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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej1  

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka 
 

Halina Bartkowicz-Błażejewska, Dyrektor PCPR od 15 lutego 1999 r. 

 

1. Prawidłowość realizowanych zadań i ich zakres. 
2. Skuteczność udzielanej pomocy. 
 

2020-2021 (I półrocze). 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
 

Piotr Chwaliński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KPS/51/2021 z 8 września 2021 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą 2020-2021 (I półrocze), PCPR skutecznie realizowało 
projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19”4, zapewniając jednocześnie pomoc i  wsparcie wszystkim potrzebującym 
rodzinom zastępczym z terenu powiatu rawskiego, w zakresie zapotrzebowania na 
sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w  pieczy zastępczej 
oraz środki ochrony osobistej w czasie epidemii COVID-19.  

Zakupu sprzętu komputerowego dokonano zgodnie z  wytycznymi przekazanymi do 
PCPR przez Łódzki Urząd Wojewódzki5 oraz art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych6. Sprzęt komputerowy został przekazany dzieciom od 6 października 
do 13 listopada 2020 r., umożliwiając w okresie ograniczeń w nauczaniu 
stacjonarnym, prowadzenie nauki w formie zdalnej. Był on niezbędnym 
zabezpieczeniem dla wychowanków pieczy zastępczej do nauki zdalnej w roku 
szkolnym 2020/2021. Spośród ogółem 112 dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej, wsparciem objętych zostało 57 dzieci, tj. 51%, w tym 42 wychowanków 
z rodzin zastępczych i 15 przebywających w domu dziecka. 

Zakupu środków ochrony indywidualnej dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7. 

                                                      
1 Dalej: PCPR lub Centrum. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dalej: Projekt. 
5 Dalej: ŁUW. 
6 Dz. U. poz. 1842, ze zm., dalej: ustawa o COVID-19. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: Pzp. 
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Ogółem wydatkowano 177,6 tys. zł, tj. 90,1% kwoty otrzymanej, w  tym: 149,7 tys. zł 
ze środków europejskich (84,28%) oraz 27,9 tys. zł ze środków krajowych (15,72%). 
Niewykorzystana kwota, tj. 15 tys. zł wynikała z niższych niż planowano cen 
zakupionego sprzętu komputerowego. 

Sprzęt komputerowy oraz środki ochrony osobistej, zostały przekazane 
wychowankom, rodzicom zastępczym oraz pracownikom rodzinnej i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej z zachowaniem procedury bezpieczeństwa związanego z sytuacją 
epidemiczną. Aktualnie sprzęt jest wykorzystywany przez wychowanków do nauki 
i stanowi  zabezpieczenie w przypadku ponownego wprowadzenia nauki zdalnej. 

Projekt został zrealizowany w sposób racjonalny, z zachowaniem zasady celowości, 
gospodarności i oszczędności przy realizacji zakupów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość realizowanych zadań i ich zakres 

PCPR w Rawie Mazowieckiej, jako budżetowa jednostka organizacyjna powiatu 
rawskiego, działa na podstawie Statutu9 określającego jego przedmiot działalności 
oraz Regulaminu organizacyjnego10. Projekt o dofinansowanie zakupu sprzętu 
komputerowego i audiowizualnego do celów zdalnej nauki przez dzieci umieszczone 
w rodzinnej pieczy zastępczej był realizowany przez Samorząd Rawski. W badanym 
okresie, Centrum zatrudniało 12 pracowników, w tym trzech na stanowisku 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Według stanu na koniec 2020 r. w  pieczy 
zastępczej umieszczonych było łącznie 112  podopiecznych, w tym: 60 dzieci w 48 
rodzinach zastępczych spokrewnionych, 17 dzieci w 13 rodzinach zastępczych 
niezawodowych, troje dzieci w jednej rodzinie zastępczej zawodowej oraz 32 dzieci 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na realizację zadań z zakresu pieczy 
zastępczej PCPR w 2020 r. wydatkowało łącznie 1 456,4 tys. zł, z czego na 
realizację kontrolowanego Projektu 177,6 tys. zł, tj. 12,2% ogółu poniesionych 
wydatków na pieczę zastępczą. 

W związku z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się w pierwszych miesiącach 
2020 r. wirusa SARS-CoV-2, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w celu ograniczenia negatywnych skutków zagrożenia epidemią oraz 
perspektywą zamknięcia placówek edukacyjnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej11 (dalej: MRPiPS) wprowadziło projekt społeczny w zakresie 
wsparcia dzieci poprzez zakup wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie 
zdalnego nauczania (komputery, sprzęt audiowizualny) oraz zakup środków ochrony 
indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych). 

W ramach PO WER – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w  środowisku lokalnym, PCPR w Rawie Mazowieckiej zrealizowało w okresie od 10 
sierpnia do 30 listopada 2020 r. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Realizatorem Projektu było Starostwo 
Powiatowe oraz PCPR działające na podstawie uchwały Zarządu Powiatu 
Rawskiego oraz udzielonego upoważnienia do realizacji Projektu12.  

                                                      
8 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. 
9 Uchwała nr V/40/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r. 
10 Uchwała nr 156/2012 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 31 maja 2012 r. 
11 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zlikwidowane 7 października 2020 r. W jego miejsce 

zostało utworzone Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
12 Uchwała nr 249/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
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Głównym celem Projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych, pracowników 
rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej poprzez: zakup 
sprzętu komputerowego i multimedialnego na cele zdalnego nauczania, 
wyrównywanie braków szkolnych, podnoszenie kompetencji.  

Projekt został zrealizowany w trybie pilnej potrzeby udzielenia wsparcia dzieciom 
przebywającym w pieczy zastępczej, w warunkach ograniczeń epidemicznych.  
Jego realizacja była zgodna z umową podpisaną w dniu 10 sierpnia 2020 r. przez 
Samorząd Powiatu Rawskiego z Wojewodą Łódzkim.  

(akta kontroli str. 3-57) 

Na podstawie złożonego zapotrzebowania wraz ze szczegółowym kosztorysem 
z  dnia 10 czerwca 2020 r., w dniu 10 sierpnia 2020 r. została zawarta przez powiat 
rawski z Wojewodą Łódzkim umowa13 na dofinansowanie Projektu w kwocie 
192,6 tys. zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 162,3 tys. zł, co stanowiło 
84,28% oraz ze środków krajowych 30,3 tys. zł, tj. 15,72%. Aneksem nr 1 z dnia 31 
sierpnia 2020 r. do ww. umowy, został przesunięty termin realizacji zadania o dwa 
miesiące, tj. do dnia 30 listopada 2020 r.  

W dniu 21 sierpnia 2020 r., na wyodrębnionym rachunku bankowym powiatu 
rawskiego, zostały zaksięgowane przelewy dwóch operacji finansowych:  

  środków europejskich z Ministerstwa Finansów w kwocie 162 323,20 zł, 

  Środków współfinansowania krajowego w kwocie 30 276,72 zł. 

Umowa na dofinansowanie Projektu obejmowała zakup: 

  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci w celu nauki szkolnej 
w  trybie zdalnego nauczania, 

  środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, środków 
dezynfekcyjnych, 

  wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na zakup sprzętu komputerowego 
przeprowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19 samorząd rawski 
w dniu 21 sierpnia 2020 r. zawarł umowę14 na zakup 57 komputerów przenośnych 
typu laptop HP 15,6 cali z wbudowanymi kamerkami i mikrofonem wraz 
z oprogramowaniem i słuchawkami (wszystkie z 24 miesięcznym okresem gwarancji 
od daty dostawy), jednego telewizora, projektora Acer HP, urządzenia 
wielofunkcyjnego, dwóch skanerów, czterech oprogramowań dla dzieci 
z niepełnosprawnością. Przed zakupem sprzętu, dokonano rozeznania rynku 
i skierowano zapytanie o cenę do trzech oferentów. Opisu przedmiotu zamówienia 
i ogólne wymogi zakupionego sprzętu, sporządził informatyk Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Na podstawie złożonych trzech ofert, 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, dla której jedynym kryterium była cena. 

Na podstawie wystawionej faktury15 oraz protokołu odbioru z dnia 28 sierpnia 
2020 r., zgodnie z zawartą umową na dostawę 57 sztuk komputerów przenośnych 
typu laptop HP 15,6 cali z wbudowanymi kamerkami i mikrofonem wraz 
z oprogramowaniem (Windows 10 Home PL), słuchawkami i torbą, wszystkie z 24 
miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy, jednego telewizora Samsung 
55  cali, projektora Acer HP, urządzenia wielofunkcyjnego (HP Color LaserJet), 
dwóch skanerów CANON, czterech oprogramowań dla dzieci 
z niepełnosprawnością (treningi logopedyczne multimedialne program), powiat 

                                                      
13 Umowa nr 16/2020/PIECZA-COVID-19. 
14 Umowa nr 145/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.  
15 Faktura nr FV/060/08/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
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rawski wydatkował kwotę 173 634 zł (brutto), w tym: 146 338,74 zł ze środków 
europejskich oraz 27 295,26 zł ze środków krajowych. 

 (akta kontroli str. 58-176) 

Zakupiony sprzęt, na podstawie zawartych przez Dyrektora PCPR umów użyczenia, 
był przekazywany sukcesywnie od dnia 6 października do 13 listopada 2020 r., 
36  rodzinom zastępczym, w tym sześciu rodzinom, które otrzymały po dwa 
komputery dla swoich podopiecznych.  

W dniu 8 października 2020 r. do Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej zostało 
przekazanych 15 zestawów komputerowych dla 15 wychowanków, a w dniu 
30  października urządzenie wielofunkcyjne, projektor, telewizor oraz dwa skanery. 

Spośród 57 podpisanych umów użyczenia, w 55 przypadkach sprzęt został 
przekazany dzieciom w terminach umożliwiających wykorzystanie go podczas nauki 
w formie nauki zdalnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 23 października 2020 r.16 
od  dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju 
ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla 
dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół podstawowych dla 
dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów 
kształcenia zawodowego. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.17 od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 
2020 r. ograniczono także funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych dla dzieci w klasach 0-III oraz ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych. Kolejnymi rozporządzeniami przedłużano ograniczenia 
w funkcjonowaniu szkół publicznych i niepublicznych, aż do zakończenia 
roku szkolnego 2020/2021. 
Spośród 57 wychowanków pieczy zastępczej, które otrzymały wsparcie w ramach 
realizowanego Projektu w roku szkolnym 2020/2021, do klasy 0 szkoły podstawowej 
chodziło dwoje dzieci, do klasy I-III uczęszczało sześcioro dzieci, natomiast do klas 
IV-VIII 49 dzieci. 

W udzielonym wyjaśnieniu dotyczącym wydłużonego czasu przekazywania sprzętu 
komputerowego, Dyrektor PCPR podała, iż poza przygotowaniem umowy 
użyczenia, sukcesywnie dokonywano ewidencji księgowej zakupionego sprzętu jako 
pozostałych środków trwałych, przygotowano i nanoszono naklejki z numerem 
inwentarzowym, naklejki zawierające logotypy unijne, nazwę projektu i źródło 
finansowania. Ponadto, każdy komputer był przez informatyka zatrudnionego 
w  Starostwie odpowiednio skonfigurowany poprzez uruchomienie parametrów 
niezbędnych do działania oprogramowania oraz zmianę ustawień systemu w sposób 
dostosowany do potrzeb użytkownika, między innymi poprzez zainstalowanie 
oprogramowań np.: do pomocy zdalnej AnyDesk, Mozilla Firefox, do wykonywania 
kopii zapasowych, pakietu LibreOffice. 

Komputer przekazany w dniu 4 listopada 2020 r. rodzinie zastępczej wychowującej 
dziecko uczęszczające do II klasy podstawowej, początkowo miał zostać użyczony 
rodzinie zastępczej, która na mocy postanowienia z dnia 14 października 2020 r. 
Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, Wydział Rodziny i Nieletnich została 
rozwiązana. Natomiast powodem przekazania komputera w dniu 13 listopada 
2020 r., była rezygnacja rodziny wychowującej dziecko uczęszczające do III klasy 
szkoły podstawowej, z wcześniej ustalonej pomocy. 

                                                      
16 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870, 
ze zm.). 

17 Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1960, ze zm). 
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W  uzasadnieniu podała, że nauka zdalna będzie odbywać się na starym ale jeszcze 
sprawnym komputerze. Po ponownym rozeznaniu potrzeb przez PCPR wśród 
rodzin zastępczych, komputer otrzymało dziecko pracujące na, nie w pełni 
sprawnym sprzęcie komputerowym. 

 (akta kontroli str. 177-187, 204-214) 

Ponadto, w ramach realizowanego Projektu, samorząd rawski zakupił środki 
ochrony indywidualnej (1300 szt. maseczek, 1300 szt. rękawiczek, 100 litrów płynu 
dezynfekcyjnego). Zamówienia dokonano w oparciu o przepisy dotyczące wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro18, na podstawie 
art. 4 pkt 8 Pzp. Na podstawie złożonego przez PCPR zapytania ofertowego oraz 
przekazanej przez oferenta kalkulacji, w dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało złożone 
zamówienie na ww. środki ochrony indywidualnej. Zgodnie z zamówieniem 
i wystawioną fakturą VAT z dnia 8  września 2020 r.19, powiat rawski wydatkował 
kwotę 3 970 zł (brutto).  

(akta kontroli str. 188-201) 

Przy wydawaniu sprzętu oraz środków ochrony osobistej, przestrzegano „Procedury 
bezpieczeństwa pracowników i klientów w trakcie epidemii COVID-19”, 
wprowadzonej przez Dyrektora PCPR w dniu 14 kwietnia 2020 r. 

Opiekunowie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej odbierali zakupiony sprzęt 
komputerowy oraz środki ochrony osobistej, po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu daty oraz godziny spotkania, zachowując odstępy czasowe. Trzynaście 
ustalonych i wyznaczonych terminów przekazania sprzętu komputerowego 
i środków ochrony indywidualnej, odpowiadały oczekiwaniom osób objętych 
Projektem. Wsparcie zostało udzielone w czasie umożliwiającym wykorzystanie 
sprzętu podczas nauki zdalnej. 

(akta kontroli str. 202-203) 

Prowadzona ewidencja księgowa dotycząca realizacji Projektu, odzwierciedlała stan 
wydatkowanych środków finansowych, zgodnie z procentowym udziałem środków 
europejskich (84,28%) oraz środków współfinansowania krajowego (15,72%). 

Na podstawie zestawienia obrotów i sald księgowanych na koncie 130, wydatki 
unijne wyniosły ogółem 149,7 tys. zł, a współfinansowane ze środków krajowych 
27,9 tys. zł, tj. 92,2% środków otrzymanych. 

Niezrealizowane w pełni środki finansowe w kwocie 15 tys. zł zostały zwrócone 
10  grudnia 2020 r. zgodnie z procentowym ich udziałem, z czego 12,6 tys. zł 
środków europejskich oraz 2,4 tys. zł środków krajowych. W udzielonym wyjaśnieniu 
podano, iż zwrot niewykorzystanych środków finansowych wynikał z  zakupu sprzętu 
komputerowego i środków ochrony indywidualnej w cenach niższych, niż pierwotnie 
planowano. 

(akta kontroli str. 215-225) 

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

Realizacja zakupów była zgodna z przedmiotem zawartej umowy. W wyniku 
przeprowadzonych postępowań wybrano oferty najkorzystniejsze cenowo. Nie 
stwierdzono niekwalifikowalności poniesionych wydatków. Ponadto stwierdzono, że 

                                                      
18 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych przewidywała w art. 6 ust. 1 wyłączenie, zgodnie z którym do zamówień na usługi lub dostawy 
niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, jeżeli zachodzi wysokie 
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego 
ochrona zdrowia publicznego. Przepis ten był tymczasowy i obowiązywał przez 180 dni od wejścia w życie tej 
ustawy. Ostatecznie przepis przestał obowiązywać dnia 4 września 2020 r. 
19 Faktura VAT nr FS-6308/20/VATP z dnia 8 września 2020 r. 
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komputery zostały przekazane w terminach umożliwiających na skorzystanie z nich 
przez dzieci podczas ograniczeń w funkcjonowaniu placówek szkolnych. 

2. Skuteczność udzielanej pomocy 

Analizy potrzeb w zakresie liczby zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego, 
PCPR w Rawie Mazowieckiej dokonał na podstawie przeprowadzonych przez 
koordynatorów wizyt u podopiecznych i rozmów z rodzinami zastępczymi, 
Dyrektorem Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Dodatkowa akcja informacyjno-
promocyjna o realizacji Projektu oraz jego finansowaniu, przeprowadzona została na 
stronie internetowej powiatu rawskiego: www.powiatrawski.pl, w lokalnej prasie 
„Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy” oraz na plakatach informujących o realizacji 
Projektu. Wszystkie dokumenty dotyczące: przygotowania Projektu, zakupu sprzętu 
komputerowego, środków ochrony indywidualnej, promocji Projektu, były opatrzone 
Logo Unii Europejskiej „Europejski Fundusz Społeczny”, Logo Fundusze 
Europejskie „Wiedza Edukacja Rozwój” oraz informacją o współfinansowaniu 
Projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zakupiony i przekazany sprzęt w roku szkolnym 2020/2021, stosownie do założeń 
Projektu był wykorzystany przez wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
pieczy instytucjonalnej podczas wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu 
placówek szkolnych. Wszystkie komputery zostały odpowiednio skonfigurowane 
przez informatyka Starostwa, zapewniając każdemu uczniowi dostęp 
do oprogramowania Microsoft 365, umożliwiającego szkolną naukę zdalną 
z  wykorzystaniem niezbędnej do nauczania aplikacji Teams. 

W anonimowej ankiecie przeprowadzonej w 20 rodzinach zastępczych wybranych 
losowo spośród 62 rodzin zastępczych funkcjonujących w 2020 r. w powiecie 
rawskim 20 rodzin wskazało, że pomoc udzielona z Projektu w okresie epidemii 
COVID-19 realnie wsparła osoby umieszczone w pieczy zastępczej podczas 
ograniczeń w funkcjonowaniu placówek szkolnych20. W 19 odpowiedziach rodziny 
wskazały, że zakupiony sprzęt informatyczny był dobrej jakości21. 

PCPR nie było kontrolowane zarówno przez Wojewodę Łódzkiego jak i Samorząd 
powiatowy w zakresie wykorzystania środków finansowych zrealizowanego 
Projektu. Do przesyłanych do Wojewody sprawozdań i zestawień wydatków, 
nie było wymagane załączanie faktur i rachunków. Zarówno do Starosty jak i Rady 
Powiatu, nie wpłynęła żadna skarga dotycząca realizacji Projektu. 

(akta kontroli str. 226-277, 334-348) 

Analiza wybranej próby dokumentacji 15 dzieci wykazała, że w czterech 
przypadkach przed zakupem sprzętu informatycznego finansowanego z Projektu, 
wychowanek posiadał komputer, jednak przestarzały, słabej jakości, niespełniający 
wymogów umożliwiających korzystanie z niego podczas wprowadzonych ograniczeń 
w funkcjonowaniu placówek szkolnych. Z prowadzonych przez koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej planów pracy wynika, że we wszystkich przypadkach 
sprawowany był nadzór nad zakupionym i użyczonym sprzętem komputerowym 
(podczas przeprowadzanych wizyt w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych, 
weryfikowano czy zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z jego 
przeznaczeniem). Koordynatorzy byli w stałym kontakcie z pracownikami szkoły, 
a placówki szkolne przesyłały informacje, m.in. o frekwencji na zajęciach, w tym 
godzinach nieusprawiedliwionych. Ponadto koordynatorzy za pomocą 

                                                      
20 Na pytanie: czy pomoc udzielona z Projektu w okresie epidemii COVID-19 realnie wsparła osoby umieszczone 

w pieczy zastępczej w nauce zdalnej – 17 rodzin odpowiedziało: „Zdecydowanie tak”, natomiast trzy: „Raczej 
tak”. 

21 Na pytanie: czy zakupiony sprzęt informatyczny był dobrej jakości – 11 rodzin odpowiedziało „Zdecydowanie 
tak”, osiem rodzin określiły sprzęt „Raczej tak”, w jednym przypadku udzielono odpowiedzi „Trudno 
powiedzieć”. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

odpowiedniego programu, mieli możliwość kontroli wychowanków poprzez 
monitorowanie e-dziennika każdego ucznia. 

Informacje zawarte w planie pracy dziecka wykazały, że w 10 przypadkach dzieci 
miały problemy z nauką, a w pięciu zdarzyło się opuszczenie przez dzieci niektórych 
zajęć szkolnych. Główną przyczyną nieuczestniczenia w zajęciach szkolnych przez 
osoby przebywające w pieczy zastępczej był brak odpowiedniej wiedzy 
i  umiejętności, także opiekunów w posługiwaniu się programem do nauki zdalnej. 

Ponadto, w ocenie koordynatorów PCPR, udzielone wsparcie odpowiadało 
oczekiwaniom osób objętych Projektem i zostało udzielone w  odpowiednim czasie, 
tj. przed wprowadzonym ograniczeniem nauki szkolnej. 

W opinii NIK, zrealizowany przez PCPR Projekt okazał się skuteczną pomocą 
w sytuacji zawieszenia zajęć szkolnych stacjonarnych i wprowadzonych nowych 
zasad funkcjonowania szkoły poprzez naukę zdalną. Z przeprowadzonej ankiety 
wśród 20 rodzin zastępczych wynika, że zakres udzielonej pomocy odpowiadał 
oczekiwaniom i potrzebom osób umieszczonych w  pieczy zastępczej. Zgodnie 
z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych22, środki 
finansowe zostały wydatkowane w sposób celowy i oszczędny. 

(akta kontroli str. 278-292) 

PCPR przedkładało sprawozdania ze zrealizowanych zakupów w terminach 
wyznaczonych przez ŁUW. Sprawozdania częściowe według wzoru załączników 
nr 4 i 5 do umowy, były przekazywane elektronicznie za pośrednictwem Centralnej 
Aplikacji Statystycznej do Wojewody Łódzkiego, co dwa tygodnie w następujących 
dniach: 22 września, 6 i 10 października, 3 i 17 listopada oraz  1  grudnia 2020 r. 
Sprawozdanie końcowe zostało przekazane w terminie określonym w umowie za 
pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej i  zatwierdzone przez Wojewodę 
Łódzkiego. 

Ponadto, na polecenie Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Oddziału 
do Spraw Rodziny ŁUW, PCPR w dniach: 24 sierpnia, 2, 10, 18, 28 września, 5, 12, 
15, 23 października, 2, 9, 20, 30 listopada 2020 r. przekazał informacje o realizacji 
Projektu według opracowanej przez Urząd Wojewódzki tabelki z podaniem stopnia 
realizacji zamówień, wyłonienia dostawców, wydatkowania środków finansowych. 

 (akta kontroli str. 293-333) 

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

Świadczona przez PCPR pomoc, zgodnie z umową, objęła wszystkich 
zweryfikowanych wychowanków pieczy zastępczej i odpowiadała ich potrzebom. 

Sprzęt komputerowy został zakupiony zgodnie z przekazanymi wytycznymi 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i umożliwił naukę w formie zdalnej w roku 
szkolnym 2020/2021, z  wykorzystaniem niezbędnej do nauczania aplikacji Teams. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

 

                                                      
22 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

 

 



 

9 

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. 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. 

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 2021 r. 
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