18 do 24 rodzin.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że w związku z przekroczeniem limitu 15 rodzin, 
koordynatorzy otrzymywali „dodatek specjalny” w wysokości 300 zł brutto 
miesięcznie.  

(akta kontroli tom III str. 2-3, tom I str. 78-86, tom V str. 1-440, tom VI str. 1-537 i tom VII str. 1-345) 

6. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że w latach 2018, 2019 i 2020 wszystkie rodziny 
zastępcze i rodzinny dom dziecka były objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej.  

Z przeprowadzonej przez NIK analizy wszystkich miesięcznych sprawozdań, 
sporządzanych przez koordynatorów w okresie 2018-2020 (I półrocze), wynika 
jednak, że od stycznia do marca 2018 r. nie wszystkie rodziny miały przydzielonych 
koordynatorów. W styczniu PCPR zatrudniał czterech koordynatorów, którzy 
w swoich sprawozdaniach wykazali, że mają łącznie pod opieką 95 rodzin. 
Od lutego zatrudniono kolejnego koordynatora i łączna liczba rodzin objętych 
wsparciem wzrosła do 109, a w marcu do 111. W tym czasie w powiecie 
funkcjonowało ok. 120-130 rodzin zastępczych23, co oznacza, że ok. 20 z nich nie 
miało wsparcia koordynatora. 

W sprawozdaniach z działalności PCPR za lata 2017-2018, w wykazie potrzeb 
w zakresie pieczy zastępczej, sporządzanych zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy24, 
Centrum wykazywało potrzebę zwiększenia liczby koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, nie określając jednak dokładnie ich liczby. W potrzebach na rok 2020 nie 
wykazano konieczności zatrudnienia kolejnego koordynatora. Dyrektor PCPR 
wyjaśnił, że „zdawał sobie sprawę, po rozmowach ze Starostą i Zarządem o braku 
możliwości otrzymania więcej niż jednego etatu koordynatora w danym roku”. 

 (akta kontroli tom III str. 78-86, 462, tom V str. 1-440, tom VI str. 1-537 i tom VII str. 1-345) 

7. W prowadzonych w powiecie dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
typu socjalizacyjnego (na 30 i na 14 miejsc), przebywały także dzieci poniżej 10., 
a nawet siódmego roku życia, co było niezgodne z art. 95 ust. 125 i 232 ust. 126 
ustawy o pieczy zastępczej.  

Wg stanu na koniec października 2018 r. w obu placówkach przebywało czworo 
dzieci poniżej 7. roku życia, dla których jako przyczynę umieszczenia w pieczy 
instytucjonalnej wskazano „brak miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej”. Na koniec 
2018 r. w placówkach przebywało sześcioro dzieci poniżej 7. roku życia, w tym 
jedno z powodu „braku miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej”. Na koniec 2019 r. 

                                                      
23 Dla porównania: wg sprawozdania PCPR za rok 2016 było ogółem 132 rodziny zastępcze (str. 28). Dokument pod 

adresem internetowym (dostęp na dzień 29.10.2020 r.): https://89.161.170.80/pcpr-
new/images/dokumenty_do_pobrania/spr_raporty_programy/Spr._PCPR_za_2016r.pdf. Sprawozdanie za rok 2017 nie 
było dostępne. W sprawozdaniu za rok 2018 wykazano 139 rodzin zastępczych, a w sprawozdaniu za rok 2019 – 145 
(dane liczone narastająco). 

24 Art. 182. 5. Kierownik PCPR składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działal-ności powiatowego centrum 
pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

25 Art. 95. 1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno--
terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności 
w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego, inter-wencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w przypadku, 
gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowaw-czej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych 
wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przema-wia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. 

26 Art. 232. 1. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. 1–3 i 7, w okresie od dnia 
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7. roku życia. 2. Po upływie okresu, 
w ust. 1, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać dzieci powyżej 10. roku życia. 

https://89.161.170.80/pcpr-new/images/dokumenty_do_pobrania/spr_raporty_programy/Spr._PCPR_za_2016r.pdf
https://89.161.170.80/pcpr-new/images/dokumenty_do_pobrania/spr_raporty_programy/Spr._PCPR_za_2016r.pdf
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w placówkach przebywało 7 dzieci w wieku poniżej 7 roku życia, w tym troje 
z powodu „braku miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej”.  

Dane te wskazują na niedostateczną liczbę rodzin zastępczych. W Sprawozdaniach 
z działalności PCPR za lata 2017 i 2018 w wykazie potrzeb w zakresie pieczy 
zastępczej, Centrum wykazywało potrzebę zwiększania liczby zawodowych rodzin 
zastępczych (nie określając o ile). W powiatowym Programie Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018-2020 określono limit na jedną nową rodzinę w każdym roku.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że liczba zawodowych rodzin zastępczych jest 
niewystarczająca. Jak poinformował, w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki 
na podpisanie umowy z jedną rodziną zastępczą zawodową. Również w projekcie 
budżetu na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości umożliwiającej zawarcie 
umowy z jedną rodziną zastępczą zawodową.  

PCPR prowadzi kampanię informacyjną w celu pozyskania chętnych kandydatów 
na rodziców zastępczych (informacja na stronie internetowej Centrum, ulotki, 
plakaty, publikacje prasowe, wyświetlanie na bilbordzie). W 2018 r. w szkoleniach 
wzięło udział 16 kandydatów na rodziców zastępczych (osiem małżeństw), jedno 
małżeństwo się wycofało, 14 osób przeszło szkolenie i zostało zakwalifikowanych 
(wpisanych do rejestru). W 2019 r. szkolono 11 osób (pięć małżeństw i jedną osobę 
samotną). Ukończyło szkolenie i zakwalifikowało się dziewięć osób (wpisanych 
do rejestru). W 2020 r. zapisanych jest 20 osób (10 małżeństw), ale nie było 
możliwości zorganizowania szkolenia. 

(akta kontroli tom I str. 232, 393-394, 430, 441-442, 485-
486 i 458-459, 450-451, 477-478, tom III str. 78-86) 

8. W okresie 2018-2020 (I półrocze) pieczę zastępczą w Powiecie mińskim opuściło 
37 wychowanków w wyniku usamodzielnienia. Proces usamodzielnienia był 
prowadzony dla wszystkich 37 wychowanków, a koordynatorzy wspierali ich 
w procesie usamodzielnienia.              (akta kontroli tom III str. 78-86) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nieprzestrzeganie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonego 
w art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej limitu 15 rodzin zastępczych 
objętych opieką jednego koordynatora. 

2. Nierzetelne sporządzenie Sprawozdania rodzinnej pieczy zastępczej PS-02 
dla GUS za rok 2019, w zakresie podawanych danych statystycznych 
dotyczących liczby rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej 
pieczy zastępczej. 

3. Niezapewnienie wystarczającej liczby rodzin zastępczych, skutkujące 
umieszczaniem dzieci w wieku poniżej 7 lat w pieczy instytucjonalnej, co jest 
niezgodne z art. 95 ust. 1 (z wyłączeniem sytuacji określonych w ust. 2)  oraz 
art. 232 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. 

1.3 Zapewnienie przez organizatora możliwości podnoszenia 
kwalifikacji oraz korzystania z poradnictwa zawodowego 
i supewizji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  

W okresie objętym kontrolą organizator pieczy zastępczej nie organizował i nie 
finansował szkoleń dla koordynatorów. Koordynatorzy brali udział w szkoleniach, 
które sami znaleźli i zaproponowali, a Dyrektor zaakceptował. Szkoleń tych było 
niewiele. W 2018 i 2019 r. każdy z koordynatorów wziął udział średnio w dwóch 
szkoleniach, przez trzy dni w roku. Ich tematyka była związana głównie z różnymi 
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formami pracy z dziećmi i ich wspieraniu27. Brakowało szkoleń specjalistycznych 
w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka - 
tylko dwóch koordynatorów przeszło szkolenie pn. Przygotowanie 
do usamodzielnienia i jeden pn. Sukcesy, dylematy i wyzwania pieczy zastępczej. 
Zapewnienie specjalistycznych szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji 
koordynatorów należy do obowiązków organizatora pieczy, zgodnie z art. 76 ust. 4 
pkt 14a ustawy. 

W okresie objętym kontrolą koordynatorzy nie mieli możliwości skorzystania 
z wsparcia w formie superwizji oraz nie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących 
walki ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do czego mają prawo 
zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy. Tylko jeden z sześciu koordynatorów, którzy 
wypełnili ankiety NIK, uznał, że oferta szkoleniowa PCPR oraz działania wspierające 
były wystarczające28. Czterech wskazało, że skuteczność ich pracy mogłaby 
podnieść szersza oferta szkoleniowa. Jeden zwrócił uwagę na brak szkoleń 
wspierających w związku z wypaleniem zawodowym, a dwóch napisało wprost 
o potrzebie superwizji. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że koordynatorzy byli objęci 
superwizją w 2017 r., a kolejną planowano na 2020 r., jednak z powodu 
ogłoszonego stanu zagrożenia pandemicznego nie doszło do zorganizowania tego 
typu wsparcia. Jego zdaniem koordynatorzy mieli dostęp do szkoleń 
specjalistycznych. 

Zdaniem NIK, PCPR powinien zapewnić wszystkm koordynatorom specjalistyczne 
szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie pracy z rodziną 
zastępczą oraz w zakresie walki ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu 
zawodowemu, w tym w formie superwizji częściej niż raz na trzy lata. 

 (akta kontroli tom III str.5-7, 88-98, 417-424) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu wszystkim 
koordynatorom specjalistycznych szkoleń mających na celu podnoszenie ich 
kwalifikacji w zakresie pracy z rodziną zastępczą, co należy do obowiązków 
organizatora pieczy zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 14a ustawy oraz walki ze stresem 
i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do czego mają prawo na podstawie art. 
77 ust. 6 ustawy. 

1.4 Rozwiązania dotyczące finansowania pracy koordynatorów 

1. Koszt zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2018, 
2019 i 2020 (I połowa) wynosił odpowiednio: 304,4 tys. zł, 331,9 tys. zł, 176,1 tys. 
zł.29 Koszty te były pokrywane ze środków własnych powiatu oraz ze środków 
z rządowego Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na lata 
2018 i 201930. Umowy w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu, 
którego celem jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju 
systemu pieczy zastępczej, w tym wzmocnienie roli koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej i zwiększenie dostępu do jego usług w powiatach, w zakresie określonym 

                                                      
27 Tematy szkoleń: Psychopedagogika traumy, Podstawy nauki o więzi, Widzę-rozmawiam-reaguję, Pomoc dzieciom 

z FAS i FASD, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Narkotyki i NSP – Zagrożenia psychospołeczne i somatyczne – 
profilaktyka, Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie, Profilaktyka uzależnień 
chemicznych i behawioralnych, Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby, Przygotowanie do usamodzielnienia i 
Sukcesy, dylematy i wyzwania pieczy zastępczej.. 

28 Uwagi w odpowiedzi na pytanie: Rodzaj szkoleń lub wsparcia zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego 
zapewnione koordynatorowi przez pracodawcę w ciągu ostatnich 3 lat. 

29 Dane ze sprawozdań finansowych z wykonania budżetu PCPR za lata 2018, 2019 i I połowę 2020 r. 
30 Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej ogłaszany na lata 2018 i 2019 na podstawie art. 247 ustawy 

o systemie pieczy zastępczej.  
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w rządowym Programie i w jego ogłoszeniu zawarto odpowiednio 14 listopada 2018 
r. i 13 listopada 2019 r.31. 

Wymiar procentowy wkładu własnego PCPR, był zgodny z wymogami zawartymi 
w Programie. Ze sprawozdania będącego załącznikiem do umowy z Wojewodą 
Mazowieckim za rok 2018 wynika, że udział procentowy wkładu z dotacji w kosztach 
wynagrodzenia wszystkich sześciu koordynatorów wynosił od 53,41% do 55,95%, 
a wkład własny wyniósł ponad 44,00%, co oznacza, że nie przekroczono 
dopuszczalnego progu 67% z dotacji32. W 2019 r. proporcje te wyniosły od 43,33% 
do 49,18% wkładu środków z dotacji w kosztach wynagrodzeń koordynatorów 
(wkład własny od 50,82% do 56,67%), co oznacza, że nie przekroczono 
dopuszczalnego progu 60% z dotacji33. Po doliczeniu do kosztów wynagrodzeń 
koordynatorów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie 
społeczne, składek na Fundusz Pracy, itp., wkład własny PCPR był jeszcze wyższy 
i wynosił w latach 2018-2019 odpowiednio 66,99% i 68,85%. Szczegółową strukturę 
kosztów zatrudnienia koordynatorów zaprezentowano w poniższej tabeli. 
Tabela nr 3. Koszty zatrudnienia koordynatorów w Powiecie mińskim w latach 2018-2020 (I połowa). 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Koszt zatrudnienia/proc. 

2018 r. 2019 r. 2020 (I poł) 

1. Łączny koszt zatrudnienia koordynatorów w tys. zł 
brutto, w tym: 

304,4 331,9 176,1 

2. Środki własne w tys. zł 203,9 228,5 176,1 

2.1 % kosztów ogółem 66,99 68,85 100 

3. Środki z Programu asystent rodziny… 100,5 103,4 0 

3.1 % kosztów ogółem 33,01 31,15 0 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PCPR 

2. Analiza dokumentacji dotyczącej umów w sprawie dofinansowania kosztów 
wynagrodzeń koordynatorów za rok 2018 i 2019 wykazała, że w sześciu z siedmiu 
załączników zawarto nierzetelne dane dotyczące liczby rodzin przypadających 
na jednego koordynatora w PCPR w Mińsku Mazowieckim. Wykazywano, że na 
każdego z nich przypada 15 rodzin zastępczych, co nie odpowiadało stanowi 
faktycznemu. Rzeczywiste dane podano tylko w jednym z załączników do umowy 
na rok 2018, przypisując od 19 do 23 rodzin na poszczególnych koordynatorów 
(ogółem 123 rodziny).  
Dyrektor PCPR wyjaśnił, że doszło do tego „omyłkowo”, podkreślając, że „owa 
pomyłka nie miała wpływu na rozliczenie zadania, ponieważ dofinansowanie 
przeznaczone było do wynagrodzenia koordynatora i liczba rodzin, jaką miał 
pod opieką dany koordynator, nie miała wpływu na wysokość dofinansowania”.  

Na rok 2020 Programu dofinasowania do zatrudnienia koordynatorów MRPiPS 
dotychczas nie ogłosił, mimo że obowiązek taki wynika z art. 247 ust. 1 ustawy 
o pieczy zastępczej34 – program miał obowiązywać przez 11 lat od 2012 r., czyli 

                                                      
31 Umowy nr WPS-VIII.946.3.12.2018 z 14 listopada 2018 r. i nr WPS-IV.946.3.12.2019 z 13 listopada 2019 r. 
32 W 2018 r. dofinansowaniu w ramach Programu mogły podlegać koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej (dotyczy to utworzonego stanowiska, nie konkretnej osoby) do kwoty maksymalnej 2100 zł brutto 
miesięcznie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej miesięcznie na etat, co stanowić powinno maksymalnie 
do 67% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo 
finansowy udział własny w wysokości minimum 33%).  

33 W 2019 r. dofinansowaniu w ramach Programu mogły podlegać koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej (dotyczy to utworzonego stanowiska, nie konkretnej osoby) do kwoty maksymalnej 1900 zł brutto 
miesięcznie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej miesięcznie na etat, co stanowić powinno maksymalnie 
do 60% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo 
finansowy udział własny w wysokości minimum 40%). 

34 Minister właściwy ds. rodziny wprowadzi program na dofinansowanie w okresie od 11 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy 
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do 2023 r. Zatrudnienie koordynatorów w 2020 r. finansowane jest w całości ze 
środków własnych Powiatu.       

(akta kontroli tom II str. 1-55, tom III str. 8, 78-98) 
3. Zadania w zakresie pieczy zastępczej w latach 2017-2018 finansowane były 
także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „Czas na zmiany”. PCPR realizował 
ten projekt w latach 2017 i 2018. Łączna wartość projektu to 581,7 tys. zł. Na 2018 r. 
przypadało 260,6 tys. zł, w tym wkład własny PCPR – 32,6 tys. zł. Z projektu 
finansowano m.in. warsztaty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 
opuszczających pieczę. Natomiast w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r. 
PCPR realizuje finansowany z tego samego programu projekt pn. „Postaw 
na siebie”. Całkowita wartość projektu to 672 tys. zł. w tym 537,6 tys. zł - 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 134,4 tys. zł - 
wkład własny Powiatu mińskiego. Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-
zawodowa 48 wychowanków będących w pieczy zastępczej lub ją 
opuszczających.35       (akta kontroli tom I, str. 377, tom II, str.382, tom III, str. 86) 

4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie koordynatorów (z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami) w okresie objętym kontrolą wynosiło 3,7 
tys. zł w 2018 r., 3,9 tys. zł w 2019 r. i 4,2 tys. w 2020 r. (I połowa). 
W wynagrodzeniu uwzględniono także dodatek specjalny z tytułu pracy z większą 
niż 15 liczbą rodzin zastępczych w wysokości 300 zł brutto. Trzech z siedmiu 
koordynatorów oprócz pełnego etatu w PCPR podjęło także inne zatrudnienie 
w formie umowy-zlecenia - jeden w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w charakterze asystenta rodziny, dwóch w szkołach jako pedagog i pedagog 
specjalny.                   (akta kontroli tom III str.9) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym przedstawieniu danych 
dotyczących liczby rodzin przypadających na jednego koordynatora w PCPR 
w sześciu z siedmiu załączników do umów w sprawie dofinansowania wynagrodzeń 
koordynatorów z rządowego Programu za lata 2018 i 2019. 

1.5 Sprawozdawczość z efektów działalności koordynatorów  

Z przeprowadzonej przez NIK analizy wszystkich dokumentów sprawozdawczych 
sporządzanych przez koordynatorów w latach 2018-2020 (I połowa)36 wynika, że 
tylko dwóch koordynatorów (z sześciu pracujących na koniec 2018 r.) sporządziło 
roczne sprawozdanie z efektów swojej pracy. W 2019 r. żaden z sześciu 
koordynatorów nie opracował takiego dokumentu, mimo iż obowiązek sporządzania 
rocznego sprawozdania z efektów pracy dla organizatora rodzinnej pieczy wynika 
wprost z artykułu 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

Miesięczne Karty pracy koordynatora oraz Karty współpracy z instytucjami stanowiły 
podstawę do rozliczenia zadaniowego czasu - miesięczne sprawozdania 
z załączonymi kartami pracy opatrzone były pieczątką dyrektora i dekretacją 
na pracownika ds. kadrowych. Tymczasem analiza wykazała, że: 

                                                                                                                                       
zastępczej, w szczególności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka.  

35 https://www.pcpr-minskmaz.pl/projekt-postaw-na-siebie 
36 Miesięczne Sprawozdania koordynatora z wykonanych zdań, miesięczne Karty pracy koordynatora, miesięczne Karty 

współpracy z instytucjami, roczne Sprawozdania koordynatora dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
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 czterech (z ośmiu koordynatorów zatrudnionych w latach 2018-2020) 
nie sporządziło wszystkich Kart pracy (u jednego brak 18 - za miesiące od 
września 2018 r. do grudnia 2019 r. oraz za styczeń i luty 2020 r.; u drugiego 
brak dwóch - za miesiące sierpień i grudzień 2019 r.; u trzeciego brak dwóch – 
za wrzesień 2018 r. i czerwiec 2019 r.; u czwartego – brak dwóch – za luty 
i czerwiec 2020 r.); 

 Miesięczne Sprawozdania koordynatora z wykonywanych zadań sporządzane 
były zwykle na zasadzie skopiowania treści z poprzedniego miesiąca, powtarzały 
informacje z innych dokumentów i zawierały ogólnikowe sformułowania; 

 Miesięczne Karty współpracy z instytucjami (wprowadzone od lutego 2020 r.) 
pojawiały się w dokumentacji sprawozdawczej tylko sporadycznie.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że to on sprawuje „bezpośredni nadzór nad pracą 
koordynatorów”, a „weryfikacji sprawozdań dokonuje pracownik zajmujący się 
sprawami kadrowymi i rozliczaniem czasu pracy”. Koordynatorzy nie składali 
sprawozdania rocznego w związku z wprowadzeniem przez dyrektora sprawozdań 
miesięcznych i zbieraniem od koordynatorów danych rocznych do sprawozdania 
rocznego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w formie e-maili. Dyrektor PCPR 
wyjaśnił też, że analizy dokumentów sprawozdawczych przeprowadzał „wyrywkowo” 
oraz że „nie sporządzano z tego żadnego protokołu, na bieżąco prowadził rozmowy 
z koordynatorami i wprowadzał ewentualne poprawki”. Brak części miesięcznych 
sprawozdań i kart pracy wyjaśnił „przeoczeniem”.  

NIK nie podziela tych wyjaśnień, gdyż obowiązek sporządzania przez 
koordynatorów rocznego sprawozdania z efektów pracy dla organizatora rodzinnej 
pieczy wynika wprost ustawy o pieczy zastępczej, a dokumentacja sprawozdawcza 
powinna być rzetelnie weryfikowana.  

 (akta kontroli tom III str. 78-98, 117-128, 143-150 tom V 
str. 1-440, tom VI str. 1-537 i tom VII str. 1-345)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieegzekwowaniu od koordynatorów 
obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań z efektów pracy, wynikającego 
z artykułu 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

1.6 Kontrole realizacji zadań przeprowadzane u organizatora pieczy 
zastępczej 

W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu Mińskiego nie przeprowadzał kontroli 
u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Ostatnia kontrola była przeprowadzona 
w dniach 27 i 28 września 2016 r. w zakresie spraw finansowo-księgowych. 
W przedmiocie kontroli, tj. świadczenia społeczne, w tym pomoc finansowa 
dla wychowanków rodzin zastępczych, nie stwierdzono nieprawidłowości. Opieka 
nad rodziną i dzieckiem (sprawowanie pieczy zastępczej) była także przedmiotem 
audytu wewnętrznego nr 3/2012. Ze sprawozdania z tego audytu nie wynikają 
nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania rodzin zastępczych. Zarząd powiatu 
nie upoważnił innych osób do sprawowania kontroli, o której mowa w art. 38b 
ustawy o pieczy zastępczej.            (akta kontroli tom III str.157-158) 

Także Wojewoda Mazowiecki nie przeprowadzał w latach 2018-2020 (I półrocze) 
kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań przez organizatora. W 2016 r. 
przeprowadził natomiast kontrolę w zakresie organizowania wsparcia osobom 
usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
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Wojewoda Mazowiecki pozytywnie ocenił organizowanie wsparcia osobom 
usamodzielnianym. W arkuszu ustaleń kontroli37 zawarty został wniosek 
o wprowadzenie w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie mińskim 
na lata 2018-2020 wymiernych wskaźników, umożliwiających dokonanie oceny 
realizacji Programu w obszarze zorganizowanego wsparcia osobom 
usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. PCPR, który jest autorem 
Programu na lata 2018-2020 i jego koordynatorem, nie opracował i nie przekazał 
Radzie Powiatu poprawki w zakresie wprowadzenia wymiernych wskaźników 
do dokumentu, co dowodzi, że nie zrealizowano ww. wniosku.  

 (akta kontroli tom III str.155-157, tom I str. 243-257, 206-242) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezrealizowaniu wniosków 
wynikających z kontroli Wojewody Mazowieckiego z 2016 r., m.in. w zakresie 
zgłoszenia Radzie Powiatu poprawki dotyczącej wprowadzenia do Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mińskim na lata 2018-2020 wymiernych 
wskaźników, umożliwiających dokonanie oceny stopnia realizacji Programu 
w obszarze zorganizowania wsparcia osobom usamodzielnianym.  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował pracę koordynatorów 
w sposób utrudniający efektywne wykonywanie przez nich zadań. W całym okresie 
objętym kontrolą koordynatorzy pracowali z większą niż przewidziana w ustawie 
liczbą 15 rodzin zastępczych. Wprowadzono im obowiązek sporządzania 
nadmiernej liczby dokumentów zakładających powtarzanie tych samych treści. 
W sposób niespójny i nieprecyzyjny określono ich usytuowanie oraz podległość 
służbową w strukturze PCPR. Organizator nie oferował im także szkoleń 
podnoszących ich kwalifikacje oraz w niewystarczającym stopniu poradnictwo 
zawodowego w zakresie przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu.  

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 

2.1 Wyznaczenie koordynatora 

1. Zgodnie z przyjętym wzorem dokumentu ORPZ.01.2018 pn. Wniosek do PCPR 
o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego 
w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka, rodzina zastępcza ubiegająca się 
o to świadczenie podpisuje także wzmiankę o wnioskowaniu „o przydzielenie 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”. Rodzina zastępcza wypełnia wniosek 
o pomoc finansową wielokrotnie - po utworzeniu rodziny oraz każdorazowo 
po umieszczeniu w niej dziecka – i za każdym razem wnioskuje o przydzielenie 
koordynatora, którego już ma przyznanego. 

Wszystkie rodziny przydzielane były koordynatorom przez pracownika socjalnego 
koordynującego ich pracę. Przed wyznaczeniem koordynatora przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej nie zasięgano opinii rodziny zastępczej. Także zmiany 
koordynatora były dokonywane bez zasięgania jej opinii. Stanowi to naruszenie art. 
77 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym koordynatora przydziela się rodzinie 
po zasięgnięciu jej opinii.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „rodzina wnioskuje o koordynatora we wniosku o pomoc 
pieniężną”. Nie odniósł się natomiast do przyczyn niezasięgania opinii rodziny przed 
przydzieleniem jej konkretnego koordynatora oraz przy jego zmianie, zadając NIK 
pytanie: „Co byłoby podstawą do akceptacji nowego koordynatora skoro rodzina go 
nie zna?”. 

                                                      
37 Nr pisma WPS-IX.431.2.11.2016.BKB. 
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Zdaniem NIK, przyjęta przez PCPR praktyka jest niezgodna z przepisami ustawy, 
która jednoznacznie wskazuje na obowiązek zasięgania opinii rodziny przy 
przydzielaniu koordynatora. W komentarzu do tej ustawy38 podano: „(…) 
Wyznaczenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej następuje co do zasady 
po uprzednim zasięgnięciu opinii zainteresowanego podmiotu pieczy zastępczej, 
a zatem jeżeli we wniosku o ustanowienie takiej opieki brak jest wskazania, który 
koordynator powinien ją sprawować, to wówczas kierownik organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej obowiązany jest zwrócić się do niego o przedstawienie swojej 
opinii. Wszystkie działania w omawianym zakresie nie mają charakteru władczego, 
jednakże wymagają zachowania formy pisemnej, ponieważ ta zapewni możliwość 
ewentualnej ich weryfikacji (…)”. 

 (akta kontroli tom I, 524-527, tom III str.117-123, tom VII str. 391-565) 

2. W okresie objętym kontrolą doszło do zmian przydzielonego rodzinom 
koordynatora w związku z następującymi okolicznościami:  

– urlopem macierzyńskim i wychowawczym jednego koordynatora w połowie 2018 r. 
i zatrudnieniu nowego na umowę o pracę na zastępstwo od 2 lipca 2018 r. 
(przejęcie opieki nad 22 rodzinami) 

– przejściem jednego koordynatora na stanowisko ds. pieczy instytucjonalnej 
z dniem 1 stycznia 2020 r. i zatrudnieniem w to miejsce nowej osoby (przejęcie 
opieki nad 18 rodzinami, w tym jedną prowadzącą rodzinny dom dziecka). 

 (akta kontroli tom III, str.2-4) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wyznaczaniu rodzinom zastępczym 
i rodzinom prowadzącym rodzinny dom dziecka koordynatora bez zasięgania ich 
opinii, co jest niezgodne z art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

2.2 Plany pomocy dziecku 

1. Koordynatorzy opracowywali plany pomocy dla wszystkich dzieci umieszczonych 
w rodzinnej pieczy zastępczej. Dokumenty pn. Plan pomocy dziecku (druk 
ORPZ.04.2017) oraz Modyfikacja i ocena realizacji planu pomocy dziecku (druk 
ORPZ.16.2017) wypełniano wg wzorów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora 
PCPR, opracowanych przez pracowników Centrum. We wzorze planu pomocy 
dziecku nie przewidziano celu głównego, w tym zwłaszcza uwzględniającego 
indywidualną sytuację dziecka oraz typ rodziny, w której zostało umieszczone. 
Znajdują się w nim natomiast wdrukowane na stałe informacje o podstawach 
opracowania planu39, celu nadrzędnym oraz „wytyczonych 5 kierunkach, a zarazem 
5 rodzajach działań40” oraz informacja, że plan pomocy dziecku został oparty 
na sporządzonej diagnozie.  

W ocenie NIK, przyjęty wzór dokumentu utrudnia sporządzania planu pomocy 
dziecku w sposób zindywidualizowany. Zamiast celu głównego, któremu 
podporządkowane byłyby działania koordynatora i rodziny zastępczej na rzecz 
dziecka, wprowadzono jedno ogólne sformułowanie dla wszystkich dzieci 
i wszystkich typów rodzin – Cel nadrzędny pracy41.  

                                                      
38 S. Nitecki [w:] A. Wilk, S. Nitecki, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 

2016, art. 77. 
39 Informacji o dziecku uzyskanych od rodziców zastępczych; Informacji uzyskanych od od asystenta rodziny/pracownika 

socjalnego/kuratora; Konsultacji z pedagogiem/psychologiem szkolnym; Analizy dokumentacji dziecka, w tym: zaleceń 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii 
psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczeniach lekarskich, ocen szkolnych itp.; Analizy funkcjonowania dziecka 
na podstawie własnych obserwacji. 

40 Zadania edukacyjne, integrujące, wychowawcze, wspierające zdrowie dziecka, socjalno-bytowe. 
41 Cel nadrzędny planu pracy wdrukowano we wzorze dokumentu w brzmieniu: „Zapewnienie dzieciom/młodzieży 

optymalnych warunków do rozwoju i wychowania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Wyrównanie szans 
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Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 13 z 22 dzieci42 umieszczonych 
w latach 2018-2020 (I półrocze) w ośmiu rodzinach zastępczych, w tym jednej 
prowadzącej rodzinny domy dziecka, dwóch rodzinach zawodowych, trzech 
rodzinach niezawodowych oraz dwóch rodzinach spokrewnionych. 

Najważniejsze ustalenia wynikające z analizy tej dokumentacji są następujące:  

a) Dla wszystkich 13 dzieci opracowano plan pomocy dziecku.  

b) W trzech przypadkach stwierdzono, że plany nie zostały opracowane 
niezwłocznie, a odpowiednio po: 55, 87 i 237 dniach od dnia przyjęcia dziecka 
do pieczy zastępczej43. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „sytuacja zostanie 
sprawdzona i wyjaśniona”. 

c) W 12 z 13 planów pomocy dziecku nie wpisano celu głównego, poprzestając 
jedynie na stałym sformułowaniu celu nadrzędnego wdrukowanym we wzór 
dokumentu. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że wzór planu pomocy dziecku 
niezwłocznie zostanie zmodyfikowany. 

d) Przyjęty w 13 planach pomocy dziecku „cel nadrzędny” nie uwzględniał 
indywidualnej sytuacji dziecka oraz typu rodziny, w której zostało umieszczone. 
Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „plan pomocy dziecku jest ustalany indywidualnie, 
zgodnie z potrzebami dziecka”.  

NIK nie podziela tej opinii. Przyjęty dla wszystkich dzieci stały „cel nadrzędny” 
zakłada dbanie o dobrostan dziecka w pieczy zamiast wskazywać cel główny, 
do którego ma prowadzić praca koordynatora oraz rodziny zastępczej. Zdaniem 
NIK, cele pomocy dziecku, zwłaszcza w rodzinnym domu dziecka oraz rodzinach 
zastępczych zawodowych, powinny być określane w sposób analogiczny, jak 
dla dzieci umieszczanych w pieczy instytucjonalnej44. Rodziny te są w założeniu 
tymczasowym miejscem pobytu dzieci, do czasu uregulowania ich sytuacji 
prawnej (możliwy jest powrót do rodziny biologicznej, przekazanie do adopcji, 
usamodzielnienie). Także w planach pomocy dzieciom umieszczonym 
w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych cel główny powinien 
być dostosowany do indywidualnej sytuacji dziecka. Część rodzin 
spokrewnionych (dziadkowie lub rodzeństwo dziecka) oraz niezawodowych, ale 
spokrewnionych z dzieckiem jest prawdopodobnym stałym miejscem jego pobytu 
w pieczy. Jednak dla dzieci umieszczonych w rodzinach niezawodowych, 
prowadzonych przez osoby niespokrewnione z dzieckiem, należałoby określać 
cel główny w planie pracy w sposób analogiczny do dzieci umieszczonych 
w pieczy instytucjonalnej, rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach 
zawodowych 

e) W żadnym z planów nie odnotowano uwzględnienia zdania dziecka45. 

f) Żaden z 13 planów pomocy dziecku nie został opracowany we współpracy 
z asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie nie został przydzielony 
asystent, we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną 
(pracownikiem socjalnym), mimo że obowiązek taki wynika wprost z art. 77 ust. 3 

                                                                                                                                       
edukacyjnych dzieci, pomoc w sprostaniu występującym trudnościom w nauce. Wspieranie i poprawa funkcjonowania 
emocjonalnego i społecznego. Zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci.” 

42 Dzieci, których dokumentację objęto badaniem, w czasie trwania czynności kontrolnych miały od 4 do 19 lat. 
43 Dziecko K., dziecko A. (obecnie Ł. – po zmianie płci), dziecko O.  
44 W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. 2011, nr 292, poz. 1720) wskazano, że w planie pomocy dziecku powinno wyznaczyć się cel pracy 
z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, 
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.. 

45 Zgodnie z art. 4a ustawy o pieczy zastępczej Podmioty realizujące zadania wynikające z niniejszej ustawy, 
w szczególności dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz kwalifikując dziecko do 
przysposobienia, są obowiązane do wysłuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, oraz 
stosownie do okoliczności uwzględniają jego zdanie.  
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pkt 2 ustawy. Pod planami widnieją podpisy wyłącznie koordynatora oraz rodziny 
zastępczej. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że koordynatorzy „nawiązują kontakt 
osobiście, telefonicznie lub e-mailowo z asystentem rodziny, pracownikiem 
socjalnym OPS właściwego dla miejsca zamieszkania rodziny biologicznej, 
jednak działania te nie mają odzwierciedlenia w dokumentacji”.  

g) Żaden z 13 planów pomocy dziecku nie został opracowany na podstawie 
diagnozy psychofizycznej dziecka, ponieważ dla żadnego z dzieci nie 
sporządzono takiego dokumentu. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „diagnoza jest 
opracowywana tylko i wyłącznie u dzieci z unormowaną sytuacją prawną pod 
potrzeby procesu adopcyjnego”, a „diagnoza psychofizyczna dziecka 
przewidziana w ustawie w Centrum nie jest dokumentem oddzielnym, ale jest 
zawarta we wzorze Planu pomocy dziecku.”  

NIK nie przyjmuje tych wyjaśnień. Żaden ze zbadanych planów pomocy dziecku 
nie zawierał diagnozy psychofizycznej. We wzorze planu pracy nawet nie ma 
punktu, który można byłoby uznać za diagnozę psychofizyczną. Zgodnie 
z ustawą diagnoza psychofizyczna dziecka, powinna być podstawą opracowania 
Planu pomocy dziecku. Dla porównania, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia 
MRPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, diagnoza psychofizyczna 
to dokument sporządzany przez psychologa lub pedagoga46. Analogiczny 
dokument – zgodnie z art. 38a ust. 1 pkt. 7 ustawy o pieczy zastępczej – jest 
wymagany dla dzieci w pieczy rodzinnej, dla których opracowywany jest plan 
pomocy.  

h) Dla wszystkich 13 dzieci określono „pięć kierunków a zarazem zadań”, które 
można uznać za cele i zadania szczegółowe. W ocenie NIK, tylko dla 5 z 13 
dzieci zostały one określone prawidłowo, w sposób umożliwiających weryfikację 
ich realizacji. W pozostałych 8 planach cele szczegółowe/zadania zostały 
sformułowane w sposób ogólnikowy, nieuwzględniający indywidualnej sytuacji 
dziecka i typu rodziny, w których jest umieszczone, oraz niepozwalający 
na ocenę stopnia ich realizacji.  

i) W żadnym z planów nie określono osób odpowiedzialnych za realizację 
konkretnego zadania, w szczególności nie wskazano zadań i ich zakresu 
do realizacji dla koordynatora, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, 
kuratora oraz zakresu, w jakim powinny one realizować zadania w celu 
udzielenia wsparcia dziecku. Całość zadań domyślnie przypisano rodzinie 
zastępczej. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „w planie pomocy dziecku nie były 
zapisane zadania/cele szczegółowe do realizacji dla koordynatora, pracownika 
socjalnego, asystenta rodziny, kuratora, ale były realizowane przez ww. osoby”.  

Zdaniem NIK, brak dokumentacji w powyższym zakresie uniemożliwia ocenę 
stanu faktycznego dotyczącego udziału tych osób we wspieraniu rodziny 
w realizacji planu pomocy dziecku.  

(akta kontroli tom I str. 541-545, tom III str. 348-415, str. 78-98, str. 117-123) 

2. Koordynatorzy pracujący z ośmioma rodzinami, których dokumentację objęto 
badaniem, uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji 
13 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z wymogami art. 
130 ust. 1 pkt 6 oraz 131 ust. 1 ustawy. Ocen sytuacji dziecka dokonywano 
terminowo – posiedzenia zespołów organizowano w stałych terminach – 
w miesiącach kwiecień i październik każdego roku, czyli zgodnie z ustawą (nie 
rzadziej niż raz na 6 miesięcy). Dla trojga dzieci w wieku poniżej trzech lat, ocen 
dokonywano co trzy miesiące, tj. zgodnie z wymogiem ustawowym.  

                                                      
46 § 14.1. Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej albo do regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. 2. Diagnozę sporządza psycholog 
lub pedagog. 
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Zgodnie z art. 129 ustawy koordynatorzy dla wszystkich dzieci sporządzali 
dokument pn. Ocena sytuacji dziecka. Ze zbadanej dokumentacji wynika, 
że w posiedzeniach zespołów dotyczących 13 dzieci brali udział: koordynator 
zajmujący się rodziną, pani C.Ł., jako starszy specjalista pracy socjalnej – 
koordynator, rodzina zastępcza, asystent rodziny (w dwóch przypadkach), kurator 
(w jednym przypadku). W omawianym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Oceny sytuacji dziecka zakładały weryfikację planu pomocy dziecku i sporządzano 
dokumenty pn. Modyfikacja i ocena realizacji planu pomocy dziecku (druk ORPZ 
16.2017). W 10 na 13 dokumentów były to jednak modyfikacje ogólnikowe. 

3. W PCPR nie sporządzano odrębnego dokumentu pn. Ocena zasadności 
dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, który zgodnie z art. 131 ust. 2 
ustawy o pieczy zastępczej powinien być przesyłany każdorazowo do sądu. 
Do sądu wysyłano pismo przewodnie z informacją o zasdności/braku zasadności 
dalszego pobytu dziecka w pieczy (bez uzasadnienia) oraz kopię Oceny sytuacji 
dziecka, która w punkcie 11. zatytułowanym „Ocena zasadności dalszego pobytu 
dziecka w rodzinie zastępczej” zawierała stały tekst: „Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim widzi/nie widzi zasadność/zasadności dalszego 
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej/niezawodowej/zawodowej”. 
Zdanie to również nie zawierało uzasadnienia.  

4. Organizator nie przekazywał rodzinom zastępczym kompletu dokumentacji 
dotyczącej dziecka wymienionej w artykule 38a ust. 1 ustawy, w tym 
w szczególności diagnozy psychofizycznej dziecka oraz planu pracy z rodziną, 
o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, przekazanego przez asystenta rodziny, 
a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – 
przekazanej przez gminę informacji o sytuacji rodziny. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „diagnoza psychofizyczna dziecka przewidziana 
w ustawie w Centrum nie jest dokumentem oddzielnym, ale jest zawarta we wzorze 
Planu pomocy dziecku”, a kopia planu trafia do rodziny. Dyrektor PCPR wskazał 
również, że większość dokumentacji gromadzi sąd, wydając postanowienie 
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, a ewentualne uzupełnienia 
dokumentacji prowadzi koordynator z rodziną. Odnosząc się natomiast do braku 
planu pracy z rodziną biologiczną sporządzanego przez asystenta rodziny 
i nieprzekazywania tego dokumentu rodzinie zastępczej, oświadczył, że planu pracy 
asystenta z rodziną biologiczną nie ma, „ponieważ pracownicy OPS nie przekazują 
im takich dokumentów”.  

Plany pomocy opracowane dla 13 dzieci, których dokumentację NIK objęła 
szczegółowym badaniem, nie zawierają diagnozy psychofizycznej. Niegromadzenie 
przez PCPR i nieprzekazywanie rodzinom zastępczym kompletu dokumentacji 
określonej w ustawie narusza art. 38a ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. 

 (akta kontroli tom III str. 348-415, str. 78-98, 117-128, tom IV str. 1-454) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Opracowywanie planów pomocy dziecku: bez określenia celu głównego; 
bez uwzględnienia indywidualnej sytuacji każdego dziecka i typu rodziny, 
w której zostało umieszczone; bez współpracy z asystentem 
rodziny/pracownikiem socjalnym, mimo że obowiązek taki wynika z art. 77 ust. 
3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej; bez odnotowywania zdania dziecka, wbrew 
art. 4a ustawy o pieczy zastępczej; w sposób ogólnikowy w zakresie celów 
szczegółowych/zadań (dla 8 z 13 dzieci, których dokumentację objęto 
badaniem), w sposób uniemożlwiający ocenę stopnia realizacji zadań czy 
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osiągnięcia celu; z niezachowaniem zasady niezwłoczności (dla trojga z 13 
dzieci). 

2. Nieopracowywanie dokumentu pn. diagnoza psychofizyczna dziecka, o którym 
mowa w art. 38a ust. 1 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

3. Niegromadzenie i nieprzekazywanie rodzinom zastępczym kompletu 
dokumentów dotyczących dziecka, wymienionych w artykule 38a ust. 1 ustawy 
o pieczy zastępczej, w szczególności diagnozy psychofizycznej dziecka 
oraz planu pomocy rodzinie biologicznej sporządzanego przez asystenta 
rodziny. 

Zadania realizowane przez koordynatorów udokumentowane były nierzetelnie 
i w sposób ogólnikowy w przypadku 12 z 13 dzieci umieszczonych w ośmiu 
rodzinach, których dokumentację objęto badaniem. Uchybienia i niezgodności 
z wymogami ustawy wynikały m.in. z przyjętych przez organizatora wzorów 
dokumentów (Plan pomocy dziecku). Ponadto nie gromadzono i nie przekazywano 
rodzinom zastępczym wszystkich dokumentów określonych w art. 38a ust. 1 ustawy 
o pieczy zastępczej, w tym diagnozy psychofizycznej dziecka oraz planu pomocy 
rodzinie biologicznej, sporządzanego przez asystenta rodziny. Koordynatorzy 
uczestniczyli w terminowo zwoływanych posiedzeniach zespołów ds. okresowej 
oceny sytuacji dziecka i prawidłowo opracowywali dokument pn. Ocena sytuacji 
dziecka.  

3. Formy i efekty pomocy udzielanej przez koordynatorów 
rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka 

3.1 Wsparcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy 
dziecka przez koordynatorów/organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej 

1. Kontrolą objęto dokumentację 13 dzieci umieszczonych w ośmiu rodzinach 
zastępczych w zakresie wsparcia udzielanego tym rodzinom przez koordynatorów 
i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na podstawie tych dokumentów nie jest 
możliwe jednoznaczne ustalenie, jakie konkretne działania podejmował koordynator 
w pracy z rodziną oraz ocena skuteczności realizowanych przez niego zadań. 
Wynika to z ogólnikowości opracowywanej przez koordynatorów dokumentacji, 
w szczególności Kart działań podjętych w rodzinie (dokument sporządzany 
po każdej wizycie u rodziny) oraz miesięcznych Sprawozdań z wykonanych zadań.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że co pół roku w miesiącach kwiecień i październik, 
podczas dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka oraz rodziny zastępczej ma 
miejsce także ocena pracy koordynatorów. 

W odpowiedzi na pismo NIK, o przykładową ocenę pracy koordynatora ze wskazaną 
rodziną w odniesieniu do konkretnego dziecka (dziewczynka M., lat 12, 
umieszczona postanowieniem sądu z marca 2018 r. wraz ze starszym bratem 
w zawodowej rodzinie zastępczej), dyrektor PCPR przedstawił opis pn. „Ocena 
pracy koordynatora”. Dyrektor wyjaśnił, że dla dziecka przyjęto cel główny: 
1. wzmocnienie i podtrzymanie więzi dziecka z matką biologiczną, 2. Współpraca 
z asystentem rodziny, celem powrotu dziecka pod bezpośrednią opiekę matki, 
3. Współpraca z kuratorem zawodowym pod kątem powrotu dziecka 
pod bezpośrednią opiekę matki, 4. Korygowanie rozwoju dziecka w sferze fizycznej, 
psychicznej, poznawczej i społecznej. Jego zdaniem pierwsze trzy cele nie zostały 
zrealizowane. Pierwszy „ze względu na brak zaangażowania matki w życie dziecka”, 
drugi „ze względu na zakończenie współpracy asystenta rodziny z matką, mimo 
braku poprawy jej sytuacji życiowej”, trzeci „ze względu na brak poprawy sytuacji 
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życiowej matki, a także ze względu na brak zaangażowania matki w życie dziecka”. 
Wymienił także cele szczegółowe, które jego zdaniem zostały osiągnięte.  

Z analizy dokumentacji dziecka M. wynika, że:  

 Opis przekazany NIK nie był kopią istniejącego dokumentu, ale został 
wytworzony w związku z kontrolą NIK. Nie zawierał on oceny pracy 
koordynatora. Znalazły się w nim natomiast informacje, których nie zawierała 
przekazana kontrolerom dokumentacja źródłowa – brak było w nich zwłaszcza 
celów głównych, w tym zwłaszcza pierwszych trzech wymienionych przez 
Dyrektora. 

 Pierwszy plan pomocy dziecku znalazł się w Kwestionariuszu koordynatora 
dotyczącym oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – druk 
ORPZ.02.2017 sporządzonym dla dwójki rodzeństwa (z 6.04.2018 r.). 
Dla dziewczynki przewidziano w tym dokumencie (planie pomocy dziecku - pkt 
V) diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej i konsultację 
stomatologiczną oraz działania w ramach celów socjalno-bytowego, 
edukacyjnego, wychowawczego, zdrowotnego i społecznego (drugi plan pomocy 
dziecku w tym samym druku - pkt IX). Brak było celu głównego, w tym także 
czterech celów wymienionych przez Dyrektora. W punkcie IV - ocena sytuacji 
dziecka pod kątem możliwości powrotu pod opiekę rodziców - napisano, że 
„matka jest niewydolna wychowawczo. Ponadto zmaga się z poważnymi 
problemami zdrowotnymi. Nie wyraża zgody na współpracę z asystentem 
rodziny”. 

 Już w pierwszej Ocenie sytuacji dziecka (19.04.2018 r.), wpisano opinię o „braku 
możliwości powrotu dziecka pod opiekę matki biologicznej ze względu na jej 
bieżący stan zdrowia oraz brak współpracy z asystentem rodziny”. Napisano 
w niej też, że plan pomocy dziecku jest realizowany „w obszarze celu socjalno-
bytowego, edukacyjnego, wychowawczego, zdrowotnego i społecznego” i że 
plan zawiera „cele, które są adekwatne do bieżącej sytuacji dziecka”. Kolejne 
oceny zawierały identyczny zwrot o adekwatności celów do bieżącej sytuacji 
dziecka (z 18.10.2018 r., 18.04.2019 r. 28.10.2019 r. i 21.04.2020 r.) oraz 
pozostawiały kwestię powrotu dziecka pod opiekę matki „do uznania sądu”. 
W ostatniej ocenie z 21.04.2020 r. wpisano wprost, że „M. nie chce kontaktu 
z matką biologiczną” i „w związku z dużą niewydolnością wychowawczą 
i brakiem odpowiedzialności za dziecko” „nie ma zasadności powrotu dziecka 
pod jej bezpośrednią opiekę”. Jednocześnie w każdej ocenie stwierdzano, że 
„nie ma obecnie konieczności modyfikacji planu pomocy dziecku”. 

 W kolejnych dokumentach pn. Modyfikacja i ocena planu pomocy dziecku brak 
jest informacji o modyfikacji celów głównych, które rzekomo zakładały powrót 
dziecka do matki biologicznej. Wpisano natomiast: „brak niezrealizowanych 
celów” - Modyfikacja planu z 25.07.2018 r. - oraz „wszystkie cele zostały 
należycie zrealizowane” – Modyfikacje planu z 2.01.2019 r., 19.07.2019 r., 
21.01.2020 r. i 2.07.2020 r.  

 Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej w posiedzeniach Zespołu 
ds. oceny sytuacji dziecka powinni brać udział m.in. rodzice zastępczy, rodzice 
biologiczni (chyba, że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej), psycholog, 
pedagog oraz właściwy asystent rodziny47. Podpis asystenta rodziny widnieje 
tylko pod jedną z pięciu Ocen sytuacji dziecka M. (z 18.04.2019 r.). Pod 
pozostałymi ocenami nie ma podpisu nikogo spoza PCPR oraz rodziców 

                                                      
47 Art. 130 ust. 1. Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje na posiedzeniu z udziałem: 

1) odpowiednio rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka; 2) pedagogiem; 3) psychologiem; 
4) właściwym asystentem rodziny; 5) przedstawicielem ośrodka adopcyjnego; 6) koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej; 7) rodzicami dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej. 
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zastępczych. Pod jedną Oceną (z 21.04.2020 r.) podpisał się ponadto psycholog 
(rodzice zastępczy przedstawili zwolnienia lekarskie uniemożliwiające udział 
w posiedzeniu tego Zespołu). W ocenach sytuacji dziecka nie brali udziału także 
uczestnicy fakultatywni, m.in. kurator sądowy48.  

 (akta kontroli tom IV str. 98-454, tom III, str. 357-365, str. 78-98, str. 117-123) 

2. Na podstawie analizy dokumentacji 13 dzieci umieszczonych w ośmiu rodzinach 
(w szczególności Kart działań podjętych w rodzinie oraz miesięcznych Sprawozdań 
z wykonanych zadań) nie można ustalić precyzyjnie, ile występowało problemów 
w zakresie realizacji przez rodziny zadań wynikających z art. 40 ust. 1 pkt 1-7 
ustawy, ani, czy i w jaki sposób koordynator pomagał rodzinom je rozwiązywać. 
W PCPR wprowadzono dla rodzin obowiązek podpisania zobowiązania do realizacji 
tych zadań.  

W dokumentacji znalazły się wzmianki tylko o 28 problemach, z których 24 udało się 
rodzinom przy wsparciu koordynatorów rozwiązać. Cztery problemy nie zostały 
rozwiązane.  

Zidentyfikowane problemy można przyporządkować do zadań rodziny wynikających 
z ustawy o pieczy zastępczej: 

 traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 
osobowej (art. 40 ust. 1 pkt 1) – odnotowano trzy problemy, wszystkie 
rozwiązane (jeden dotyczył zmiany płci u dziecka po ukończeniu przez niego 18 
roku życia, czemu przeciwna była matka biologiczna, a dwa pozostałe - 
traktowania dziecka w przedszkolu); 

 zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych (art. 
40 ust. 1 pkt 2) – odnotowano 10 problemów, w tym dziewięć rozwiązanych. 
Jeden problem nierozwiązany dotyczył niemożności wyegzekwowania od matki 
biologicznej książeczki zdrowia i karty szczepień dziecka w celu przekazania jej 
rodzicom zastępczym; 

 zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3) – odnotowano dziewięć problemów, w tym 
wszystkie rozwiązane; 

 zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych 
oraz religijnych (art. 40 ust. 1 pkt 5). Dwa problemy, obydwa rozwiązane. 
W jednym wypadku rodzice są innego wyznania religijnego niż dziecko, jednak 
nie angażują dziecka w swoje praktyki religijne, a koordynator to monitoruje. 
Drugi dotyczy pomocy w pozyskaniu środków na remont domu babci dziecka 
stanowiącej rodzinę spokrewnioną; 

 zapewnienie dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne (art. 40 ust. 1 pkt 6); Jeden problem – nierozwiązany - dotyczy 
wykorzystywania przez matkę biologiczną wizerunku dziecka w Internecie49; 

 umożliwienie dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba że 
sąd postanowi inaczej (art. 40 ust. 1 pkt 7) – trzy problemy, w tym dwa 
rozwiązane. Jeden nierozwiązany dotyczył kontaktów z dzieckiem matki 
biologicznej, piszącej skargi i dopuszczającej się zniesławiania w mediach 

                                                      
48 Art. 130 ust. 2. Do udziału w posiedzeniu w sprawie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej 

mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny 
zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka 
pomocy społecznej, centrum usług społecznych, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji 
społecznych statutowo zaj-mujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.  

49 Sprawa była zgłaszana do sądu, jednak nie znalazła żadnego rozwiązania. Matka biologiczna A.K. od wielu miesięcy 
wykorzystuje wizerunek syna na jednym z portali społecznościowych do publikowania treści obrażających pracowników 
PCPR, sądu oraz rodzinę zastępczą. Sprawa matki biologicznej A.K. została szerzej przedstawiona w podobszarze 3.4 
wystąpienia. 



 

24 

społecznościowych rodziny zastępczej, w której umieszczono dziecko, 
pracowników PCPR oraz sędziów i wykorzystywania przez nią wizerunku 
dziecka w Internecie50.  

Koordynatorzy skutecznie wsparli rodziny w rozwiązaniu 24 z 28 zidentyfikowanych 
problemów - najczęściej poprzez umawianie wizyt dla dzieci u psychologów lub 
w poradni pedagogiczno-psychologicznej w PCPR, kierowaniu na warsztaty 
podnoszące samoocenę, przekazywaniu rodzinom zastępczym danych 
kontaktowych do korepetytorów oraz zapewnianie możliwości spotkań z rodzicami 
biologicznymi w siedzibie PCPR w obecności koordynatora i psychologa.  

Z informacji przekazanych przez koordynatorów na potrzeby kontroli NIK oraz 
wypełnionych przez nich anonimowych ankiet dla NIK wynika jednak, że problemów 
tych jest znacznie więcej. Nie znajdowało to jednak należytego odzwierciedlenia 
w prowadzonej dokumentacji. Na podstawie wypełnianych formularzy i sprawozdań 
nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny ich pracy, stopnia realizacji zadań 
oraz osiągania zakładanych celów dla 12 z 13 dzieci umieszczonych w ośmiu 
rodzinach. Taka ogólnikowość sformułowań uniemożliwia nie tylko ocenę jakości 
pracy koordynatora, np. przez Dyrektora PCPR, ale jest także utrudnieniem 
dla nowego koordynatora przejmującego opiekę nad daną rodziną.  

W badanej próbie pozytywnie wyróżniała się dokumentacja prowadzona przez 
koordynatora B.T. z rodziną niezawodową P., w której umieszczono dziecko K51. 
Koordynator w Planie pomocy dziecku zdefiniował cel główny – tj. powrót do rodziny 
biologicznej - zgodnie z indywidualną sytuacją dziecka, pomimo braku stosownej 
pozycji w obowiązującym w PCPR wzorze dokumentu. Ponadto, w Ocenie sytuacji 
dziecka dokonał podziału zadań na te, które ma realizować rodzina zastępcza 
oraz takie, za które ma odpowiadać koordynator.  Zidentyfikował osiem problemów 
(z 24, które odnotowano w dokumentacji wszystkich 13 dzieci objętych badaniem), 
w rozwiązanie których się angażował (m.in. zapewnienia pomocy lekarskiej, w tym 
okulistycznej, ortodontycznej, stomatologicznej oraz edukacyjnej – zapewnienie 
dostępu do zajęć wyrównawczych, dodatkowych z języka angielskiego 
oraz korepetycji z przedmiotów ścisłych). Udało mu się rozwiązać siedem z tych 
problemów. Nie udało się jedynie zdobyć od matki biologicznej karty szczepień. Cel 
główny nie został osiągnięty, dziecko nadal przebywa w rodzinie zastępczej. Udało 
się natomiast zrealizować zadania/cele szczegółowe, m.in. w zakresie zwiększenia 
samodzielności dziecka.      (akta kontroli tom III str. 348-416, tom IV str. 1-97) 

3. Rodziny zastępcze tylko w niewielkim stopniu korzystały z uprawnień 
wynikających z ustawy o pieczy zastępczej:  

 Tylko dwie z ośmiu rodzin skorzystały z pomocy rodziny pomocowej (art. 39 ust. 
2, oraz 73-75 ustawy).  

 Tylko dwie rodziny skorzystały z prawa do urlopu (art. 69 i art. 76 ust. 4 pkt 17 
ustawy).  

 Żadna z badanych rodzin nie skorzystała z możliwości zatrudnienia osoby do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi (art. 57 ust. 1a), jak również z 
pomocy wolontariuszy (art. 66, 76 ust. 4 pkt 7 ustawy).  

 Jedna z rodzin korzystała z pomocy prawnej (art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy). 

 Wszystkie rodziny oraz dzieci umieszczone w pieczy korzystały z możliwości 
uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej (art. 47 ust. 4 
oraz 76 ust. 4 pkt 9 ustawy). 

                                                      
50 Przykład matki biologicznej A.K. opisany w przypisie nr 49. 
51 Dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej postanowieniem sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. w wieku 10 lat.  
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 Wszystkie rodziny korzystały z prawa do poradnictwa oraz szkoleń mających 
na celu zachowanie i podnoszenie ich kompetencji, w tym dotyczących pracy 
z dziećmi ze zdiagnozowanym FAS, metod wychowawczych w pracy z dziećmi 
oraz sposobów komunikowania się z dzieckiem (art. 76 ust. 4 pkt. 5 i 14  
ustawy). 

 W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu mińskiego nie funkcjonowała 
grupa wsparcia dla rodzin zastępczych (art. 76 ust. 4 pkt 6). Corocznie 
organizowano natomiast Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy. Przed okresem objętym kontrola jeden 
z koordynatorów prowadził grupę wsparcia dla wychowanków.  

4. Dziewięć rodzin zastępczych, które odpowiedziały na ankietę NIK52, 
niejednoznacznie oceniło działania koordynatorów. Trzy z dziewięciu rodzin 
stwierdziły, że koordynator nie brał udziału w działaniach związanych z realizacją 
planu pomocy dziecku, a dwie uznały, że trudno powiedzieć53. Dwie oceniły, że 
pomagał w realizacji wszystkich działań, a dwie że w większości. W trakcie spotkań 
koordynator54: rozmawia z rodzicami zastępczymi (zawsze - 9 odpowiedzi), wypełnia 
dokumenty (zawsze - 7 odpowiedzi, często – 1 odpowiedź, jednej odpowiedzi brak), 
rozmawia z dziećmi (zawsze – 7 odpowiedzi, rzadko – 1, jednej odpowiedzi brak). 
Wskazali także inne działania koordynatora wobec dzieci – interwencyjne 
oraz wspomaganie usamodzielniania. 

Niekorzystnie w ankietach wypadła ocena wsparcia udzielanego przez 
koordynatorów55. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka 
dwie rodziny oceniły jako znakomite, a dwie jako bardzo dobre, jedna – dobre. Trzy 
rodziny wskazały jednak jej brak, a jedna, że była niewielka; Sześć rodzin wskazało 
brak pomocy w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych, a jedna uznała, że pomoc 
była „niewielka”. Jedna rodzina nie udzieliła odpowiedzi a jedna wskazała, że nie 
było takiej potrzeby; Sześć rodzin wskazało także brak pomocy w zapewnieniu 
dziecku wykształcenia i nadrobienia braków szkolnych, a jedna uznała, że pomoc 
była „niewielka”. Tylko jedna rodzina oceniła tę pomoc jako „znakomitą”, jedna 
nie udzieliła odpowiedzi; Cztery rodziny wskazały brak pomocy w zaspokajaniu 
dziecku potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych, 
a jedna uznała, że ta pomoc była „dostateczna”. Dwie rodziny oceniły ją jako 
„znakomitą”, jedna „bardzo dobrą”, a jedna rodzina nie udzieliła odpowiedzi;Trzy 
rodziny uznały, że brak jest pomocy ze strony koordynatora w umożliwianiu dziecku 
kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami bliskimi. Trzy rodziny oceniły tę 
pomoc jako znakomitą, a dwie dobrą.        (akta kontroli tom III str. 424-427) 

5. Koordynatorzy odwiedzali rodziny zastępcze co najmniej raz w miesiącu. 
W trakcie wizyty uzupełniano druk pn. Karta pracy z rodziną, podpisywany również 
przez rodzinę. Jak już omówiono powyżej, dokumentacja ta była uzupełniana 
ogólnikowo. Z analizy kart pracy dla ośmiu rodzin, których dokumentację objęto 
szczegółowym badaniem wynika, że większość wizyt sprowadzała się do omawiania 
bieżących problemów, analizowania metod wychowawczych stosowanych przez 
rodziców zastępczych oraz umawiania wizyty dla dziecka u psychologa 
zatrudnianego przez PCPR.                 (akta kontroli tom III str. 425-428) 

6. Organizator rodzinnej pieczy dokonywał ocen rodzin zastępczych na początku 
funkcjonowania rodziny, po roku, a kolejne co trzy lata, co jest zgodne z art. 134 ust. 

                                                      
52 Ankiety przesłano do 20 rodzin zastępczych, odpowiedziało 9. 
53 W odpowiedzi na pytanie: Czy koordynator aktywnie uczestniczył w realizacji planów pomocy dziecku? 
54 W odpowiedzi na prośbę o wkazanie konkretnych czynności wykonywanych w ramach wsparcia przez koordynatora 

podczas wizyt. 
55 Odpowiedzi na pytanie: Jak oceniacie Państwo wsparcie uzyskane ze strony koordynatora we wskazanych przez NIK 

obszarach. 
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1 i 2 ustawy56. Oceny dokonywane były jednak niezgodnie z art. 132 ustawy57, 
który stanowi, że organizator powinien dokonywać oceny rodziny zastępczej lub 
prowadzącego rodzinny dom dziecka „pod względem predyspozycji do pełnienia 
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy”. Tymczasem PCPR, 
zgodnie z przyjętymi wzorami dokumentów (ORPZ.05a.2017 i ORPZ.05b.2017), 
oceniało wystawiając ocenę pozytywną, warunkowo-dopuszczającą lub negatywną. 
Oceny nie zawierały oceny predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz 
jakości wykonywanej pracy (tu przewidziano wyłącznie opinię koordynatora). Osiem 
rodzin, których dokumentację objęto szczegółowym badaniem, uzyskiwało oceny 
pozytywne.         (akta kontroli tom I str. 546-563, tom VII str. 391-565, tom III str. 88-98) 

7. Koordynatorzy odnotowywali kontakty z podmiotami zewnętrznymi 
w miesięcznych sprawozdaniach, miesięcznych Kartach pracy koordynatora 
oraz miesięcznych Kartach współpracy z instytucjami. Współpracowali ze szkołami, 
ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjnymi, kuratorami sądowymi. 

Do sądów przekazywali kopie okresowej oceny sytuacji dziecka wraz z oceną 
zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. PCPR nie był 
powiadamiany przez sąd o wszystkich posiedzeniach w sprawach dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, a koordynatorzy byli zawiadamiani 
tylko wtedy, kiedy wzywano ich w charakterze świadków. Wówczas brali udział 
w posiedzeniach sądu.  

  (akta kontroli tom III str. 151-152, tom V str. 1-440, tom VI str. 1-537 i tom VII str. 1-345) 

8. W okresie objętym kontrolą Dyrektor PCPR wystąpił do sądu o uregulowanie 
z urzędu sytuacji prawnej 21 z 92 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 
powyżej 18 miesięcy58. Organizator zobowiązany był złożyć takie wnioski 
w szczególności wobec dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka oraz 
w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych (prowadzonych przez 
osoby niespokrewnione z dzieckiem), w których dzieci powinny przebywać 
tymczasowo, a wobec których nie poinformował wcześniej sądu o ustaniu przyczyny 
umieszczenia ich w pieczy. NIK objęła szczegółowym badaniem dokumentację 
dziecka T. przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej (obcej) przez 
ponad 5 lat. Organizator nie wystąpił do sądu z wnioskiem o uregulowanie sytuacji 
prawnej dziecka z urzędu. Stanowiło to naruszenie art. 47 ust. 7 w związku z art. 47 
ust. 6 ustawy.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że nie wystąpił do sądu w związku z „aktywnym staraniem 
się matki o powrót dziecka pod jej opiekę” oraz „uaktywnieniem się ojca (sprawa 
w sądzie o uznanie ojcostwa)”.  

Zdaniem NIK, ustawa o pieczy zastępczej jednoznacznie nakłada na organizatora 
obowiązek wystąpienia ze stosownym wnioskiem do sądu. Z przeanalizowanej 
dokumentacji wynika, że pilne uregulowanie sytuacji dziecka T. jest wyjątkowo 
ważne z uwagi na jego wiek59, możliwość adopcji, sytuację zdrowotną matki60. 

                                                      
56 Art. 134. 1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego 

rodzinny dom dziecka nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej 
albo rodzinnym domu dziecka. 2. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, 
a następne nie rzadziej niż co 3 lata. 

57 Art. 132. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 
dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. 

58 Zgodnie z art. 47 ust. 6 i 7 ustawy o pieczy zastępczej, w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje właściwy 
sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załączając opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę 
z rodziną i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  W przypadku nieprzekazania do sądu w terminie 18 
miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej informacji, o której mowa w ust. 6, organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o 
wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej. 

59 Obecnie dziecko ma pięć lat, w rodzinie zastępczej przebywa od trzeciego miesiąca życia. 
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Dyrektor PCPR wskazał matkę biologiczną tego dziecka jako osobę, z której strony 
dochodzi do nękania i szykanowania pracowników Centrum. Podczas spotkań matki 
z dzieckiem na terenie PCPR dla bezpieczeństwa psychologa, 
koordynatora   rodziny zastępczej, w których obecności zgodnie z postanowieniem 
sądu odbywało się spotkanie, oddelegowano radiowóz policji. 

(akta kontroli tom III str.117-142, str. 374-383, str. 163-175) 

8. W latach 2018-2020 (I półrocze) Dyrektor PCPR – zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
- wystąpił o przyznanie świadczeń alimentacyjnych wobec sześciorga dzieci 
przebywających w pieczy powyżej jednego roku.      

 (akta kontroli tom III str.88-98) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Niedostateczny nadzór ze strony organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 1.
nad jakością dokumentacji sporządzanej przez koordynatorów w zakresie 
identyfikacji problemów oraz wsparcia i skuteczności działań podejmowanych 
przez nich wobec rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci. 

 Sporządzanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej ocen rodzin 2.
zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka niezgodnie z art. 132 
ustawy, tj. bez uwzględnienia predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji 
oraz jakości wykonywanej pracy. 

 Niewystępowanie przez organizatora w terminie 18 miesięcy od dnia 3.
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej do właściwego sądu z wnioskiem 
o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń celem uregulowania 
sytuacji prawnej wobec dzieci, co narusza art. 47 ust. 7 ustawy. 

3.2 Zapewnianie rodzinie zastępczej dostępu do specjalistycznej 
pomocy 

W siedzibie PCPR działała Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, zatrudniająca 
siedmiu psychologów, w tym jednego również z wykształceniem pedagogicznym. 
Sporządzali oni diagnozy psychologiczne dla wszystkich rodzin zastępczych. 
Udzielali wsparcia psychologicznego dla rodziców zastępczych oraz dzieci 
przebywających pod ich opieką. Osoby potrzebujące kierowano również 
do prawników, terapeuty uzależnień i psychologów udzielających konsultacji 
w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. W Punkcie dyżury pełniło sześciu 
psychologów (we wszystkie dni tygodnia) i jeden psycholog-pedagog (w poniedziałki 
i wtorki), terapeuta uzależnień (w środy), doradca ds. osób niepełnosprawnych 
(we wtorki) oraz dwóch prawników (z wyjątkiem czwartków). Jeden z psychologów 
jest trenerem Programu Pride, przygotowującego kandydatów do rodzinnej pieczy 
zastępczej. Trzech psychologów Poradni pełniło rolę mediatorów (w 2019 r.).  

Ponadto w latach 2018-2019 przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla opiekunów 
zastępczych pt. „Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka” wg 
scenariusza rekomendowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 
W warsztatach w 2018 r. wzięło 16 osób, a w 2019 r. - 87; prowadzono je w dwóch 
grupach - dla rodzin spokrewnionych oraz dla rodzin zawodowych i niezawodowych. 

Wszystkie rodziny zastępcze, których dokumentację objęto szczegółowym 
badaniem były w razie potrzeby umawiane na wizyty do powyżej wymienionych 
specjalistów przez koordynatorów. Wszystkie rodziny korzystały z wsparcia 
psychologicznego dla dzieci. Wszystkie rodziny brały udział w warsztatach 
i szkoleniach, w tym: trzy rodziny w treningach ponoszących kompetencje 

                                                                                                                                       
60 Kobieta wielokrotnie składała skargi na PCPR, koordynatorów i sąd, co omówiono w podobszarze 3.4 wystąpienia.  
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wychowawcze, dwie w warsztatach dotyczących radzenia sobie z emocjami 
u dziecka, jedna w szkoleniu w zakresie pracy z dziećmi z FAS. Jedna rodzina 
z pomocy prawnej u prawnika przyjmującego w PCPR.  

(akta kontroli tom I str. 357-430, tom II str. 393-429, tom III 
str. 348-415, str. 425-428, tom VII str. 391-565) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3.3 Formy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka zaplanowane w powiatowym programie rozwoju pieczy 
zastępczej 

W Powiecie mińskim obowiązywał Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2018-2020, który został przyjęty przez Radę Powiatu. Zawarte w Programie 
formy wsparcia odnoszą się ogólnie do wszystkich typów rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka. Zaplanowane w Programie cele i podporządkowane im 
działania są tożsame z zawartymi w ustawie o pieczy zastępczej. W Programie 
zostały przyjęte wskaźniki jego realizacji, jednak nie przypisano do nich żadnych 
mierników, co uniemożliwia monitorowanie poziomu ich osiągnięcia. Wymiernych 
wskaźników nie wprowadzono do Programu nawet po pokontrolnym wniosku 
Wojewody Mazowieckiego z 2016 r. (informacje o tej kontroli, zawarto 
w podobszarze 1.6 niniejszego wystąpienia).  

Program nałożył na PCPR obowiązek przedkładania Radzie i Zarządowi Powiatu 
informacji w zakresie monitorowania jego realizacji w corocznych sprawozdaniach 
Centrum. W punkcie System monitoringu i ewaluacji (str. 34-35 Programu) 
napisano: „(…) Prowadzony monitoring będzie zakładał systematyczną analizę 
stopnia realizacji poszczególnych celów i zadań Programu. Jego celem będzie 
ocena procesu wdrażania Programu, gdzie podstawowych kryterium jej 
dokonywania będą określone wskaźniki realizacji zadań. Monitoring odbywać się 
będzie na podstawie sporządzanej sprawozdawczości z wykonywanych zadań oraz 
analizy zbieranych informacji nt. realizacji kierunków działań ujętych w Programie. 
Informacje te przedkładane będą Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu w corocznych 
sprawozdaniach z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. (…)” 
W sprawozdaniach PCPR za lata 2018 i 2019 brak jest odniesienia do stopnia 
realizacji zadań z Programu. 

W toku kontroli NIK stwierdzono również, że fragmenty Programu dotyczące analizy 
SWOT zostały skopiowane z analogicznego programu przyjętego w m.st. 
Warszawa61. Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „PCPR przeprowadził rzetelną analizę 
SWOT do Programu na lata 2018-2020”, a „przytoczony zwrot wynika 
z posiłkowania się podobnym programem m.st. Warszawa”. 

Wymiernych wartości docelowych i pośrednich przyjętych wskaźników, 
umożliwiających dokonanie oceny realizacji celów i zadań, nie zawiera także 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Mińskiego na lata 2017-
202262.                                                     

   (akta kontroli tom I str.116-257, tom III str. 117-123) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku w corocznych sprawozdaniach 
PCPR informacji o monitorowaniu stopnia realizacji zadań ujętych w Powiatowym 

                                                      
61 W Programie dla powiatu mińskiego na stronie 26 znajduje się zapis: „poniższa rozbudowana tabela przedstawia 

wyniki analizy SWOT systemu pieczy zastępczej funkcjonującego w m. st. Warszawa”.  
62 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/223/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

29 

Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, mimo iż obowiązek taki 
został na PCPR nałożony w tym Programie.  

3.4 Skargi na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracę 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

Z Rejestru skarg i wniosków prowadzonego w PCPR wynika, że ostatnia 
odnotowana skarga wpłynęła w 2005 r. Z ustaleń kontroli wynika jednak, że rejestr 
ten prowadzony jest nierzetelnie, ponieważ w ostatnich latach były skargi 
na działalność Organizatora oraz koordynatorów. Były one kierowane zarówno 
do dyrektora PCPR, jak i Starostwa. Jak poinformował NIK Starosta Miński otrzymał 
on dwie skargi dotyczące działalności PCPR  

W 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawa Administracyjnego 
przekazał Radzie Powiatu Mińskiego skargę p. A.K. na organizatora pieczy 
zastępczej i rodzinę zastępczą. Rada Powiatu uznała ją za bezzasadną. Z ustaleń 
kontroli NIK wynika, że p. A.K. jest matką biologiczną dziecka umieszczonego 
w jednej z rodzin zastępczych objętych szczegółowym badaniem. Ze zgromadzonej 
dokumentacji wynika, że działania jej mają charakter nękania oraz zniesławiania 
m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych dyrektora PCPR, koordynatora, 
sędziów sądu rodzinnego oraz zwłaszcza rodziny zastępczej, w której umieszczone 
zostało dziecko. Zdaniem NIK, skargi pani A.K. były bezzasadne (o sprawie tej 
napisano również w podobszarze 3.1 wystąpienia). 

Także w 2017 r. do Starosty wpłynęła skarga pani B.T. (wówczas zatrudnionej 
w PCPR na stanowisku pracownika socjalnego, a od 2018 r. na stanowisku 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej), skierowana w pierwszej kolejności 
do dyrektora PCPR, w której informowała o stosowaniu wobec niej niedozwolonych 
prawem praktyk noszących znamiona mobbingu. W kolejnych pismach 
doprecyzowała, że chodziło jej o nierówne traktowanie. W związku ze skargą, 
Starosta powołał63 Komisję w celu rozpoznania skargi o mobbing. Komisja 
nie  stwierdziła typowych zachowań noszących znamiona mobbingu. Uznała 
natomiast, że występują konfliktowe relacje między pracownikami PCPR i zwróciła 
się do dyrektora Centrum o podjęcie działań w celu poprawy sytuacji i zapobieganiu 
występowaniu ewentualnych zachowań mogących nosić znamiona mobbingu.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „nieznane mu są przyczyny, ani okoliczności złożenia 
w 2017 r. przez pracownika PCPR skargi do Starosty Mińskiego o stosowanie 
mobbingu/dyskryminację”, a w celu przeciwdziałania zjawiskom mobbingu 
i nierównego traktowania w przyszłości wprowadzono Wewnętrzną Procedurę 
Antymobbingową w PCPR64, z którą zapoznał się każdy pracownik, zorganizowano 
superwizję dla pracowników pieczy zastępczej, w której wzięli udział koordynatorzy 
i  pracownicy socjalni i wprowadzono comiesięczne spotkania zespołu pieczy 
zastępczej, w celu omawiania bieżących spraw, w tym sytuacji konfliktowych 
oraz integracji grupy.              

  (akta kontroli tom III str. 159-347) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym prowadzeniu Rejestru 
skarg i wniosków w PCPR – nieodnotowywanie skarg na działalność organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej.  

Jednoznaczna ocena efektów pomocy udzielanej przez koordynatorów rodzinom 
zastępczym jest niemożliwa z uwagi na ogólnikowe dokumentowanie przez nich 
pracy (opisu wszystkich problemów, z którymi się zetknęli). W dokumentacji 

                                                      
63 Zarządzenie Nr 17/17 Starosty Mińskiego z dnia 24 marca 2017 r. 
64 Zarządzenie Nr 6.2017 Dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim z dnia 1 marca 2017 r. 
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dotyczącej 13 dzieci zidentyfikowano 28 problemów, z których 24 udało się 
rodzinom przy wsparciu koordynatorów rozwiązać. PCPR zapewniał rodzinom 
zastępczym możliwość korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy 
zastępczej (rodziny pomocowe, prawo do urlopu, szkolenia, wsparcie 
specjalistyczne), jednak rodziny korzystały z niego w niewielkim stopniu. Głównie 
dotyczyło ono wsparcia psychologicznego oraz szkoleń. Natomiast Oceny rodzin 
zastępczych nie zawierały wszystkich elementów wymaganych ustawą. Ponadto 
organizator nie występował do sądu o unormowanie z urzędu sytuacji dzieci 
przebywających w pieczy powyżej 18 miesięcy. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego PCPR, w którym w sposób 1.
spójny i jednoznaczny zostanie określone usytuowanie Zespołu ds. Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej w strukturze organizacyjnej PCPR oraz wystąpienie do Rady 
Powiatu o jego uchwalenie. 

 Standaryzacja i ograniczenie liczby wzorów dokumentów, które zobowiązani są 2.
wypełniać koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, do niezbędnych 
w zakresie dokumentowania realizowanych zadań oraz sprawozdawczości 
i weryfikacja ich rzetelności. 

 Opracowywanie Planów pomocy dziecku oraz Ocen rodzin zastępczych, 3.
niezwłocznie, rzetelnie i zgodnie z wymogami ustawowymi. 

 Sporządzanie diagnoz psychofizycznych dziecka zgodnie z wymogami art. 38a 4.
ust. 1 pkt. 7 ustawy. 

 Podjęcie prawidłowej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu 5.
włączenia pracowników socjalnych/asystentów rodziny biologicznej 
do opracowywania Planów pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 
oraz uzyskiwania pełnej dokumentacji nt. dziecka i rodziny, w szczególności 
sporządzanych przez asystentów Planów pomocy rodzinie w celu koordynacji 
podejmowanych działań. 

 Gromadzenie i przekazywanie rodzinom zastępczym kompletu dokumentów 6.
dotyczących dziecka, wymienionych w art. 38a ust. 1 ustawy o pieczy 
zastępczej. 

 Egzekwowanie od koordynatorów corocznych sprawozdań z efektów ich pracy. 7.

 Sporządzanie rzetelnych sprawozdań w zakresie podawanych danych 8.
statystycznych. 

 Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej liczby 9.
koordynatorów w celu spełnienia wymogu ustawowego – nie więcej niż 15 
rodzin pod opieką jednego koordynatora. 

 Występowanie z wnioskami do sądu o unormowanie z urzędu sytuacji prawnej 10.
dzieci przebywających w pieczy zastępczej powyżej 18 miesięcy, w przypadku 
wcześniejszego niepoinformowania sądu o ustaniu przyczyny umieszczenia 
dziecka w pieczy. 

 Informowanie w rocznych sprawozdaniach PCPR o stopniu realizacji   11.
określonych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 
2018-2020. 

 Uwzględnienie w projekcie nowego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 12.
Zastępczej na lata 2021-2023 mierników pozwalających na dokonywanie oceny 
stopnia realizacji przyjętych celów i zadań. 

Wnioski 
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 Zapewnienie wszystkim koordynatorom odpowiednich szkoleń podnoszących 13.
ich kompetencje w zakresie pracy z rodziną zastępczą oraz wsparcia 
w zakresie walki ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawowodowego 
zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 14a i art. 77 ust. 6 ustawy. 

 Rzetelne prowadzenie Rejestru skarg i wniosków. 14.

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa,         listopada 2020 r. 

 

 

Kontrolerzy 

Anna Marszałek-Rochowicz 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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p.o. Dyrektor 

Dariusz Rogowski 
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Michał Przybylski 

Starszy inspektor kontroli 
państwowej 
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