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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu1, ul. Mątewska 17, 
88-100 Inowrocław 

Alicja Aleksander – Dyrektor PCPR2, od 1 sierpnia 2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił 
Rafał Walter – Dyrektor PCPR, od 1 czerwca 2007 r. do 31 lipca 2020 r.  

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 

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

Lata 2018–2020 (I półrocze). 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 
 
 
1. Andrzej Grzymysławski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 

do kontroli nr LBY/169/2020 z 14 października 2020 r.  

2. Karol Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/175/2020 z 16 listopada 2020 r. 

(akta kontroli str. 1, 507) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że stanowiska koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej umiejscowiono w strukturze organizacyjnej Centrum odpowiednio 
do przypisanych im zadań. Osoby zajmujące te stanowiska zostały zatrudnione 
w sposób przewidziany ustawą5 i spełniały określone w niej wymagania. Niski 
wskaźnik fluktuacji koordynatorów pozwalał na budowę poczucia stabilności 
u wspieranych rodzin. Koordynatorom zapewniono możliwość korzystania ze 
szkoleń, poradnictwa zawodowego i superwizji w wymiarze adekwatnym do ich 
potrzeb.  

W objętych kontrolą sprawach koordynatorzy zostali wyznaczeni przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej z uwzględnieniem opinii rodzin, z którymi mieli 
współpracować oraz rzetelnie i skutecznie realizowali powierzone im zadania. 
W szczególności: prawidłowo opracowywali plany pomocy dziecku i dokonywali 
ich modyfikacji; brali udział w pracach zespołów dokonujących okresowych ocen 
sytuacji dziecka; zapewniali rodzinom zastępczym możliwość korzystania 

                                                      

1 Dalej: „PCPR” lub „Centrum”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej.  
5 Tj. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 821); dalej: „ustawa o pieczy zastępczej” lub „ustawa”. 

Jednostka 
kontrolowana  
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z uprawnień wynikających z ustawy, a także realizowali zadania określone 
w powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej6.  

Jako nieprawidłowe NIK oceniła przekroczenia ustawowego limitu liczby rodzin 
zastępczych, pozostających na koniec 2019 r. i pierwszej połowy 2020 r. pod opieką 
odpowiednio sześciu i trzech koordynatorów. Przy czym, w ocenie NIK 
przekroczenia ww. limitu były nieznaczne i nie miały wpływu na prawidłową 
realizację zadań koordynatorów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności  

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej.  

1.1.  W strukturze organizacyjnej PCPR koordynatorzy zostali umiejscowieni 
odpowiednio do realizowanych zadań. W Regulaminie organizacyjnym Centrum8 
wyodrębniono Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej9 oraz określono jego 
zadania na podstawie art. 77 ustawy o pieczy zastępczej.   

(akta kontroli str. 508-531) 

W PCPR została opracowana i przyjęta do stosowania procedura kwalifikowania 
kandydatów do szkolenia na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do 
prowadzenia rdd10.  

(akta kontroli str. 179-189, 234-250) 

Dyrektor wyjaśniła, że w PCPR obowiązują wytyczne dotyczące pracy 
koordynatorów z rodzinami zastępczymi oraz prowadzonej dokumentacji,  jednak 
nie zostały one wprowadzone procedurami. Podała, że Zespół opracował własne 
wzory dokumentów, obejmujące: 

 wzór opinii o przydzieleniu koordynatora, 

 wzory dokumentów potwierdzających spełnianie przez rodzinę wymagań 
określonych w art. 42 ustawy (wniosek rodziny zastępczej o dokonanie 
kwalifikacji na rodzinę zastępczą, druki zaświadczeń lekarskich potwierdzających 
zdolność do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oświadczenia o wypełnianiu 
obowiązku alimentacyjnego, o niekaralności, o nieograniczeniu/pozbawieniu 
władzy rodzicielskiej), 

 kwestionariusz wywiadu z opiekunami zastępczymi, 

 kwestionariusz wywiadu z wychowankiem, 

 karta informacyjna dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

 aktualizacja kwestionariusza wywiadu, 

 informacja dot. wysłuchania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, 

                                                      

6 Tj. „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Inowrocławskim na lata 2018-2020”, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XXXIV/286/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r.; dalej: 
„Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej” lub „Program”. 

7 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. 

8 Tj. w § 10 ust. 3 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego PCPR, stanowiącego załącznik do uchwały nr 771/2014 
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu; dalej: „Regulamin organizacyjny”. 

9 Dalej: „Zespół”. 
10 Procedurę przyjęto zarządzeniem nr 4 Dyrektora PCPR z 15 marca 2016 r. 

OBSZAR 
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 protokół z oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, 

 protokół z oceny funkcjonowania rodziny zastępczej, 

 protokół z oceny funkcjonowania rodziny pełniącej opiekę nad pełnoletnim 
wychowankiem, 

 protokół z oceny funkcjonowania rodziny zastępczej przed wygaśnięciem 
umowy, 

 wzór diagnozy dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, 

 wzory planów pomocy dziecku, 

 oświadczenie zgody opiekunów zastępczych na przyjęcie dziecka do rodziny 
zastępczej, 

 oświadczenie opiekunów potwierdzające otrzymanie dokumentów dziecka, 

 karta informacji i spostrzeżeń oraz karta pracy z rodziną. 

(akta kontroli str. 140-144, 190-233) 

W odniesieniu do stosowanych w Centrum standardów wykonywania zadań przez 
koordynatorów, dotyczących m.in. metodologii pracy z rodziną, Dyrektor podała, 
że w pracy tej stosuje się indywidualne podejście do każdej rodziny, a koordynatorzy 
wykorzystują doświadczenia zdobyte w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
gdzie rozwiązywali problemy funkcjonowania dziecka osieroconego (sieroctwo 
społeczne). Podała, że co kilka tygodni koordynatorzy spotykają się i wspólnie 
omawiają trudne przypadki, szukają drogi rozwiązania problemu, co daje możliwość 
spojrzenia na daną sytuację z innej perspektywy. Dzięki temu wszyscy wiedzą, jak 
funkcjonują inne rodziny i jakie stosuje się metody pracy z tymi rodzinami. Dyrektor 
wyjaśniła, że do pracy z rodziną wykorzystuje się elementy genogramu 
(w zależności od zdobytej wiedzy o rodzinie pochodzenia dziecka), a w przypadku 
występujących trudności z małoletnim, zawiera się z nim kontrakt. Podała, 
że w codziennej pracy koordynator bazuje na mocnych stronach rodziny, podczas 
wizyt w środowisku przeprowadza się rozmowy pedagogizujące, wspierające. 
Narzędziem do pracy z rodziną jest również udział opiekunów w grupach wsparcia, 
gdzie wykorzystywane są oddziaływania grupy – innych opiekunów. W celu 
podniesienia kompetencji opiekunów, podniesienia jakości ich funkcjonowania 
koordynatorzy prowadzą szkolenia pedagogizujące, jak również mobilizują rodziny 
do udziału w różnego typu warsztatach pedagogizujących oferowanych np. przez 
ROPS11 w Toruniu, bądź inne podmioty szkolące. Narzędziem mocno oddziałującym 
na rodziny jest ocena funkcjonowania rodziny, jej skutki określone w ustawie. 

W odniesieniu do organizacji pracy koordynatorów, Dyrektor wyjaśniła, 
że sporządzają oni kwartalne plany swojej pracy, a następnie sprawozdania z tego 
okresu. Weryfikacja działań realizowanych przez koordynatorów następuje poprzez 
sprawowanie przez dyrektora bieżącego nadzoru nad ich pracą, podpisywanie pism 
do sądów, ośrodków pomocy społecznej, szkół, ośrodka adopcyjnego, jak również 
poprzez udział w ocenach sytuacji dziecka, ocenach funkcjonowania rodziny, czy 
też innych spotkaniach z rodzinami. Podała, że do weryfikacji wejść koordynatora 
w środowiska rodzin służą karty czasu pracy. 

Odnośnie procedur dotyczących pracy w warunkach pandemii COVID-19, Dyrektor 
wyjaśniła, że wydała następujące wytyczne, mające na celu ochronę pracowników 
Centrum oraz osób sprawujących opiekę i przebywających w pieczy zastępczej: 

                                                      

11 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 
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 okresowa praca zdalna, kontakty z rodzinami zastępczymi głównie 
z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu, 

 wstrzymanie odwiedzin rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy 
zastępczej, 

 przeprowadzanie ocen sytuacji dzieci i rodzin bez udziału pełnego zespołu 
poprzez wykorzystanie informacji zdobytych za pomocą środków 
teleinformatycznych. 

 wyposażenie koordynatorów w środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, 
rękawice ochronne, maseczki, przyłbice). 

(akta kontroli str. 140-144) 

W badaniu ankietowym dotyczącym organizacji i warunków  pracy koordynatorów12, 
wszyscy respondenci podali, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
epidemiologicznego, zarówno im, jak i ich podopiecznym w PCPR zawieszono 
wizyty w rodzinach zastępczych, a także zapewniono środki bezpieczeństwa 
w postaci maseczek, przyłbic, rękawic i płynów dezynfekujących.   

(akta kontroli str. 806-847, 893-897) 

Centrum dysponowało pomieszczeniem umożliwiającym swobodne prowadzenie 
rozmów z rodziną zastępczą, dziećmi z rodzin zastępczych, rodzinami 
biologicznymi.  

Koordynatorzy otrzymywali ryczałtowy zwrot kosztów użytkowania samochodu 
prywatnego wykorzystywanego w celu dojazdu do podopiecznych. 

(akta kontroli str. 251-311, 805) 

1.2. Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach koordynatorów spełniały 
wymogi określone w art. 78 ustawy, dotyczące: wykształcenia oraz doświadczenia 
w pracy z dzieckiem i rodziną, posiadania władzy rodzicielskiej, obowiązku 
alimentacyjnego, niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. Osoby te nie były także zawieszone w pełnieniu swoich obowiązków. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, koordynatorzy byli zatrudnieni przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umów o pracę w systemie zadaniowego 
czasu pracy. Nie zatrudniano koordynatorów w ramach umów zlecenia lub innych 
umów. 

Przyjęty w PCPR system zadaniowego czasu pracy wynikał z zakresu obowiązków 
koordynatorów13, zbieżnych z zadaniami koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
określonymi w art. 77 ustawy oraz w § 18 Regulaminu organizacyjnego. 

                                                      

12 Badaniem objęto wszystkich siedmiu zatrudnionych w PCPR koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
13 Obejmujących, m.in.: 
 ― udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rdd w realizacji zadań wynikających z pieczy 

zastępczej; 
― przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rdd, 

planu pomocy dziecku; 
― zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rdd dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, 

w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 
― udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 
― współudział w opracowywaniu i realizacji powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej oraz powiatowej 

strategii rozwiazywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

― prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenia 
i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
niezawodowej lub prowadzenia rdd; 

― organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej; 
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Zgodnie z art. 79 ust. 3 i 4 ustawy, koordynatorzy nie łączyli realizacji ww. zadań 
z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego oraz nie prowadzili 
postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat. 

Pełnienie zastępstw za koordynatorów nieobecnych w pracy było uregulowane 
w zakresach obowiązków każdego z koordynatorów poprzez imienne wskazanie 
osób wzajemnie się zastępujących. W przypadku długotrwałych absencji 
koordynatorów, współpraca z rodzinami pozostającymi dotychczas pod ich opieką 
była powierzana przez Dyrektora Centrum pozostałym, świadczącym pracę 
koordynatorom.  

Dyrektor Centrum sprawował z upoważnienia Zarządu Powiatu kontrolę, m.in. nad 
rodzinami zastępczymi. 

W okresie objętym kontrolą koordynatorzy, stosownie do art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy, 
przedstawili organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej sprawozdania z efektów 
swojej pracy za lata 2018 i 2019. Koordynatorzy dokumentowali realizację swoich 
zadań także w formie kwartalnych sprawozdań.  

(akta kontroli str. 2-25, 470, 515-551, 681-735, 737, 742-764, 848-857) 

Według stanu na koniec lat 2018 i 2019 oraz na 30 czerwca 2020 r. w PCPR było 
zatrudnionych, odpowiednio: dziewięciu, ośmiu i siedmiu koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, a wskaźnik fluktuacji osób zatrudnionych na tych stanowiskach14 
wyniósł: 0, 0,12 i 0,13. W latach 2018-2020 (I połowa), z powodu długotrwałych 
absencji, jeden z koordynatorów nie obejmował opieką żadnej rodziny zastępczej15, 
a drugi współpracował z rodzinami tylko do maja 2019 r.16.  

(akta kontroli str. 140-144, 166, 470-475) 

Według stanu na koniec lat 2018 i 2019 oraz na 30 czerwca 2020 r. na terenie 
powiatu inowrocławskiego funkcjonowało, odpowiednio: 134, 128 i 125 rodzin 
sprawujących pieczą zastępczą nad dziećmi oraz: 11, 9 i 11 rodzin, w których 
wychowankowie osiągnęli pełnoletność17. Najwięcej było rodzin spokrewnionych, 
odpowiednio: 99 (68,3%), 92 (67,2%) i 92 (67,6%), a najmniej, zawodowych: 
11 (7,6%), 12 (8,7%) i 12 (8,8%)18.  

W ww. czasie nie było rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka.  

                                                                                                                                       

― dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 
― organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadząca rdd okresowo nie 

może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 
wypoczynku; 

― współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich 
organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 

― prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz i przygotowywanie informacji z zakresu realizowanych 
zadań, w tym, przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

14 Tj. wskaźnik wynikający z relacji liczby koordynatorów, którzy odeszli z pracy w danym roku i średniorocznej 
liczby koordynatorów. 

15 Z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz urlopach - macierzyńskim i rodzicielskim, a następnie 
rezygnacji (z dniem 1 czerwca 2019 r.) z pracy na stanowisku koordynatora. 

16 Z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, a następnie rezygnacji (z dniem 26 maja 2020 r.) z pracy 
w PCPR.   

17 Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie 
dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom 
dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono 
dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. 

18 Łącznie z rodzinami z pełnoletnim wychowankiem. 
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Według stanu na koniec lat 2018 i 2019 oraz na 30 czerwca 2020 r. koordynatorzy 
obejmowali opieką, odpowiednio: 120 (89,6%), 111 (86,7%) i 108 (86,4%) rodzin 
sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi oraz udzielali wsparcia pełnoletnim 
wychowankom, pozostającym w: pięciu, ośmiu i dziesięciu rodzinach.  

W latach 2018-2020 (I połowa) żadna z rodzin zastępczych objętych opieką 
koordynatora nie zrezygnowała z jego wsparcia. 

Według stanu na koniec lat 2018 i 2019 oraz na 30 czerwca 2020 r. organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR) obejmował opieką, odpowiednio: 14, 17 i 17 
rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi oraz udzielał wsparcia 
pełnoletnim wychowankom, pozostającym w: sześciu, jednej i jednej rodzinie.  

Według stanu na koniec 2018 r. pod opieką każdego z ośmiu świadczących pracę 
koordynatorów pozostawało po piętnaście rodzin zastępczych. Na koniec 2019 r. 
i pierwszej połowy 2020 r. pod opieką, odpowiednio sześciu i trzech koordynatorów 
pozostawało po szesnaście rodzin zastępczych, co w przypadku każdego z tych 
koordynatorów stanowiło przekroczenie (o jedną rodzinę, tj. o 6,7%) limitu liczby 
rodzin określonego w art. 77 ust. 4 ustawy19. 

(akta kontroli str. 140-144, 469-475) 

1.3. W okresie objętym kontrolą siedmiu, z dziewięciu zatrudnionych w tym czasie 
koordynatorów, zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy, brało udział w szkoleniach 
zapewniających podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ww. okresie dwie osoby 
nie uczestniczyły w szkoleniach z powodu długotrwałych absencji (zwolnień 
lekarskich oraz urlopów).   

Tematyka szkoleń dotyczyła, m.in.: narzędzi pracy koordynatora, sposobów 
rozwiązywania problemów wychowawczych, rodzicielstwa zastępczego, programów 
psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 
profilaktyki ryzykownych zachowań oraz autoagresji i depresji u dzieci i młodzieży, 
konsekwencji odwrócenia ról w rodzinie, wolontariatu skierowanego do osób 
starszych, bezpieczeństwa korzystania z Internetu przez nastolatków, realizacji 
ustawowych zadań koordynatora, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania 
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy. 

Liczba dni przeznaczonych na szkolenia przez jednego koordynatora w latach 2018, 
2019 i w pierwszej połowie 2020 r. wynosiła, odpowiednio: od trzech do ośmiu, 
od jednego do dziewięciu i od jednego do dwóch. Łącznie, w ww. okresach na 
szkolenia przeznaczono: 36, 28 i 6 dni, co stanowiło średnio: 4,5, 4 i 0,9 dnia na 
jednego koordynatora świadczącego w tym czasie pracę w Centrum.    

Wszyscy koordynatorzy posiadali certyfikaty uczestnictwa, bądź zaświadczenia 
o udziale w ww. formach doskonalenia zawodowego. 

Dyrektor podała w wyjaśnieniach, że w Centrum nie prowadzono sformalizowanej 
analizy potrzeb w zakresie szkoleń dla koordynatorów. Koordynatorzy rozpoznawali 
rynek usług szkoleniowych i wybierali oferty, które odpowiadały ich potrzebom, 
a Dyrektor Centrum analizował propozycje koordynatorów i wyrażał zgodę na ich 
udział w szkoleniach.  

 (akta kontroli str. 140-144, 476-477, 554-598) 

Wszyscy koordynatorzy objęci badaniem ankietowym20 podali, że na przestrzeni 
ostatnich trzech lat pracodawca zasięgał ich opinii na temat zapotrzebowania na 

                                                      

19 Zagadnienie to przedstawiono szerzej w części wystąpienia pokontrolnego, dotyczącej stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

20 Tj. badaniem, o którym mowa w punkcie 1.1. wystąpienia pokontrolnego. 
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szkolenia oraz zapewnił im uczestnictwo w szkoleniach wspierających zachowanie 
i wzmocnienie kompetencji w zakresie: metodyki pracy z rodzinami zastępczymi 
oraz z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej, korzystania z narzędzi 
informatycznych, ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia w zakresie metodyki pracy z wybranymi 
grupami rodzin/dzieci wymieniło sześciu z siedmiu ankietowanych (tj. 85,7%), 
a w zakresie obowiązujących przepisów, czterech (tj. 57,1%). 

Wszyscy ankietowani podali, że w ciągu ostatnich trzech lat pracodawca zapewnił 
im wsparcie zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego w postaci pracy 
zespołowej. Wsparcie lub szkolenia dotyczące: zarządzania emocjami, komunikacji 
interpersonalnej, regeneracji własnych sił, stresu w pracy zawodowej oraz pomocy 
psychologicznej wymieniło, odpowiednio: pięciu (71,4%), sześciu (85,7%), trzech 
(42,9%), sześciu (85,7%) i trzech (42,9%) respondentów. Wsparcia w postaci 
superwizji nie wskazał żaden z koordynatorów. Przy czym, każdy z nich wyjaśnił, 
że nie zgłaszał zapotrzebowania w ww. zakresie, ponieważ wystarczająca była 
wymiana doświadczeń i wsparcie otrzymywane od pozostałych koordynatorów. 

(akta kontroli str. 159-165, 893-897) 

W okresie objętym kontrolą dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu zewnętrznym, 
dotyczącym przeciwdziałaniu negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy.  

(akta kontroli str. 476-477, 554-598) 

Dyrektor wyjaśniła, że „Dobrą praktyką w funkcjonowaniu koordynatorów jest 
również tworzenie dla siebie, jako zespołu - grupy wsparcia. W Centrum 
koordynatorzy co kilka tygodni spotykają się i wspólnie omawiają trudne przypadki, 
szukają drogi rozwiązania problemu, co daje możliwość spojrzenia na daną sytuację 
z innej perspektywy. Koordynator nie zostaje z problemem sam, otrzymuje wsparcie 
od koleżeństwa, koordynatorzy tworzą dla siebie superwizję. Dzięki temu wszyscy 
koordynatorzy mają lepszy obraz jak funkcjonują inne rodziny, jakie stosowane są 
metody pracy z innymi rodzinami.”. 

(akta kontroli str. 140-144) 

1.4. Wydatki PCPR z tytułu wynagrodzeń koordynatorów21 w latach 2018, 2019 
i w I połowie 2020 r. wynosiły, odpowiednio: 427, 465 i 228 tys. zł. W latach 2018 
i 2019 wydatki te były finansowane ze środków własnych Powiatu i środków 
Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej22 w wysokości, 
odpowiednio: 262 tys. zł (tj. 61,3%) i 165 tys. zł (tj. 38,7%) oraz 308 tys. zł (66,2%) 
i 157 tys. zł (33,8%)23. W I połowie 2020 r. wynagrodzenia koordynatorów 
finansowano wyłącznie ze środków własnych Powiatu.  

Na podstawie ewidencji księgowej oraz wniosków i sprawozdań z realizacji 
Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ustalono, 

                                                      

21 Tj. łączne wydatki z tytułu wynagrodzenia koordynatorów brutto, wraz z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym, składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, itp., wg sprawozdań Rb-28S z wykonania 
planu wydatków budżetowych. 

22 Tj. programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ogłoszonego przez Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2018 i 2019, na podstawie art. 247 ustawy oraz art. 9 ustawy 
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860, ze zm.); dalej: 
„Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.  

23 Zgodnie z pkt 7 ppkt 3 i 4 Programu, finansowy udział środków własnych jednostki samorządu terytorialnego 
stanowił odpowiedni procent wynagrodzenia brutto: w przypadku zatrudnienia na etat  – minimum 33%. Nie 
podlegały dofinansowaniu koszty delegacji, dojazdu, koszty wyposażenia miejsca pracy, nagród, dodatkowych 
wynagrodzeń rocznych („trzynaste pensje”), premii niestanowiących stałego elementu wynagrodzenia oraz 
koszty zatrudnienia, tj.  składek leżących po stronie pracodawcy. 
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że w każdym z lat 2018 i 2019 PCPR korzystał z dofinansowania do kosztów 
wynagrodzeń ponoszonych na ośmiu stanowiskach koordynatorów zgodnie 
z warunkami określonymi w pkt VII ppkt 2 ww. programu, w tym, dotyczącymi 
zapewnienia udziału własnego powiatu.   

 (akta kontroli str. 168-177, 478) 

1.5. W okresie objętym kontrolą koordynatorzy, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 7 
ustawy, przedstawili organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej sprawozdania 
z efektów pracy za lata 2018 i 2019. Zawarte w sprawozdaniach informacje24 były 
zgodne ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentacji objętych opieką rodzin.  
Pomiędzy sprawozdaniami nie występowały znaczące rozbieżności, mogące 
wskazywać na różnice w efektywności pracy koordynatorów oraz ich obciążeniu 
zadaniami, jak również rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami koordynatorów 
a sprawozdaniami Centrum. 

 (akta kontroli str. 168-177, 599-728, 898-936) 

Dyrektor podała, że sprawozdania z efektów pracy koordynatorów były 
weryfikowane poprzez codzienną kontrolę, udział w zespołach oceniających 
sytuację dziecka oraz analizę kwartalnych sprawozdań. (…) Przyjęto jednolite 
wytyczne i wzory planów pracy i rozliczania kwartalnego pracy oraz sprawozdania 
rocznego pracy koordynatorów. Opracowując te dokumenty kierowano się 
następującymi zasadami: 

― minimalizm – wymagajmy tylko tyle informacji ile jest niezbędne, 

― proporcjonalność – informacje te powinny być wykorzystane w sprawozdaniach 
dla zarządu powiatu i rady powiatu, 

― prostota – sprawozdania powinny być zrozumiałe nie tylko dla specjalistów, ale 
dla przeciętnego obywatela chcącego zobaczyć jak pracował dany koordynator.” 

Sprawozdania koordynatorów były sporządzone zgodnie z ww. zasadami. 

 (akta kontroli str. 140-144, 681-735) 

1.6. Starosta Inowrocławski poinformowała25, że sprawuje bieżącą kontrolę PCPR 
poprzez nadzór nad pracą Dyrektora Centrum, który co tydzień składa członkowi 
Zarządu Powiatu sprawozdania. Podała, że „Realizowane przez Zarząd Powiatu 
kontrole koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczą analizy dokumentów, 
bezpośrednich kontaktów z rodzinami, udziału w spotkaniach z organizatorami 
pieczy zastępczej z innych powiatów.” Poinformowała, że w wyniku ww. kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań wykonywanych przez 
koordynatorów. 

(akta kontroli str. 736-737) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) Wojewoda Kujawsko-Pomorski26 przeprowadził 
w PCPR na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy jedną kontrolę realizacji zadań 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wykonanie przez PCPR 
objętych kontrolą zadań oceniono pozytywnie z uchybieniami niepowodującymi 
następstw dla kontrolowanej działalności27.  

                                                      

24 W tym, dotyczące: liczby rodzin zastępczych, okresów przebywania dziecka w pieczy zastępczej, wieku dzieci 
i powodów umieszczenia ich w rodzinach zastępczych, napływu i odpływu dzieci z tych rodzin oraz 
przeprowadzonych szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze. 

25 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK. 
26 Dalej: „Wojewoda”. 
27 Tj., następstw, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań, zgodnie z przyjętą przez 

Wojewodę skalą ocen. 
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W wyniku ww. kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne: 

1) wnioskować o wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego zadania 
wynikającego z art. 76 ust. 4 pkt 3a i 14a ustawy, tj. zapewnienia badań 
psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rdd oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rdd, a także 
zapewnienia koordynatorom szkoleń mających na celu podnoszenie ich 
kwalifikacji; 

2) realizować zapis art. 76 ust. 4 pkt 3a ustawy, tj. zapewniać badania 
psychologiczne rodzinom zastępczym; 

3)  przekazywać dane z rejestru do Sądu, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy; 

4) uzupełnić umowy podpisywane z rodzinami zastępczymi o brakujące zapisy 
art. 54 ust. 3 pkt 7 ustawy; 

5) dokonywać umieszczeń dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych i rdd 
z zachowaniem wszystkich warunków odpowiednio z art. 53 ust. 2 i art. 61 ust. 2 
ustawy; 

6)  dokonywać oceny sytuacji dziecka co najmniej w składzie określonym w art. 130 
ust. 1 ustawy; 

7) przestrzegać prawidłowego opracowywania planów pomocy dziecku i ich 
modyfikacji, z uwzględnieniem uwag zawartych w wystąpieniu; 

8) wydawać świadectwa ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ustawy 
oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu w sprawie wzoru zaświadczenia. 

Dyrektor PCPR, na podstawie art. 197 d ust. 2 ustawy zgłosił zastrzeżenia28 
do zaleceń pokontrolnych, dotyczących: 

― przekazywania danych z rejestru do Sądu; 

― opracowywania planów pomocy dziecku; 

― umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. 

Wojewoda uwzględnił zastrzeżenia w części dotyczącej opracowywania planów 
pomocy dziecku, a oddalił w części dotyczącej przekazywania danych z rejestru 
do Sądu oraz dokonywania umieszczeń dzieci w rodzinach zastępczych.  

 (akta kontroli str. 738-770) 

Zalecenia pokontrolne zrealizowano poprzez, odpowiednio: 

― przypisanie Zespołowi w § 18 ust. 12 Regulaminu organizacyjnego zadania 
przeprowadzania m.in. badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rdd. Obowiązek 
pracodawcy, dotyczący ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych był zawarty w § 8 pkt 7 Regulaminu pracy w PCPR29; 

― dwukrotne ogłoszenie naboru do pracy w PCPR na stanowisku psychologa30;  

― uzupełnienie umów zawartych z rodzinami zastępczymi o zapisy wynikające 
z art. 54 ust. 3 pkt 7 ustawy. 

(akta kontroli str. 140-144, 541-553, 771-798) 

                                                      

28 Pismem z 24 czerwca 2019 r. (znak: ZRPZ.07000.134.2019MS). 
29 Wprowadzonego Zarządzeniem nr 5 Dyrektora PCPR z dnia 17 marca 2008 r.; zmienionego zarządzeniami: 

nr 24 z 31 grudnia 2009 r., nr 7 z 3 stycznia 2011 r., nr 21 z 31 grudnia 2011 r., nr 7 z 9 marca 2012 r., nr 10 
z 30 grudnia 2013 r. 

30 Z terminem składania dokumentów aplikacyjnych do dnia, odpowiednio 27 stycznia i 25 lutego 2020 r. 
Do PCPR w ww. terminach nie wpłynęły żadne aplikacje.  
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W odniesieniu do pozostałych zaleceń pokontrolnych Dyrektor wyjaśniła, że: 

― PCPR przesyła rejestr rodzin niezawodowych i zawodowych do sądu, 
a z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wynika, 
że pełnomocnictwo, jakie posiada jest wystarczające do wypełniania tego zadania;  

― Centrum dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich zapisów ustawy, 
jednak nie naruszając dobra dziecka trudno jest realizować zapis art. 53 ust. 2 
ustawy. Zdarzają się przypadki, iż w zawodowych rodzinach zastępczych przebywa 
powyżej trzech podopiecznych. Jednakże kierowano się art. 4 ustawy, zgodnie 
z którym, stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka 
i rodziny oraz prawo dziecka do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności 
wychowywania dziecka poza rodziną - do opieki i wychowania w rodzinnych 
formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka. Wskazano na 
pierwszeństwo umieszczenia dziecka w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 
Umieszczanie małoletnich (często noworodków) w rodzinach zastępczych jako 
np. czwarty podopieczny w rodzinie, podyktowane było jedynie dobrem dziecka, 
gdyż alternatywą było umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
W takiej sytuacji, aby utrzymać standard świadczonych przez rodzinę usług i nie 
zaburzyć zaspokajania potrzeb dzieci, Centrum zatrudniało osobę do pomocy; 

― Centrum dwukrotnie ogłosiło nabór na wolny etat psychologa, jednak żaden 
kandydat się nie zgłosił, dlatego oceny sytuacji dziecka odbywały się w 2019 r. bez 
udziału tego specjalisty. W 2020 r. w wyniku pandemii dokonywano ocen sytuacji 
dziecka z wykorzystaniem wcześniejszych informacji uzyskanych za pośrednictwem 
środków teleinformatycznych; 

― w 2019 r i 2020 Centrum nie szkoliło kandydatów na niezawodowe rodziny 
zastępcze, nie wydawano żadnych zaświadczeń. 

(akta kontroli str. 140-144) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Według stanu na koniec 2019 r. i pierwszej połowy 2020 r. pod opieką odpowiednio 
sześciu i trzech koordynatorów31 pozostawało po szesnaście rodzin zastępczych.  
W przypadku każdego z ww. koordynatorów stanowiło to przekroczenie o jedną 
rodzinę ( tj. o 6,7%) limitu liczby rodzin określonego w art. 77 ust. 4 ustawy, zgodnie 
z którym „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką 
łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.”.  

(akta kontroli str. 470) 

Dyrektor wyjaśniła, że przyczyną przekroczeń ww. limitu w przypadku części 
świadczących pracę koordynatorów było powierzenie im współpracy z rodzinami 
pozostającymi dotychczas pod opieką koordynatorów przebywających na 
długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach.     

(akta kontroli str. 140-144) 

NIK zauważa, że art. 77 ust. 4 ustawy nie przewiduje możliwości obejmowania 
opieką przez jednego koordynatora więcej niż piętnastu rodzin zastępczych lub rdd. 
Zgodnie ze standardem kontroli zarządczej określonym w komunikacie Nr 23 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych, wydanego na podstawie art. 69 ust. 3 

                                                      

31 Spośród siedmiu koordynatorów świadczących w tym czasie pracę. 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 
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ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych32, m.in. procedury 
wewnętrzne, instrukcje i wytyczne stanowią dokumentację systemu kontroli 
zarządczej. Powinna być ona spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest 
niezbędna (część II, lit. C, pkt 10). W ocenie NIK doprecyzowanie w PCPR 
wewnętrznych regulacji mogłoby przyczynić się do uniknięcia nieprawidłowości. Przy 
czym zauważyć należy, że przekroczenia ww. limitu były nieznaczne i nie miały 
wpływu na prawidłową realizację zadań koordynatorów. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie umiejscowienie w strukturze 
organizacyjnej Centrum stanowisk koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
odpowiednio do przypisanych im zadań. Osoby zajmujące ww. stanowiska zostały 
zatrudnione w formach przewidzianych ustawą i spełniały określone w tym akcie 
wymagania. Niski wskaźnik fluktuacji koordynatorów pozwalał na budowę poczucia 
stabilności u wspieranych rodzin. Koordynatorom zapewniono możliwość 
korzystania ze szkoleń, poradnictwa zawodowego i superwizji w wymiarze 
adekwatnym do ich potrzeb. Jako nieprawidłowe NIK oceniła przekroczenia 
ustawowego limitu liczby rodzin pozostających na koniec 2019 r. i pierwszej połowy 
2020 r. pod opieką, odpowiednio sześciu i trzech koordynatorów. Przekroczenia te, 
w ocenie NIK, nie miały jednak wpływu na prawidłową realizację objętych kontrolą 
zadań koordynatorów. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 

2.1. W Centrum nie sformalizowano procedur przydzielania koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej rodzinom zastępczym. 

Badanie szczegółowe dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych objętych opieką 
koordynatora wykazało, że we wszystkich przypadkach organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej zasięgał opinii rodziny przed wyznaczeniem koordynatora, uzyskując 
akceptację rodzin w tej sprawie. W okresie objętym badaniem nie stwierdzono 
przypadków decyzji odmownych objęcia wsparciem rodzin zastępczych. 

Rodziny objęte opieką organizatora33 (tj. pracownika PCPR zatrudnionego na 
stanowisku asystenta rodziny ) miały zapewnioną taką samą opiekę oraz realizowały 
takie same zadania, jak w przypadku rodzin objętych opieką koordynatora. 
Tj., koordynator i asystent realizowali w tym samym zakresie zadania określone 
w art. 77 ust. 1a i 3 ustawy.  

W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki zmiany koordynatora 
współpracującego z rodziną zastępczą. W związku z długotrwałą absencją dwóch 
koordynatorów, rodziny pozostające pod ich opieką przydzielono pozostałym, 
świadczącym pracę koordynatorom.  

 (akta kontroli str. 898-964, 974-1337) 

W sprawie procedur przydzielania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
rodzinom zastępczym Dyrektor PCPR podała, że w Centrum nie było przyjętej 
zarządzeniem procedury postępowania przy przydzielaniu koordynatorów. 
W praktyce stosowano nieformalny system, który polegał na informowaniu rodziny 
zastępczej przez kierownika działu opieki instytucjonalnej o możliwości udzielenia 
wsparcia koordynatora, bądź pracownika Centrum (z chwilą złożenia przez rodzinę 
wniosku o przyznanie comiesięcznej pomocy finansowej). Dyrektor przydzielał 
rodzinie opiekę koordynatora, jednak w przypadku obciążenia koordynatorów 
ustawowym limitem rodzin, wsparcia rodzinie udzielał inny pracownik Centrum. 

                                                      

32 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
33 Na koniec: 2018 r. – 20, 2019 r. – 18 i w dniu 30 czerwca 2020 r. – 18 rodzin. 
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Rodzina telefonicznie była informowana o osobie, która będzie z nią 
współpracowała i na pierwszej wizycie w środowisku opiniowała koordynatora. 
Ewentualne późniejsze zmiany koordynatora na pracownika Centrum wynikały 
z dłuższej nieobecności w pracy któregoś z koordynatorów, spowodowanej 
zwolnieniami lekarskimi, urlopami macierzyńskimi itp. Żadna rodzina zastępcza nie 
wniosła negatywnych uwag dotyczących osoby udzielającej jej wsparcia. 

(akta kontroli str. 965-969) 

2.2. Na podstawie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych objętych opieką 
koordynatora, w których przebywało 15 dzieci oraz dokumentacji ośmiu rodzin 
objętych opieką organizatora (PCPR), w których przebywało 12 dzieci ustalono, 
że plany pomocy dziecku były zindywidualizowane, precyzyjnie odnosiły się do 
problemów i celów pracy wychowawczej, odpowiednio do sytuacji każdej z rodzin.  

Okres od faktycznego rozpoczęcia opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą do 
zatwierdzenia planu wynosił od 64 do 118 dni w przypadku rodzin objętych opieką 
koordynatora i od 36 do 99 dni w przypadku rodzin objętych opieką organizatora. 

Opracowywanie planów pomocy odbywało się z udziałem rodziny zastępczej 
w każdym przypadku oraz z udziałem asystenta rodziny, jeżeli został przydzielony 
rodzinie dziecka, a rodzina biologiczna podjęła współpracę34. 

Działania określone w planach były dostosowane do celu głównego pracy 
z dzieckiem i dotyczyły sytuacji prawnej oraz rodzinnej dziecka, jego edukacji, 
rozwijania zainteresowań, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, stanu zdrowia, 
rozwijania zainteresowań dzieci. 

Przykładowe trzy plany pomocy dziecku skonstruowano w sposób 
zindywidualizowany, dostosowując działania w sferach prawnej i rodzinnej, 
edukacyjnej i zainteresowań, opiekuńczo-wychowawczej i zdrowotnej. Plany 
uwzględniały wiek dzieci oraz założony cel główny (powrót dziecka do rodziny 
biologicznej, wychowanie dziecka w środowisku zastępczym). 

Zarówno w przypadku rodzin objętych opieką koordynatora, jak i rodzin pod opieką 
organizatora, plany pomocy dziecku konstruowano w taki sam, zindywidualizowany 
sposób. 

(akta kontroli str. 984-985, 1173-1177, 1296-1299) 

Koordynator uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, na których dokonywano 
oceny sytuacji dziecka. Powyższych ocen dokonywano także w przypadku rodzin 
objętych wsparciem organizatora. Posiedzenia odbywały się terminowo, tj. raz na 
pół roku oraz co trzy miesiące w przypadku dzieci do trzeciego roku życia. Jeżeli 
z ww. ocen wynikała konieczność modyfikacji planów, były one wprowadzane. 
Zmiany planów były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji dziecka. 

 (akta kontroli str. 898-964) 

W objętych kontrolą sprawach plany pomocy dziecku opracowano na podstawie 
sporządzonej uprzednio diagnozy psychofizycznej dziecka. 

W sprawie terminów opracowania planów pomocy dzieciom z rodzin zastępczych 
Dyrektor Centrum podała, że z chwilą ustalenia pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej zaczyna się proces diagnozowania podopiecznego. Osoba opiekująca 
się rodziną zbiera dokumentację określoną w art. 38a ust.1 ustawy, obserwuje 
małoletniego w środowisku rodzinnym, pozyskuje informacje od rodziny, z różnych 
instytucji (np. OPS, szkoła), gromadzi dokumentację medyczną. Zebrane informacje 

                                                      

34 Dotyczy czterech rodzin posiadających koordynatora i czterech rodzin objętych opieką organizatora. 
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służą do sporządzenia końcowej diagnozy, która jest punktem wyjściowym do 
opracowania planu pomocy dziecku. W zależności od czasu otrzymania 
niezbędnych dokumentów jak również możliwości obserwowania dziecka 
w środowisku, rozmowy z nim, z opiekunami zastępczymi, poczynienia uzgodnień 
z asystentem rodziny, jeśli został przydzielony rodzinie biologicznej, uzależniony jest 
okres sporządzenia tego planu. W przypadkach kiedy dzieci umieszczane 
w rodzinach zastępczych były wcześniej diagnozowane w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, bądź w innej rodzinie zastępczej czas sporządzenia planu od chwili 
przyjęcia małoletniego do rodziny mógł być krótszy. W Centrum nieformalnie 
przyjęto zasadę, że koordynator, bądź pracownik PCPR stara się dokonać diagnozy 
i sporządzić plan pomocy dziecku w okresie nie dłuższym niż ok. 3-4 miesięcy od 
umieszczenia małoletnich w pieczy. 

(akta kontroli str. 965-969) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej przypisanych im zadań. W objętych kontrolą sprawach 
koordynatorzy zostali wyznaczeni przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
z uwzględnieniem opinii rodzin, z którymi mieli współpracować i rzetelnie realizowali 
powierzone im zadania. W szczególności, prawidłowo opracowywali plany pomocy 
dziecku i dokonywali ich modyfikacji, a także brali udział w pracach zespołów 
dokonujących okresowych ocen sytuacji dziecka. 

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

3.1. W wyniku badania dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych objętych 
wsparciem koordynatora zidentyfikowano łącznie 32 problemy związane 
z  realizacją zadań przez rodziny zastępcze. Dzięki działaniom koordynatorów 
rozwiązano wszystkie 32 problemy. Pomoc koordynatorów najczęściej związana 
była ze wsparciem przy działaniach związanych z zapewnieniem dziecku dostępu 
do przysługujących świadczeń zdrowotnych (sześć przypadków), zapewnieniem 
dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych (osiem 
przypadków), zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, 
społecznych oraz religijnych dziecka (siedem przypadków) i umożliwieniem dziecku 
kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi (sześć przypadków).  
Zidentyfikowane problemy i wsparcie ze strony koordynatorów można 
przyporządkować do zadań rodzin zastępczych wynikających z ustawy o pieczy 
zastępczej: 

 traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej 
(art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy). Odnotowano siedem problemów. Dzięki działaniom 
koordynatorów rozwiązano wszystkie problemy; 

 zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych 
(art. 40 ust. 1 pkt 2). Odnotowano sześć problemów. Dzięki działaniom 
koordynatorów rozwiązano wszystkie problemy; 

 zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3) Odnotowano osiem problemów. Dzięki 
działaniom koordynatorów rozwiązano wszystkie problemy; 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 zapewnienie dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań (art. 40 ust. 1 pkt 4). 
Odnotowano cztery problemy. Dzięki działaniom koordynatorów rozwiązano 
wszystkie problemy; 

 zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych 
oraz religijnych (art. 40 ust. 1 pkt 5). Odnotowano siedem problemów. Dzięki 
działaniom koordynatorów rozwiązano wszystkie problemy; 

 zapewnienie dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne (art. 40 ust. 1 pkt 6).  Nie odnotowano żadnego problemu; 

 umożliwienie dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi inaczej (art. 40 ust. 1 pkt 7). Odnotowano siedem problemów. 
Dzięki działaniom koordynatorów rozwiązano wszystkie problemy. 

W wyniku badania dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych objętych wsparciem 
organizatora zidentyfikowano łącznie 34 problemy związane z  realizacją zadań 
przez rodziny zastępcze. Dzięki wsparciu pracownika PCPR, obejmującego 
ww. rodziny opieką, rozwiązano wszystkie 34 problemy. Pomoc 
organizatora najczęściej związana była ze wsparciem przy działaniach związanych 
z: zapewnieniem dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych 
(pięć przypadków), zapewnieniem dziecku kształcenia, wyrównywania braków 
rozwojowych i szkolnych (sześć przypadków), zapewnieniu rozwoju uzdolnień 
i zainteresowań (siedem przypadków), zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych, 
bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka (pięć przypadków) 
i umożliwieniem dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi (siedem 
przypadków).  

Zidentyfikowane problemy i wsparcie ze strony pracownika organizatora można 
przyporządkować do zadań rodzin zastępczych wynikających z ustawy o pieczy 
zastępczej: 

 traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej 
(art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy). Odnotowano siedem problemów. Dzięki działaniom 
pracownika organizatora rozwiązano wszystkie problemy; 

 zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych 
(art. 40 ust. 1 pkt 2). Odnotowano trzy problemy. Dzięki działaniom pracownika 
organizatora rozwiązano wszystkie problemy; 

 zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3) Odnotowano sześć problemów. Dzięki 
działaniom pracownika organizatora rozwiązano wszystkie problemy; 

 zapewnienie dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań (art. 40 ust. 1 pkt 4). 
Odnotowano siedem problemów. Dzięki działaniom pracownika organizatora 
rozwiązano wszystkie problemy; 

 zaspokojenie jego potrzeb: emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych 
oraz religijnych (art. 40 ust. 1 pkt 5). Odnotowano pięć problemów. Dzięki 
działaniom pracownika organizatora rozwiązano wszystkie problemy; 

 zapewnienie dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne (art. 40 ust. 1 pkt 6).  Nie odnotowano żadnego problemu; 

 umożliwienie dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba że 
sąd postanowi inaczej (art. 40 ust. 1 pkt 7). Odnotowano siedem problemów. 
Dzięki działaniom pracownika organizatora rozwiązano wszystkie problemy. 

Przykładowo w rodzinie zastępczej wystąpiły problemy dotyczące zaspokojenia 
potrzeb: emocjonalnych, bytowych, rozwojowych oraz religijnych dziecka. Pracownik 
organizatora ustalił z opiekunami potrzebę zakupu niezbędnego wyposażenia i brał 
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udział w przyznaniu rodzinie jednorazowej pomocy na pokrycie kosztów związanych 
z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. Przypadków nierozwiązania 
występujących problemów nie ustalono. Sytuacji, aby dokumentacja nie zawierała 
rzetelnych i konkretnych danych dotyczących zidentyfikowanych problemów rodzin 
oraz działań koordynatorów i pracowników organizatora również nie stwierdzono. 

 (akta kontroli str. 898-964) 

Na podstawie badania ankietowego rodzin zastępczych objętych opieką 
koordynatora ustalono, że: [1] pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
dziecka oceniło jako „bardzo dobrą” 38,9% (7 rodzin), jako „znakomitą” 33,3% (6), 
jako „dobrą” 22,2% (4), a „brak” takiej pomocy wskazało 5% (1), przy populacji 18 
rodzin); [2] pomoc w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych oceniło jako „bardzo 
dobrą” 46,7% (7 rodzin), jako „znakomitą” 6,7% (1), jako „dobrą” 26,7% (4), jako 
dostateczną 6,7% (1), a „brak” takiej pomocy wskazało 13,3% (2, przy populacji 15 
rodzin); [3] pomoc w zapewnieniu dziecku wykształcenia, nadrobienia braków 
oceniło jako „bardzo dobrą” 25,0% (4), jako „dobrą” 25,0% (4), jako 
„dostateczną”12,5% (2), a „brak” takiej pomocy wskazało 25,0% (4, przy populacji 
16 rodzin); [4] pomoc w rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka oceniło jako 
„bardzo dobrą” 31,3% (5 rodzin), jako „dobrą” 31,3% (5), jako dostateczną 6,3% (1), 
jako „niewielkie” 12,5% (2), a „brak” takiej pomocy wskazało 18,8% (3), przy 
populacji 16 rodzin); [5] pomoc w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, bytowych, 
rozwojowych, społecznych i religijnych dziecka oceniło jako „znakomitą” 6,3% (1), 
jako „bardzo dobrą” 31,3% (5 rodzin), jako „dobrą” 37,5% (6), jako „niewielką” 6,3% 
(1), a „brak” takiej pomocy wskazało 18,8% (3), przy populacji 16 rodzin); [6] pomoc 
w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną integracją w jego 
życie prywatne oceniło jako „znakomitą: 14,3% (2), jako „bardzo dobrą” 35,7% (5), 
jako „dobrą” 42,9% (6), jako „dostateczną: 6,3% (1), jako „niewielkie” 12,5% (2), 
a jako dostateczną 7,1% (1), przy populacji 14 rodzin; [7] pomoc w umożliwieniu 
dziecku kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami bliskimi oceniło: jako 
„znakomitą” 6,3% (1), jako „bardzo dobrą” 50,0% (8), jako „dobrą” 25,0% (4), 
a „brak” takiej pomocy wskazało 18,8% (3), przy populacji 16 rodzin. 

(akta kontroli str. 806-847) 

W sprawie opisanych wyżej wyników ankiety Dyrektor PCPR oraz koordynatorzy 
podali, że ankiety rozesłane były do różnych rodzin, opiekujących się dziećmi 
w przekroju wiekowym od ok. roku do kilkunastu lat, w których nie zawsze występują 
wskazane problemy i wynikające z nich potrzeby. W badanych rodzinach nie 
wszystkie dzieci stwarzały problemy wychowawcze i dlatego nie było potrzeby 
udzielania wsparcia w tym zakresie. Podobnie sytuacja odnosi się do pozostałych 
badanych kwestii jak np.: pomocy w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych, która 
wypływa ze stanu zdrowia dziecka, gdyż opiekunowie zastępczy nie mają problemu 
z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu – pediatry. Pomoc jest potrzebna przy 
występujących problemach zdrowotnych dziecka i dostępie do lekarza specjalisty. 
Z pytań zawartych w ankiecie nie wynika, czy występowała potrzeba leczenia 
specjalistycznego, pomocy koordynatora, czy rodzina oczekiwała takiej pomocy. 
Takie same uwagi koordynatorzy mają do pozostałych pytań dotyczących rozwoju 
uzdolnień, zainteresowań, zapewnieniu dziecku wykształcenia, nadrobienia braków. 
Jeśli ankieta przeprowadzana jest w rodzinie opiekującej się małymi dziećmi 
w wieku niemowlęcym, czy też przedszkolnym to trudno mówić o rozwoju uzdolnień, 
nadrabianiu braków. Podczas wspierania rodziny widząc taką potrzebę koordynator 
pomagał w wypełnianiu wniosków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Inowrocławiu, gdzie np. wydawano opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka. 
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Koordynator pomagał w realizacji zaleceń poradni, jak również proponował wsparcie 
wolontariuszy przy odrabianiu lekcji, czy zorganizowaniu korepetycji. Dzieci 
umieszczone w rodzinach zastępczych mogły rozwijać swoje zainteresowania 
poprzez udział w zajęciach ZHR, z którym koordynatorzy współpracują, bądź 
uczestniczyć w grupach wsparcia dla dzieci organizowanych w Centrum, gdzie 
uczestnicy korzystali z regionalnych dóbr kultury. Koordynatorzy uważają, że 
rodziny, które zaznaczyły w ankiecie „brak” widocznie opiekowały się małymi 
dziećmi, bądź w danych rodzinach nie występowały wskazane problemy. 
W dokumentacji rodzin były potwierdzenia na powyższe działania koordynatorów 
(zawarte w analizie dokumentacji grupy kontrolnej). 

W powiecie inowrocławskim większość opiekunów zastępczych to osoby po 50 roku 
życia i z wykształceniem podstawowym, co wpływa na ich ograniczoną percepcję. 
Obawiam się, że zadanie pytania w ankiecie dot. udzieleniu przez koordynatora 
„pomocy w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją 
w jego życie prywatne”, dla części rodzin było niezrozumiałe, co potwierdzały 
późniejsze rozmowy z opiekunami zastępczymi. W sytuacjach, gdy występowała 
taka potrzeba koordynatorzy podejmowali stosowne działania, aby zapewnić 
dziecku zaspokojenie wszystkich potrze w tym również ochronę ich prywatności. 
Koordynatorzy w swojej pracy kładą nacisk na kontakty dziecka z rodziną 
biologiczną, o ile oczywiście jest to możliwe i wskazane. Niejednokrotnie ta kwestia 
była regulowana sądownie, bądź umową ze stronami. W Centrum jest również 
przyjazny dzieciom pokój sprzyjający spotkaniom dzieci z bliskimi, w którym 
odbywało się większość kontaktów. 

W ankiecie nie było odniesienia do działań koordynatora wynikających z potrzeb 
rodziny, które mogły w ogóle nie wystąpić w badanej grupie, a słowo „brak” mógł być 
zrozumiany jako brak pomocy przy niewystępujących problemach (brak 
sprecyzowania). Poza tym brak rozróżnienia pytań co do występujących potrzeb 
w rodzinie, czy wieku dziecka, powoduje powstanie nierzetelnych wyników ankiety. 
Koordynatorom trudno odnieść się do omawianych przypadków, gdyż ankiety były 
wypełniane anonimowo. 

(akta kontroli str. 965-972) 

W wyniku badania dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych objętych wsparciem 
koordynatora zidentyfikowano łącznie 38 przypadków związanych z korzystaniem 
przez rodziny zastępcze z przysługujących im uprawnień. Najczęściej, pomoc ze 
strony koordynatorów dotyczyła: [1] pomocy w uzyskaniu porady psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz podjęcia specjalistycznej 
terapii (art. 47 ust. 4 ustawy) dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (art. 76 ust. 4 pkt 9 ustawy), 
[2] możliwości udziału w grupie wsparcia (art. 76 ust. 4 pkt 6), [3] poradnictwa 
mającego na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałanie 
zjawisku wypalenia zawodowego (art. 76, ust. 4 pkt 14), jak np. terapia małżeńska, 
[4] możliwość skorzystania z superwizji, szkoleń mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji, wychodzące naprzeciw potrzebom rodzin (art. 76 ust. 4 pkt 5). Z każdej 
z tych form pomocy ze strony koordynatora korzystały wszystkie objęte badaniem 
rodziny zastępcze.  

W wyniku badania dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych objętych wsparciem 
organizatora zidentyfikowano łącznie 27 przypadków związanych z korzystaniem 
przez rodziny zastępcze z przysługujących im uprawnień. Najczęściej działania ze 
strony pracownika organizatora dotyczyły: [1] pomocy w uzyskaniu porady 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz podjęcia 
specjalistycznej terapii (art. 47 ust. 4 ustawy) dla osób sprawujących rodzinną 
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pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (art. 76 
ust. 4 pkt 9 ustawy)35, [2] umożliwienia udziału w grupie wsparcia (art. 76 ust. 4 pkt 
6)36, [3] poradnictwa mającego na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego (art. 76, ust. 4 pkt 14), jak 
np. terapia małżeńska, możliwość skorzystania z superwizji37, [4] szkoleń mających 
na celu podnoszenie kwalifikacji, wychodzące naprzeciw potrzebom rodzin (art. 76 
ust. 4 pkt 5)38.  

Z trzech form nie korzystała żadna z rodzin będących pod opieką koordynatora, 
tj. z pomocy rodziny pomocowej, pomocy wolontariuszy oraz prawa do urlopu. 

(akta kontroli str. 898-964) 

Dyrektor Centrum podała, że żadna z rodzin zastępczych objętych badaniem, 
a której wsparcia udzielał koordynator lub pracownik Centrum w okresie kontrolnym 
nie złożyła wniosku o udzielenie jej wsparcia przez rodzinę pomocową. Również 
żadna z tych rodzin nie poinformowała organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
o potrzebie skorzystania z pomocy wolontariuszy. W okresie kontrolnym żadna 
z badanych zawodowych rodzin zastępczych nie złożyła wniosku o urlop. Wśród 
rodzin objętych badaniem, którymi opiekował się przedstawiciel organizatora żadna 
nie złożyła wniosku o udzielenie wsparcia w postaci zatrudnienia osoby do pomocy 
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. 
W związku z tym, że próba badawcza nigdy nie jest w pełni reprezentatywna 
informuję, że w latach 2018 - do 30.06. 2020 r. jedna zawodowa rodzina zastępcza 
dwukrotnie złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy, który został jej udzielony. 
Centrum za każdym razem, kiedy wpłynął wniosek o udzielenie rodzinie wsparcia, 
podpisywał umowy z osobami do pomocy. 

(akta kontroli str. 1339-1340) 

W ramach wsparcia w wykonywaniu zadań, koordynatorzy odwiedzali rodziny 
zastępcze co najmniej raz w miesiącu, a w razie konieczności, częściej. 

Z tą samą częstotliwością pracownik Centrum (asystent rodziny) odwiedzał rodziny 
nieobjęte wsparciem koordynatorów. 

W każdym przypadku wizyty były rzetelnie dokumentowane. W czasie wizyt, 
zarówno koordynatora, jak i asystenta realizowano następujące działania: 
omówienie bieżącej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, analiza dokumentacji, 
rozmowa z dziećmi; obserwacje, wsparcie pedagogiczne, zabawy z dzieckiem, 
rozmowy z rodzicem biologicznymi, pedagogizacja, wypełnianie dokumentacji, 
omawianie bieżącej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej z opiekunami, rozmowy 
z członkami rodziny, omawianie problemów, przeprowadzanie wywiadów, 
aktualizacji sytuacji wychowanka, wysłuchanie dziecka, monitorowanie sytuacji 
szkolnej, sporządzanie notatek w karcie informacji i spostrzeżeń dziecka oraz 
w karcie pracy z rodziną; analiza Planu Pomocy Dziecku, omawianie i modyfikacja. 

Badania ankietowe rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora wykazało, że: 
94,1% respondentów (16) było odwiedzanych przez koordynatora raz w miesiącu, 
a jeden (5,9%) raz w tygodniu (17 udzielonych odpowiedzi).  

W ww. badaniu 94,4 % rodzin wskazało, że koordynator zawsze rozmawia z dziećmi 
w trakcie wizyt, a 83,3%, że nigdy nie pomaga dzieciom w odrabianiu prac 

                                                      

35 Z tej formy pomocy skorzystało pięć rodzin. 
36 Z tej formy pomocy skorzystało osiem rodzin. 
37 Z tej formy pomocy skorzystało sześć rodzin. 
38 Z tej formy pomocy skorzystało sześć rodzin. 
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domowych. Z kolei 94,% badanych ankietowo rodzin wskazało, że koordynator 
w czasie wizyt zawsze lub bardzo często wypełnia dokumenty, a zdaniem 56,3% 
badanych, że często lub bardzo często sprawdza stan i czystość pomieszczeniem. 

W okresie objętym kontrolą, koordynatorzy opiekujący się rodzinami zastępczymi 
objętymi próbą badawczą w każdym przypadku wspierali rodzinę we współpracy ze 
szkołą, sądem i ośrodkiem adopcyjnym. W odniesieniu do siedmiu rodzin 
koordynator był informowany o posiedzeniach sądowych dotyczących dzieci 
z rodziny zastępczej, a w sześciu przypadkach brał w nich udział. W jednej sprawie, 
na prośbę sądu, wydawał opinię dotyczącą dziecka. 

Podobnie, w każdym badanym przypadku w powyższych sytuacjach pomocy 
udzielał asystent rodziny – pracownik Centrum. 

Koordynatorzy opiekujący się rodzinami zastępczymi w okresie objętym kontrolą nie 
wydawali opinii w sprawie możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej, 
ponieważ w badanej próbie, obejmującej 15 dzieci nie wystąpiły takie przesłanki. 
W czterech przypadkach wydano taką opinię, jako załącznik do wniosku 
kierowanego do sądu przez organizatora w sprawie wszczęcia postępowania 
o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej. 

(akta kontroli str. 806-847, 898-964 ) 

3.2. W wyniku badania dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych objętych 
wsparciem koordynatora zidentyfikowano łącznie 16 sytuacji wymagających od 
koordynatora zapewnienia rodzinie zastępczej pomocy dla dzieci, w tym pomocy 
psychologicznej (6), rehabilitacyjnej (2), reedukacyjnej (5) i innej (339). 

Podobnie w rodzinach objętych opieką organizatora zidentyfikowano 13 sytuacji 
wymagających od pracownika PCPR zapewnienia rodzinie zastępczej pomocy, 
w tym psychologicznej (6), reedukacyjnej (5) i innej (240). 

W przypadku rodzin pod opieką koordynatora pomoc miała charakter doraźny 
(np. rehabilitacja, pomoc prawna) i długookresowa (np. wczesne wspomaganie 
psychologiczno-pedagogiczne). 

Pomoc rodzinom pod opieką asystenta rodziny miała charakter długookresowy. 

Brak wsparcia w formach opisanych w art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy wynikał z braku 
takiej potrzeby u rodzin objętych szczegółowym badaniem. 

(akta kontroli str. 898-964)  

Badanie ankietowe rodzin objętych opieką koordynatora w zakresie zapewnienia 
rodzinie pomocy w dostępie do opieki specjalistycznej wykazało, że 33,3% 
ankietowanych takiej potrzeby nie miało. Z pozostałych 66,7% (12 rodzin) pomoc 
otrzymało, w tym: psychologiczną 100,0%, reedukacyjną 25,0%, rehabilitacyjną 
33,3% i inną 25,0%. 

(akta kontroli str. 806-847) 

3.3. Jednym z podstawowych założeń Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej było zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki i wychowania w rodzinie 
naturalnej warunków do prawidłowego rozwoju poprzez umieszczenie w pieczy 
zastępczej, przy jednoczesnym wsparciu rodziny biologicznej do czasu 

                                                      

39 W dwóch przypadkach pomoc prawna, w jednym wsparcie opiekuna zastępczego poprzez omówienie 
trudnych przypadków i problemów. 

40 Pomoc prawna, spotkania z rodzinami zastępczymi przy okazji festynów, wyjazdów i innych imprez oraz 
umożliwienie udziału w zorganizowanym wypoczynku letnim. 
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wyeliminowania dysfunkcji. Jako główny cel Programu wskazano tworzenie 
warunków do efektywnego rozwoju pieczy zastępczej, a także pomoc rodzinom 
zastępczym i ich wychowankom, poprzez m.in.: 

1)  promocję i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, 

2) wsparcie dla rodzin zastępczych oraz ich wychowanków z terenu powiatu 
inowrocławskiego, 

3) wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, 

4) wspieranie i wzmacnianie więzi z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 Realizacji celów Programu miały służyć:  

― podnoszenie poziomu wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego; 

― propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego; 

― organizowanie kampanii społecznych; 

― pozyskiwanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze; 

― prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych; 

― prowadzenie grupy wsparcia, a także organizowanie spotkań integracyjnych dla 
rodzin zastępczych, dających możliwość wymiany doświadczeń, poglądów 
i integracji; 

― możliwość skorzystania przez rodziny zstępcze i prowadzących rdd oraz ich 
wychowanków z bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa: prawnego, 
psychologicznego i pedagogicznego; 

― organizowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkania 
kolędowego; 

― zorganizowanie pomocy wolontariuszy dla dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej, mających trudności w nauce; 

― objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

― prowadzenie ocen sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych i funkcjonowania 
rodziny; 

― organizowanie szkoleń doskonalących kompetencje wychowawcze i opiekuńcze 
dla istniejących rodzin zastępczych; 

― objęcie pomocą: pedagogiczną, psychologiczną, prawną, socjalną, doradztwem 
zawodowym – w celu wyrównania szans wchodzenia w dorosłe życie 
usamodzielnionym wychowankom; 

― monitorowanie indywidualnych programów usamodzielnienia; 

― pomoc w pozyskiwaniu mieszkań dla osób usamodzielnianych; 

― współpraca z asystentami i pracownikami socjalnymi rodzin biologicznych dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej; 

― spotkania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi; 

― organizowanie grup edukacyjnych dla rodziców biologicznych. 

Do określenia poziomu realizacji ww. celów i zadań przyjęto odpowiadające im 
wskaźniki, wyrażające się m.in. liczbą: kandydatów na rodziny zstępcze, dzieci 
i rodzin objętych opieką, materiałów propagujących i ogłoszeń oraz imprez i ich 
uczestników, udzielonych porad, przeprowadzonych ocen, realizowanych 
programów usamodzielniania itp. W Programie nie określono planowanych do 
osiągnięcia wartości ww. wskaźników.  
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Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy, w Programie określono coroczny limit rodzin 
zastępczych zawodowych na lata 2018-2020 na poziomie, odpowiednio: 12, 13 i 14 
takich rodzin. Na podstawie sprawozdań z działalności i efektów pracy Centrum za 
lata 2018 i 2019 ustalono, że w każdym z tych lat na terenie powiatu 
inowrocławskiego funkcjonowało 12 rodzin zastępczych zawodowych.   

Objęte kontrolą działania organizatora i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
wpisywały się w realizację założeń i celów Programu, odnoszących się do 
przypisanych im zadań. 

(akta kontroli str. 554-680, 858-889) 

3.4. W okresie objętym kontrolą nie złożono do PCPR żadnej skargi przez rodziny 
zastępcze na pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 973) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie efekty pomocy udzielanej rodzinom 
zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownika 
Centrum działającego w tym zakresie w imieniu organizatora. Pracownicy ci 
skutecznie wspierali rodziny zastępcze w realizacji ich ustawowych zadań, 
zapewniali tym rodzinom możliwość korzystania z przysługujących im uprawnień, 
a także realizowali zadania określone w Powiatowym programie rozwoju pieczy 
zastępczej. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

Podjęcie działań zapewniających nieprzekraczanie ustawowego limitu liczby rodzin 
zastępczych obejmowanych opieką przez jednego koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

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 Delegatury NIK w Bydgoszczy. 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 wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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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. 

 

Bydgoszcz,       grudnia 2020 r. 
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