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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

 

Henryk Hildebrand, Dyrektor1 od 1 września 2003 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. 

 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Karol Pastuszka, Inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/270/2020 z 30 września 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: „Dyrektor” lub „Organizator” 
2 Dz. U. z 2020 r. poz.1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu4 była zorganizowana 
w sposób zapewniający świadczenie pomocy i wsparcia wszystkim rodzinom 
zastępczym z terenu Powiatu Raciborskiego. Organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej5 prawidłowo umiejscowił koordynatorów w strukturze PCPR, a osoby 
zatrudnione na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, które 
spełniały określone w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej6.  

Koordynatorzy rzetelnie realizowali przypisane im zadania, tj. opracowywali plany 
pomocy dziecku oraz uczestniczyli w ocenianiu sytuacji dziecka, a także udzielali 
rodzinom pomocy w realizacji celów zapisanych w opracowywanych indywidualnie 
dla każdego dziecka planach pomocy dzieciom, na bieżąco oceniając sytuację 
dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz reagując na problemy i potrzeby 
zgłaszane przez rodziny zastępcze. Ponadto Koordynatorzy zidentyfikowali  
i udzielali wsparcia w rozwiązaniu 30 problemów z obszaru realizowania przez 
rodziny zastępcze swoich ustawowych zadań. Podczas wizyt w rodzinach 
koordynatorzy rozmawiali z rodzicami zastępczymi oraz dziećmi, sprawdzali warunki 
bytowe dzieci, interesowali się stanem zdrowia podopiecznych, ich postępami  
i funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, grupie rówieśniczej oraz w samej 
rodzinie.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: 

− mających miejsce w 2018 r. przypadkach powierzania koordynatorom rodzinnej 
pieczy zastępczej sprawowania opieki nad większą liczbą rodzin zastępczych niż 
wynikającą z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej,  

− wyznaczaniu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej bez zasięgania opinii 
rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, co stanowiło 
naruszenie art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 
1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej 
1.1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu8 funkcjonowały 
następujące komórki organizacyjne: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 
Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku, Dział obsługi Administracyjnej Centrum, Inspektor 
Ochrony Danych, Dział Finansowy oraz Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny.  

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Dalej: „PCPR” 
5 Zwany dalej” „Organizatorem”. 
6 Dz. U. 2020 r. poz. 821; zwana dalej: „ustawą o pieczy zastępczej”. 
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 Dalej: „PCPR” 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej9 w PCRP wykonywali swoją pracę 
w ramach Zespołu ds. pieczy zastępczej utworzonego w Dziale Pomocy Rodzinie 
i Dziecku. 

(akta kontroli str. 3-13, 93) 

Uznając usytuowanie zespołu w strukturze PCPR za spełniające wymogi art. 76  
ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, NIK wskazuje, że zadania oraz nazwa zespołu 
powinna odpowiadać brzmieniu ustawy, w której jest mowa o zespole do spraw 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

W PCPR nie opracowano wewnętrznych procedur obejmujących organizację, 
sposób realizacji i dokumentowania zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Opracowano natomiast wzory dokumentów służących do wykonywania 
zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, takich jak: wzory wniosków 
i formularzy, protokołów z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, plany pomocy dziecku czy 
Indywidualne Programy Usamodzielniania. Narzędziami służącymi do skutecznego 
oddziaływania na rodziny zastępcze były cotygodniowe spotkania zespołu ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone przez psychologa, jak również 
omawianie problemów związanych z wykonywaniem zadań przez rodziny zastępcze 
z obsługą prawną PCPR, co pozwalało planować dalsze działania z rodziną 
zastępczą. 

Dyrektor w wyjaśnieniu podał, że „w PCPR formalnie nie opracowano i nie wdrożono 
wzorów dokumentów sprawozdawczych z działań realizowanych przez 
koordynatorów. W praktyce prowadzili oni comiesięczne karty pracy z rodziną, 
korzystali z delegacji potwierdzanych i rozliczanych, sporządzali notatki służbowe 
z podejmowanych działań. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej corocznie 
składają ponadto organizatorowi pieczy zastępczej sprawozdanie z efektów pracy, 
w którym są informacje dotyczące realizacji zadań (…). 

Związku z pandemią COVID-19 Dyrektor wydał pracownikom polecenie ustne, 
nakazujące aby prowadzone przez nich działania były realizowane przede 
wszystkim zdalnie i zadaniowo. W pierwszych okresie działania były prowadzone 
zdalnie, z zachowaniem dystansu społecznego i kontaktu telefonicznego. 
W przypadku takich działań, jak np. umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej, były 
one indywidualnie konsultowane ze służbami sanitarnymi. Ponadto Dyrektor 
zapewniał koordynatorom środki ochrony osobistej, takie jak maski, rękawiczki oraz 
płyny do dezynfekcji. 

 (akta kontroli str. 3-13, 582-583) 

W ramach wykonywanych obowiązków, koordynatorom przysługiwał zwrot kosztów 
paliwa oraz kosztów przejazdu środkami transportu zbiorowymi. Na potrzeby 
koordynatorów udostępniono także dwie sale, w których mieli możliwość 
swobodnego i nieskrępowanego rozmawiania z rodziną zastępczą bądź rodzinnymi 
domem dziecka10 oraz organizowania spotkań dzieci z ich rodzicami biologicznymi. 
Jedna z sal zlokalizowana była na terenie PCPR11, druga sala natomiast 
zlokalizowana była na terenie pobliskiej szkoły, tj. w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. W latach 2016-2017 PCPR 
korzystał z Sali na podstawie umów użyczenia. W kolejnych latach formalne umowy 
użyczenia Sali nie były zawierane, jednak PCPR nadal z niej korzystał. 

                                                      
9 Dalej: „Koordynatorzy” 
10 Dalej: „rdd”. 
11 Na dzień przeprowadzenia kontroli, sala służyła głównie, jako pomieszczenie biurowe, ze względu na zawieszenie z powodu 
pandemii COVID-19 spotkań rodzin zastępczych na terenie PCPR. Umieszczenie pracowników w tej sali miało ograniczyć 
ilość pracowników w pomieszczeniach biurowych. 
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Koordynatorzy zostali ponadto wyposażeni w telefony służbowe z dostępem do 
internetu. 

W sprawie korzystania z Sali na terenie szkoły Dyrektor wyjaśnił, że „w dniu  
23 września 2016 roku zawarto umowę dot. bezpłatnego użyczenia tej sali do dnia 
31 grudnia 2016 roku. Następną umowę zawarto 2 stycznia 2017 roku na okres do 
dnia 31 grudnia 2017 roku. Od tego czasu do chwili obecnej PCPR w Raciborzu 
faktycznie, nieprzerwanie i nieodpłatnie korzysta z tej sali, jednak kolejne umowy 
pisemne nie były już zawierane. Nadmieniam, że działania te dotyczą nieodpłatnego 
użyczenia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Raciborskiego,  
który jest właścicielem budynku przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu. PCPR  
w Raciborzu podejmie działania w kierunku zawarcia pisemnej umowy z CKZiU 
nr 1 w Raciborzu”. 

(akta kontroli str. 11-13, 95-100, 586-589) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w PCPR zatrudnionych na stanowisku koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej było w sumie 11 osób. Osoby zatrudnione na tym 
stanowisku spełniały wymagania określone w art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy 
o pieczy zastępczej. Ponadto, zatrudnieni koordynatorzy byli osobami spełniającymi 
warunki określone w art. 78 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ww. ustawy12.  

Wszystkie 11 zatrudnionych osób na stanowisku koordynatora realizowały swoje 
obowiązki w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, co było 
zgodne z art. 79 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej.  

Dyrektor wyjaśnił, że w przypadku zaistnienia sytuacji korzystania przez 
koordynatorów z dłuższych zwolnień lekarskich lub innych nieprzewidzianych 
sytuacji, dla zapewnienia wsparcia dla rodzin zastępczych stosowano następujące 
rozwiązania: „1) Koordynatora pieczy zastępczej zastępował inny koordynator lub 
koordynatorzy – wtedy mogło czasowo dojść do sytuacji zwiększenia liczby rodzin 
zastępczych korzystających ze wsparcia jednego koordynatora. 2) Zadania 
koordynatora przejmowali organizatorzy pieczy zastępczej. Uzależnione to było 
możliwościami kadrowymi związanymi z koniecznością zachowania określonego  
w ustawie limitu rodzin oraz sytuacją rodzin zastępczych i przebywających  
w niej małoletnich lub pełnoletnich wychowanków oraz zgłaszanych przez ww. 
potrzebami”. 

(akta kontroli str. 14-22, 94, 288-290) 

W PCPR stan zatrudnienia koordynatorów na koniec roku 2018, 2019 i 2020 
(I połowa) wynosi, odpowiednio: 9, 8 i 8 osób zatrudnionych na stanowisku 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Poziom fluktuacji osób zatrudnionych na 
tych stanowiskach kształtował się w latach 2018-2020 (I połowa) na poziomie od 
0,0% do 12,2%13.  

(akta kontroli str. 14-22, 180-254) 

W latach 2018-2020 (I połowa) na terenie powiatu raciborskiego funkcjonowała 
następująca liczba rodzin zastępczych i rdd: 12514, 11615 i 10716. Każdego roku 

                                                      
12 Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy o pieczy zastępczej koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, 
która: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 
wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie 
była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
13 W 2018 r. – 12,2% (odejście jednej osoby), w 2019 r. - 11,0% (odejście dwóch osób). W 2020 (I połowa) nie było odejść. 
14 W tym: 59 rodzin zastępczych spokrewnionych (47,2%), 44 rodzin zastępczych niezawodowych (35,2%), 11 rodzin 
zastępczych zawodowych (8,8%) oraz 11 rodzinnych domów dziecka (8,8%). W roku 2018 2 rodziny zastępcze nie były objęte 
opieką koordynatora. 
15 W tym: 55 rodzin zastępczych spokrewnionych (47,4%), 39 rodzin zastępczych niezawodowych (33,6%), 11 rodzin 
zastępczych zawodowych (9,5%) oraz 11 rodzinnych domów dziecka (9,5%). W roku 2019 2 rodziny zastępcze nie były objęte 
opieką koordynatora. 
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poza opieką koordynatorów pozostawały dwie rodziny zastępcze17. Największą 
grupę rodzin zastępczych stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione (w zależności 
od roku od 47,2% do 48,6% wszystkich rodzin zastępczych), natomiast najmniejszą 
grupą były rdd oraz rodziny zastępcze zawodowe stanowiące od 8,8% do 10,3% 
wszystkich rodzin zastępczych. Na terenie powiatu nie występowały rodziny 
zastępcze zawodowe, które pełniły funkcję pogotowia rodzinnego. 

Liczba rodzin zastępczych oraz rdd na koniec roku przypadających na koordynatora 
wynosiła średnio: w 2018 r. - 15,1, w 2019 r. – 12,6 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 
13,1. W roku 2018 odnotowano cztery przypadki, w których pod opieką 
koordynatorów znajdowało się łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rdd, co 
było niezgodne z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. Ponadto pracownica 
zatrudniona na 0,5 etatu miała pod opieką osiem rodzin zastępczych, co zostało 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. W badanym okresie wystąpiły 
dwa18 przypadki rezygnacji rodzin zastępczych z usług koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 14-22, 101-254, 293-294) 

1.3. Zatrudnieni w PCPR koordynatorzy mieli możliwość udziału w szkoleniach 
zapewniających podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dyrektor nie zwracał się do 
koordynatorów o przedłożenie propozycji potrzebnych szkoleń, ponieważ jak 
wyjaśnił „koordynatorzy z własnej inicjatywy przedstawiali propozycję potrzebnych 
szkoleń”. 

Koordynatorzy, którzy uczestniczyli w szkoleniach podejmowanych z własnej 
inicjatywy, na czas szkolenia byli zwalniani z obowiązku świadczenia pracy oraz 
otrzymywali od pracodawcy zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym, 
bądź środkami transportu publicznego. Koordynatorzy w ankietach, wypełnianych na 
potrzeby kontroli NIK, zwracali uwagę, że ze względu na ponoszenie przez PCPR 
kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na czas odbycia szkoleń19 
Organizator wyrażał zgodę na uczestnictwo w jednym, bądź w dwóch takich 
szkoleniach w ciągu roku, co zdaniem koordynatorów było nieadekwatne do ich 
potrzeb. Odbyte szkolenia obejmowały obszary problemowe dotyczące  
zagrożeń rozwojowych i zdrowotnych dziecka20 oraz metodyki prowadzenia pracy  
z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej21. W PCPR przeciętna liczba dni 
szkoleniowych przypadająca na jednego koordynatora w poszczególnych  
latach wyniosła: 8,3 dni22 w 2018 r., 5,3 dni23 w 2019 r. oraz 0,6 dnia24 w 2020 r.  
(I półrocze). Wśród poszczególnych koordynatorów istniały różnice w liczbie 
odbytych szkoleń i czasie ich trwania. W 2018 r. dwoje koordynatorów uczestniczyło 

                                                                                                                                       
16 W tym: 52 rodzin zastępczych spokrewnionych (48,6%), 31 rodzin zastępczych niezawodowych (30,8%), 11 rodzin 
zastępczych zawodowych (10,3%) oraz 11 rodzinnych domów dziecka (10,3%). W roku 2020 (I półrocze) 2  rodziny zastępcze 
nie były objęte opieką koordynatora. 
17 W roku 2018 po jednej rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz niezawodowej, w 2019 r. po jednej rodzinie zastępczej 
spokrewnionej oraz niezawodowej, a w roku 2020 (I połowa) dwie rodziny zastępcze niezawodowe.  
18 Dotyczyło to jednej rodziny niezawodowej oraz jednej rodziny zastępczej spokrewnionej. 
19 W szczególności dotyczyło to szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego w Katowicach. 
20 Np. Zagrożenie oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądających pornografię, Wzmacnianie 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
21 Np. Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny, Diagnoza i procedura w sytuacji krzywdzenia  
i zaniedbywania dzieci w rodzinie. 

22 Siedmiu koordynatorów odbyło szkolenia w łącznej ilości 75 dni szkoleniowych. Rozbieżność w ilości odbytych dni szkoleń 
wśród koordynatorów była znaczna. Poszczególni pracownicy odbyli od 2 dni do 23 dni szkoleniowych. Dwóch koordynatorów 
nie brało udziału w szkoleniach z następujących przyczyn: przebywanie na urlopie lekarskim oraz rozpoczęcie pracy  
w listopadzie 2018 r.  
23 Dziewięć koordynatorów odbyło szkolenia w łącznej ilości 48 dni szkoleniowych. Rozbieżność w liczbie odbytych dni szkoleń 
wśród koordynatorów była znaczna. Poszczególni pracownicy odbyli od 1 dnia do 12 dni szkoleniowych. 
24 Dwóch koordynatorów odbyło łącznie szkolenia w łącznej ilości 5 dni szkoleniowych.  
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tylko w dwóch szkoleniach o łącznej długości dwóch dni, natomiast inny koordynator 
w tym samym roku uczestniczył w czterech szkoleniach o łącznej długości 23 dni 
szkoleniowych. 

Dyrektor wyjaśnił, że różnica w liczbie dni szkoleniowych wynikała z faktu, że 
„Koordynatorzy nie biorą udziału w tych samych szkoleniach i o takim samym 
wymiarze godzinowym. Różnica w liczbie dni szkoleń wynika również z okresu 
zatrudnienia, czy też wymiaru etatu.” 

(akta kontroli str. 14-22, 289-294, 582-583) 

Organizator zapewnił wszystkim zatrudnionym koordynatorom możliwość 
skorzystania z superwizji. W tym celu w latach 2018-2020 odbywały się w siedzibie 
PCPR comiesięczne spotkania z superwizorem. W ciągu ostatnich trzech lat 
Dyrektor nie zasięgał opinii koordynatorów na temat zapotrzebowania na 
poradnictwo zawodowe. Koordynatorzy w skierowanych do nich ankietach  
zwracali uwagę, że ze względu na ograniczony dostęp do szkoleń i poradnictwa 
zawodowego, korzystali z dostępnych darmowych webinarów25, które miały na  
celu wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu.  

(akta kontroli str. 289-294, 582-583) 

1.4. Koszt zatrudnienia koordynatorów w poszczególnych latach wynosił:  
387,5 tys. zł26 w roku 2018, 379,0 tys. zł27 w roku 2019 oraz 213,7 tys. zł28  
w pierwszym półroczu 2020 r. PCPR korzystało z dofinansowania do wynagrodzenia 
koordynatorów w ramach programu Asystent rodziny i koordynator pieczy 
zastępczej. Kwoty pozyskane z programu wynosiły w poszczególnych latach:  
151,2 tys. zł w 2018 r. (co stanowiło ok. 39,0% środków przeznaczonych na 
zatrudnienie koordynatorów29), 126,8 tys. zł w 2019 r. (33,5%30). W 2020 r. program 
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej nie był kontynuowany, związku  
z powyższym całość wynagrodzenia koordynatorów została pokryta ze środków 
własnych PCPR.  Składane przez PCPR informację we wnioskach o dofinansowanie 
jak i sprawozdaniach w ramach ww. programu były rzetelne.  

(akta kontroli str. 14-22, 38-92) 

1.5. Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej koordynatorzy 
przedstawiali Organizatorowi coroczne sprawozdania z efektów pracy31. Organizator 
nie wydał decyzji oraz zarządzeń dotyczących sprawozdawczości prowadzonej 
przez koordynatorów. W ramach nadzoru sprawozdania roczne były weryfikowane 
na podstawie analizy dokonywanej przez Dyrektora i kierownika Działu Pomocy 
Rodzinie i Dziecku. W ramach analizy sprawozdania były weryfikowane 
z dostępnymi w PCPR dokumentami, m.in. pismami koordynatorów, wnioskami 
i protokołami. Organizator nie dokumentował wyników analizy sprawozdań 
koordynatorów ani ich nie oceniał. Sprawozdania koordynatorów były sporządzane 

                                                      
25 Rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia 
obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. 
26 W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie brutto koordynatorów (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, itp.) 
wyniosło 3 603,17 zł.  
27 W 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto koordynatorów (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, itp.) 
wyniosło 3 247,6 zł.  
28 W 2020 r. (I połowa) przeciętne wynagrodzenie brutto koordynatorów (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, 
itp.) wyniosło 3 676,21 zł.  
29 Zgodnie z założeniami programu w 2018 r. podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien był zabezpieczyć udział własny  
w wysokości 33% kosztów wynagrodzenia, natomiast powiat raciborski pokrywał 61% udziału w kosztach wynagrodzeń.  
30 Zgodnie z założeniami programu w 2019 r. podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien był zabezpieczyć udział własny  
w wysokości 40% kosztów wynagrodzenia, natomiast powiat raciborski pokrywał 66,5% udziału w kosztach wynagrodzenia. 
31 Do 15 lutego 2019 r. koordynatorzy składali sprawozdania za rok 2018, natomiast do 10 lutego 2020 r. zostały złożone 
sprawozdania za rok 2019. 
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w formie opisowej, zawierały informacje liczbowe i merytoryczne obejmujące zakres 
ich obowiązków. Informacje zawarte w sprawozdaniach były zgodne z dokumentami 
źródłowymi, na podstawie których były opracowane.  

(akta kontroli str. 40-65, 101-254, 289-290) 

1.6. W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu Raciborskiego32 przeprowadzał 
kontrole u Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz przeprowadzał kontrole 
rodzin zastępczych i rdd. Łącznie w badanym okresie przeprowadzono dwie 
kontrole33 w PCPR oraz 7034 kontroli w rodzinach zastępczych oraz rdd. 
Przeprowadzona przez pracownika starostwa kontrola w 2018 r. dotyczyła zakresu 
przygotowania przez Organizatora rodzin zastępczych lub rodzinnych domów 
dziecka na przyjęcie dziecka, prowadzonego rejestru rodzin zastępczych, opinii 
wydawanych przez koordynatorów o zastępczej rodzinie zastępczej lub rdd 
w przypadku umieszczenia większej liczby dzieci, form udzielanego wsparcia przez 
Organizatora oraz sprawozdań z efektów pracy koordynatorów W trakcie 
przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące zalecenia pokontrolne: 

• zapewnienie wychowankom konsultacji z radcą prawnym, psychologiem 
i/lub doradcą zawodowym podczas tworzenia indywidualnego programu 
usamodzielnienia, 

• podejmowanie przygotowań do konstrukcji indywidualnego programu 
usamodzielniania niezwłocznie po wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia, 
celem kompleksowej weryfikacji sytuacji życiowej wychowanka, 

• sprecyzowanie zadań opiekuna usamodzielnienia oraz wypracowania 
warunków skuteczniejszego pełnienia tej funkcji, 

• wprowadzenie procedury sporządzenia diagnozy psychofizycznej dziecka. 

Kontrola z 2019 r. obejmowała w swoim zakresie m.in. realizację zaleceń 
kontrolnych z marca 2018 r., weryfikację kwalifikacji kadry wchodzącej w skład 
Zespołu ds. Pieczy zastępczej, zaktualizowanie liczby rodzin zastępczych, 
weryfikację planów pomocy dziecku, okresowych ocen sytuacji dziecka, organizację 
grup wsparcia dla rodziny zastępczych oraz ocenę współpracy ze środowiskiem 
lokalnym. W protokole kontrolnym ujęto następujące zalecenia: 

• uzupełnienie teczek osobowych pracowników oraz osób sprawujących 
funkcję rodzin zastępczych oraz osób zatrudnionych do pomocy 
w sprawowaniu opieki nad dziećmi o informację czy dane tych osób były 
zamieszczone w rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja 
do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 
wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, 

• uzupełnienie formularzy okresowej oceny sytuacji dziecka przybywającego 
w pieczy zastępczej zgodnie z art. 129 ustawy o pieczy zastępczej, 

• przygotowanie działań w celu zaaranżowania otwartych spotkań grup 
wsparcia dla rodzin zastępczych, 

• wprowadzenie procedury sporządzenia diagnozy psychofizycznej dziecka. 

Dyrektor po przeprowadzonej kontroli nie informował Starostwa o sposobie realizacji 
zaleceń pokontrolnych. Każda kolejna kontrola starostwa obejmowała w swoim 

                                                      
32 W imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, kontroli dokonywał upoważniony przez Zarząd pracownik Referatu Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Dalej: „pracownik starostwa” 
33 W roku 2018 przeprowadzono kontrolę w dniach 27-29 marca, a wnioski pokontrolne zawarto w protokole ZS.1711.6.1.2018. 
Natomiast w 2019 r. kontrolę przeprowadzono w dniach 26-27 czerwca, a wnioski pokontrolne zawarto w protokole 
ZS.1711.8.2019. 
34 32 kontrole, w tym jedna doraźna w 2018 r., 31 kontroli, w tym jedna doraźna w 2019 r. oraz siedem kontroli w 2020 r. 
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zakresie sprawdzenie stanu realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli. W toku kontroli 
stwierdzono, że w PCPR realizowano przedstawione w protokołach zalecenia 
pokontrolne. Przykładem zrealizowanych wniosków było wprowadzenie w lipcu  
2019 r. procedury sporządzania diagnozy psychofizycznej dzieci skierowanych do 
umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast w trakcie realizacji kontroli 
NIK w PCPR, uzupełnione zostały teczki osobowe koordynatorów o informację czy 
dane tych osób były zamieszczone w rejestrze osób, w stosunku do których 
Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 
wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. 

 (akta kontroli str. 291-294, 321-339) 

W kontrolowanej jednostce Wojewoda Śląski nie przeprowadzał kontroli, o których 
stanowi  art. 186 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 340-341)  

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

W okresie od października 2018 do grudnia 2018 pod opieką czterech 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, znajdowało się jednocześnie więcej niż 
15 rodzin zastępczych lub rdd, co było niezgodne z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy 
zastępczej. Ponadto jeden z koordynator zatrudniony na 0,5 etatu w badanym 
okresie miał pod opieką osiem rodzin zastępczych.  

(akta kontroli str. 14-22, 101-179, 306) 

W sprawie przyczyn przekroczenia określonego w ustawie limitu rodzin 
przypadających na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Dyrektor 
wyjaśnił, że „sytuacja ta spowodowana była w znacznej mierze dużymi zmianami 
kadrowymi w omawianym roku w zespole koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, takimi jak chorobowe i urlop macierzyński, niespodziewana redukcja 
etatu jednego z pracowników, konieczność poszukiwania i zatrudnienia nowego 
pracownika. Ponadto trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata do pracy na 
omawiane stanowisko. Znaczącą kwestią był również fakt budowania zaufania 
rodziny zastępczej i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez koordynatora, 
na co kolejna zmiana koordynatora lub okresowe pozbawienie rodziny wsparcia 
koordynatora wpłynęłoby niekorzystnie na ich sytuację i funkcjonowanie (zdarzało 
się, iż rodziny kierowały wnioski o pozostawienie konkretnego koordynatora). 
Podobnie sytuacja miała miejsce w przypadku koordynatora, który był zatrudniony 
na 0,5 etatu a obejmował wsparciem 8 rodzin, były to sytuacje krótkotrwałe, często 
podyktowane dobrem rodziny oraz małoletnich lub pełnoletnich wychowanków, 
którzy opuszczali już rodziny zastępcze.” 

(akta kontroli str. 291-294) 

W tej samej sprawie koordynator35, pod opieką którego w 2018 r. było ponad 15 
rodzin zastępczych wyjaśniła, iż było to spowodowane dużymi zmianami kadrowymi 
związanymi z przebywaniem pracowników na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie 
macierzyńskim oraz redukcją etatu. W wyjaśnieniu podał również, że w 2018 roku 
dwie rodziny zastępcze znajdujące pod jej opieką wystąpiły do sądu o rezygnację  
z pełnienia funkcji rodziny zastępczej,  a w przypadku kolejnej rodziny zastępczej po  

                                                      
35 W okresie przeprowadzenia kontroli w PCPR zatrudniony był tylko jeden Koordynator u którego stwierdzono w 2018 r. 
przekroczenie limitu 15 rodzin zastępczych objętych opieką.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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posiedzeniu zespołu ds. oceny dziecka zarządzono powrót dziecka do matki 
biologicznej. W tej sytuacji, w perspektywie rozwiązania trzech rodzin zastępczych 
została powierzona jej opieka nad 16 rodzinami zastępczymi.  

(akta kontroli str. 295-297) 

Przyjmując wyjaśnienia o tymczasowym charakterze przekroczenia ustawowego 
limitu rodzin zastępczych pod opieką koordynatora, NIK zwraca uwagę, że 
wystąpienie podobnych sytuacji w przyszłości, bez opracowania odpowiedniego 
systemu zastępstw może spowodować, wynikające z nadmiaru obowiązków, 
obniżenie efektywności realizowania przez tych koordynatorów zadań wobec 
pozostałych rodzin zastępczych. 

 

Organizator zapewnił umiejscowienie koordynatorów w strukturze PCPR, a wszyscy 
zatrudnieni na tym stanowisku pracownicy spełniali wymagania określone w art. 78 
ust. 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej. Koordynatorzy mieli możliwość korzystania ze 
szkoleń i superwizji. W 2018 r. wystąpiły przypadki niezachowania przez czterech 
koordynatorów ustawowego limit 15 rodzin zastępczych pozostających pod ich 
opieką, co wynikało z wysokiej fluktuacji kadr na stanowiskach koordynatorów oraz 
dłuższego zwolnienia lekarskiego jednego z koordynatorów. 

 

 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 
2.1. W PCPR nie obowiązywały wewnętrzne procedury postępowania przy 
przydzielaniu koordynatorów do rodzin zastępczych. Wg niesformalizowanej zasady, 
przy ich wyznaczaniu kierowano się z liczbą rodzin, które koordynatorzy mieli pod 
opieką oraz liczbą dzieci w poszczególnych rodzinach, jak również typem rodzin 
zastępczych i predyspozycjami osobowościowymi rokującymi na jak najlepszą 
współpracę rodziny z koordynatorem. W okresie objętym kontrolą w PCPR  
nie było przypadków decyzji odmownych dotyczących objęcia wsparciem rodzin 
zastępczych. 

Na podstawie badanej próby36 stwierdzono, że w każdym przypadku, zgodnie z art. 
77 ust. 1 ustawy o pieczy rodzinnej, rodziny zastępcze i rdd były obejmowane 
opieką koordynatora na ich wniosek. Na terenie powiatu raciborskiego nie było 
przypadków, aby rodziny zastępcze lub rdd nie wystąpiły z wnioskiem o objęcie ich 
wsparciem koordynatora. Organizator po wejściu w życie ustawy wprowadzającej 
funkcję koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczając rodzinie 
pierwszego koordynatora, który miał objąć ją wsparciem, nie zasięgał jej opinii,  
co zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Natomiast w okresie 
objętym kontrolą, tj. w latach 2018-2020 (I półrocze) Organizator nie we wszystkich 
przypadkach występował o opinie rodzin zastępczych przy zmianie koordynatorów.  
Badanie próby wykazało, że spośród czterech rodzin zastępczych, u których miała 
miejsce zmiana koordynatora, w dwóch przypadkach Organizator nie zasięgnął 
opinii rodziny zastępczej, co również zostało opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

Przeprowadzone w toku kontroli NIK badania ankietowe wśród rodzin zastępczych 
wykazały, że w latach 2018-2020 (I półrocze) w 72,7% przypadkach doszło do 
jednokrotnej zmiany koordynatora, a w 27,3% – dwukrotnego. Ponad 80% 

                                                      
36 Badana próba składała się łącznie z ośmiu rodzin zastępczych/rdd, objętych wsparciem koordynatora, dobranych celowo 
(rodziny najdłużej objęte opieką koordynatorów), w tym: trzy rodziny zastępcze spokrewnione, trzy rodziny zastępcze 
niezawodowe oraz dwie rodziny zastępcze zawodowe i dwa rdd.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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ankietowanych wskazało, że PCPR nie zasięgał ich opinii przed wyznaczeniem 
koordynatora. Wystąpiły natomiast dwa przypadki, kiedy rodziny zastępcze 
zrezygnowały ze wsparcia koordynatora, gdyż uznały, iż nie ma potrzeby jej 
kontynuowania37.  

 (akta kontroli str. 303-307a, 342-411) 

W okresie objętym kontrolą wystąpiło osiem38 przypadków zmiany koordynatora 
współpracującego z rodzinami zastępczymi, bądź z rdd. W 2018 r. zmiany 
koordynatorów wynikały z powodu odejścia na dłuższe zwolnienie lekarskie39, 
rezygnacji i podjęcia przez koordynatora innej pracy40 oraz z przejścia na pracę 
z pełnego etatu na pół etatu41. Ponadto jedna z rodzin zastępczych złożyła w 2018 r. 
skargę na współpracującego z nią koordynatora. W wyniku rozpatrzenia skargi, 
dokonano jego zmiany. W kolejnym roku przyczynami zmian były: zmiana 
stanowiska pracy jednego z koordynatorów w ramach struktur PCPR42, rezygnacja 
z pracy koordynatora zatrudnionego na pół etatu oraz powrót z urlopu 
macierzyńskiego jednej z koordynatorek43. Dodatkowo w 2019 r. oraz w 2020 r. 
w PCPR złożone zostały przez rodziny zastępcze wnioski44 o zmianę 
koordynatorów, w wyniku których Dyrektor zarządził zmianę koordynatora.  

 (akta kontroli str. 14-22, 101-179, 303-307) 

2.2. Badanie dokumentacji objętych próbą rodzin zastępczych i rdd wykazało, że dla 
wszystkich dzieci45 umieszczonych w rodzinach zastępczych bądź rdd został 
opracowany plan pomocy dziecku46, a jego treść była zindywidualizowana i odnosiła 
się do problemów i celów pracy z dzieckiem. Wszystkie przebadane PPD  
były opracowane we współpracy z rodziną zastępczą bądź prowadzącym rdd.  
W trzech przypadkach pod PPD podpisany był również asystent rodziny, który  
był przydzielony rodzinie biologicznej dziecka. Badanie próby wykazało, że 
w pozostałych przypadkach (14) pod PPD nie było podpisu asystenta rodziny 
biologicznej, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent 
rodziny – osoby reprezentującej podmiot organizujący pracę z rodziną biologiczną, 
co wynikało z dyspozycji art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej.  

Dyrektor wyjaśnił, że „plany pomocy dziecku co do zasady były opracowywane we 
współpracy z asystentem rodziny jeśli był wyznaczony. W badanych przypadkach 
nie było asystenta rodziny. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż asystent rodziny nie 
zawsze zostaje wyznaczony a w wielu przypadkach po umieszczeniu dzieci 
w pieczy zastępczej brak jest asystenta rodziny. W przypadkach takich, gdy strona 
nie korzysta z pomocy i świadczeń ośrodkom pomocy społecznej nie jest znana 
sytuacja rodziny.” 

Przyjmując wyjaśnienie, NIK wskazuje, że fakt współpracy osoby reprezentującej 
podmiot organizujący pracę z rodziną biologiczną dziecka przy opracowywaniu PPD 
powinien być w każdym przypadku udokumentowany. 

                                                      
37 W obu przypadkach dotyczyło to rodzin zastępczych z pełnoletnimi wychowankami. 
38 Cztery w 2018 r, trzy w 2019 r. i jedna w 2020 r. 
39 Zmianą objęto 14 rodzin zastępczych. 
40 Pracownik zakończył pracę z dniem 31 grudnia 2018 r., związku z powyższym zmianami w 2019 r. objęto 15 rodzin 
zastępczych. 
41 W wyniku, czego objęto zmianą koordynatora siedem rodzin zastępczych. 
42 W wyniku czego zmianą koordynatora objęto 15 rodzin zastępczych. 
43 W wyniku tych zdarzeń zmianą koordynatora objęto dziewięć rodzin zastępczych. 
44 Jeden wniosek w 2019 r. oraz jeden w 2020 r. 
45 Badaniu poddano dokumentację ośmiu rodzin zastępczych bądź rdd w których umieszczonych było 16 podopiecznych oraz 
jedną rodzinę zastępczą nieobjętą wsparciem koordynatora w której umieszczony był pełnoletni podopieczny. W przypadku 
rodziny nieobjętej wsparciem koordynatora PPD podopiecznej oraz OSD były opracowane w okresie, gdy rodzina zastępcza 
korzystała ze wsparcia koordynatora. 
46 Dalej: „PPD” 
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PPD były opracowywane w terminie od 12 do 399 dni od umieszczenia dziecka  
w rodzinie zastępczej47. Opracowane w 2012 r. wzory PPD nie zawierały 
wyodrębnionych punktów dotyczących celów określonych w § 15 Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej48. Pomimo to, ze względu na zindywidualizowany charakter każdego 
planu49, w jego treści uwzględniano m.in. cele pracy z dzieckiem, np. powrót dziecka 
do rodziny biologicznej czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub 
przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. W treści planów określono  
również cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, które uwzględniały 
w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną.  

W PCPR nie wykorzystywano w trakcie tworzenia PPD wyników przeprowadzonych 
diagnoz psychofizycznych dziecka, ponieważ takie diagnozy nie były w PCPR 
przeprowadzane do lipca 2019 r.  

Dyrektor wyjaśnił w tej sprawie, że „wykonanie rzetelnej diagnozy wymagało 
zatrudnienia pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
w tym zakresie. W planie finansowym jednostki na rok 2019 udało się 
wygospodarować środki na realizację powyższego zadania (…)”. 

Przy opracowywaniu PPD wykorzystywano ponadto analizy innych dokumentów 
mówiących o procesie zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie 
jego pobytu w pieczy zastępczej lub jego potrzeb w sferze rozwojowej, 
emocjonalnej, relacji społecznych i funkcjonowania w grupie i środowisku 
rówieśniczym i szkolnym oraz jego rozwoju edukacyjnego takich jak: opinie rodziny 
i opinie szkolne, orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczenia sądowe lub opinie biegłych sądowych jak również analizy 
sytuacji omówionych z pedagogiem szkolnym. 

Wszystkie PPD były opracowane w okresie, w którym każda z rodzin zastępczych 
i rdd była objęta wsparciem koordynatorów. W związku z powyższym nie istniały 
różnice pomiędzy planami w rodzinach objętych i nieobjętych wsparciem 
koordynatora. 

(akta kontroli str. 317-320, 342-411, 424-430, 541-545, 558-564, 591) 

W PCPR koordynatorzy pieczy zastępczej każdorazowo uczestniczyli w ocenie 
sytuacji dziecka50 prowadzonej przez organizatora pieczy zastępczej. Opracowane 
przez organizatora OSD zawierały informacje o aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, 
stanie jego zdrowia oraz jego aktualnych potrzebach. W OSD dokonywano  
również analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz 
sporządzano ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
W latach 2018-2019 OSD były przeprowadzane z zachowaniem terminów 
wynikających z art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, tj. w miarę potrzeb, 
jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej, niż co 3 miesiące, 
a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. Ze względu na 
ogłoszenie stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zawieszono  
w PCPR dokonywania OSD, z tego powodu w przypadku dziewięciorga dzieci  
                                                      
47 W badanej próbie w 15 na 16 przypadków PPD były opracowane w terminie późniejszym niż 30 dni od umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej lub rdd tj. średnio po ok. 172 dniach 
48 Dz. U. z 2011 nr292 poz. 1720; dalej: ”rozporządzenie”. 
49 Przykłady zindywidualizowanego PPD zawierały działania dostosowane do celu głównego pracy z dzieckiem. W PPD 
opisywane były warunki bytowe dziecka, jego kontakt z rodziną biologiczną, etap edukacyjny, stan zdrowia. Na podstawie 
zebranego wywiadu opracowywano działania  jak np. ze względu że biologiczna matka nie utrzymywała kontaktu z dzieckiem, 
skupiono się na uregulowaniu stanu prawnego nieletniego oraz współpracy przy wyznaczeniu dla niego opiekuna  
usamodzielnienia, w przypadku osiągnięcia przez niego pełnoletności. W przypadkach, gdzie określono, że dziecko było 
wyobcowane w środowisku szkolnym, określono działania wspólnie ze szkołą i psychologiem z PCPR na zbudowaniu relacji z 
rówieśnikami. W przypadkach, gdy PPD były opracowane dla kilkuletnich dzieci przysposobionych w rodzinnej pieczy 
zastępczej, działania opisane w PPD skupiały się na uregulowaniu stanu prawnego dzieci celem umożliwienia ich adopcji.    
50 Dalej: „OSD” 
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w I połowie 2020 r., nie przeprowadzono oceny. W PCPR przed terminem 
posiedzenia zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej wysyłano zaproszenie do uczestnictwa w tym posiedzeniu dla: rodziny 
zastępczej, asystenta rodziny/pracownika Ośrodka Opieki Społecznej, pedagoga, 
psychologa, przedstawicieli ośrodka adopcyjnego i rodziców dziecka. 

Dyrektor wyjaśnił, że „zaprzestanie dokonywania ocen sytuacji dzieci objętych 
rodzinną pieczą zastępczą nastąpiło w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obecnie takie oceny dokonywane są 
w sposób zdalny oraz korespondencyjny”. 

 (akta kontroli str. 317-320, 342-411, 439-454, 515-517, 525-528) 

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

 
Badanie próby wykazało, że pomimo obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 77 
ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, w przypadku siedmiu z ośmiu rodzin 
zastępczych, gdy rodziny zastępcze oraz rdd występowały do PCPR z wnioskami  
o objęcie ich wsparciem koordynatorów, organizator pieczy zastępczej nie zasięgał 
ich opinii. Ponadto, przy dokonywaniu czterech zmian koordynatorów, organizator 
dwukrotnie nie zasięgnął opinii rodzin zastępczych wyznaczając im nowego 
koordynatora.  

(akta kontroli str. 303-307a, 342-411) 

Dyrektor wyjaśnił, że „w początkowym czasie nie były od rodziny pozyskiwane 
opinie w trakcie przydzielenia koordynatora, co było uchybieniem i w późniejszym 
czasie – w trakcie zatrudnienia kolejnych koordynatorów oraz weryfikowaniu 
warsztatu pracy pozyskiwano takie opinie na załączonym we wcześniejszej 
korespondencji druku. W wymienionych sprawach w przypadku nr RD.4052.17.2010 
nie pozyskano opinii rodziny zastępczej, gdyż nie była to zmiana docelowa, 
wyznaczono koordynatora wyłącznie na czas zastępstwa, którego okresu nie można 
było precyzyjnie określić. Natomiast w przypadku RD.4052.20.2008 było to 
uchybienie”.  

(akta kontroli str. 305, 319-320) 

Organizator pieczy zastępczej wyznaczał koordynatorów pieczy zastępczej, jednak 
nie dochowywał obowiązku zasięgania opinii obejmowanych opieką rodzin.  
Dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych koordynatorzy 
opracowywali PPD, które miały indywidualny charakter oraz odnosiły się do 
problemów i celów pracy z dzieckiem, jednak większość tych planów opracowano 
po upływie od 42 dni do 399 dni od objęcia rodziny zastępczej wsparciem 
koordynatora. Zespoły ds. okresowych ocen sytuacji dziecka spotykały się  
w terminach wynikających z art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy rodzinnej,  
a koordynatorzy każdorazowo w nich uczestniczyli. W przypadkach gdy 
modyfikowano PPD, modyfikacje były spójne z wnioskami wynikającymi z OSD. 

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

3.1. Celem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej było wspieranie rodzin 
zastępczych i rdd w realizacji przez te rodziny ich ustawowych zadań. Badania form 
i efektów udzielonej pomocy przeprowadzono na podstawie próby ośmiu rodzin 
zastępczych, w tym dwóch rdd objętych wsparciem koordynatora oraz jednej rodziny 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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zastępczej nieobjętej tym wsparciem. Na podstawie zbadanej dokumentacji51 
zidentyfikowano 30 problemów wymagających podjęcia działań przez 
koordynatorów. Dzięki ich działaniom rozwiązano wszystkie 30 zidentyfikowanych 
problemów. Poszczególne problemy zostały zakwalifikowane do obszarów 
wynikających z zadań rodzin zastępczych opisanych w art. 40 ust 1 pkt 1-7 ustawy 
o pieczy zastępczej, tj.: 

1) Jedna sytuacja problemowa zidentyfikowana została w obszarze dotyczącym 
traktowania dziecka w sposób sprzyjający naruszeniu poczucia godności 
i wartości osobowej (art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy pieczy zastępczej) – sytuacja 
zidentyfikowana dotyczyła konfliktu między podopieczną, a jej ciotką52, z którą 
rodzina zastępcza dzieliła wspólnie gospodarstwo domowe. Napięta sytuacja 
między domownikami doprowadziła do okresowego objęcia rodziny procedurą 
niebieskiej karty. W ramach pomocy koordynator objął wsparciem psychologa 
nieletnią oraz rodzinę zastępczą. Ostatecznie nie widząc możliwości rozwiązania 
sytuacji, w porozumieniu z rodziną zastępczą oraz koordynatorem, nieletnia 
złożyła wniosek o zmianę rodziny zastępczej. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie – Sąd Rejonowy w Raciborzu zarządził umieszczenie nieletniej  
w nowej rodzinie zastępczej. 

2) Osiem sytuacji zostało zidentyfikowanych w obszarze dotyczącym zapewnienia 
dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych (art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy 

pieczy zastępczej) - koordynatorzy prowadzili stały monitoring stanu  
zdrowia dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej (m.in. poprzez pomoc 
w pozyskiwaniu od rodziców biologicznych dzieci wymaganych zgód na leczenie 
w przypadkach, kiedy ich władza rodzicielska była ograniczona oraz pomoc 
w umawianiu terminów u lekarzy specjalistów). W przypadku dwójki dzieci 
koordynatorzy pomogli rodzinom zastępczym w uzyskaniu dla nich orzeczeń 
o niepełnosprawności; 

3) 12 sytuacji zostało zidentyfikowanych w obszarze dotyczącym zapewnienia 
kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3 
ustawy pieczy zastępczej) - problemy polegały na osiąganiu przez dzieci słabych 
wyników w nauce lub problemów wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej lub 
w jednym przypadku na dokonaniu przez dziecko drobnej kradzieży pieniędzy  
na terenie szkoły. Koordynatorzy utrzymywali stały kontakt ze szkołami, 
prowadzili z uczniami rozmowy wspierające. W przypadku problemów szkolnych 
koordynatorzy przeprowadzali rozmowy również z rodzinami zastępczymi oraz 
dziećmi jak również organizowali pomoc w postaci korepetycji. Pomagali 
rodzinom zastępczym w wyborze szkół dla swoich podopiecznych, uwzględniając 
potrzeby kształcenia specjalnego (w przypadku dzieci z takimi orzeczeniami) 
oraz organizowali spotkania z doradcami zawodowymi.  

4) Dwie sytuacje zidentyfikowano w obszarze dotyczącym zapewnienia rozwoju 
uzdolnień i zainteresowań (art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy pieczy zastępczej)– 
problemy polegały na braku wśród dzieci motywacji do kontynuowania swoich 
zainteresowań i potrzebie uświadomienia dziecku dostępnych możliwości, 
w których mógłby się rozwijać53. 

5) Pięć sytuacji zidentyfikowano w obszarze dotyczącym zaspokajania potrzeb 
dziecka w sferach emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz 
religijnych (art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy pieczy zastępczej) – rozwiązanie 
zdiagnozowanych w tym obszarze problemów polegało na przeprowadzaniu 

                                                      
51 Dotyczącej (17 podopiecznych) 
52 Rodziną zastępczą była babcia nieletniej. 
53 W tych przypadkach działania Koordynatorów polegały na rozmowach wspierających z dziećmi. 
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m.in. rozmów mających na celu zachęcenie dziecka do wolontariatu, zachęcanie 
dzieci do podtrzymywania relacji z rówieśnikami, jak również w trudniejszych 
sytuacjach udzieleniu dzieciom wsparcia psychologicznego54. 

6) Jedna sytuacja problemowa została zidentyfikowana w obszarze zapewnienia 
dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie 
prywatne55 (art. 40 ust. 1 pkt 6 ustawy pieczy zastępczej); 

7) W obszarze dotyczącym umożliwiania kontaktu z rodzicami i innymi osobami 
bliskimi (art. 40 ust. 1 pkt 7 ustawy pieczy zastępczej) nie zidentyfikowano 
występujących problemów. Dzieci miały umożliwiony kontakt z rodzicami 
i rodziną. Spotkania odbywały się w wyznaczonych w PCPR pomieszczeniach 
i były nadzorowane przez koordynatorów. 

Według przeprowadzonych wśród rodzin zastępczych badań, prawie połowa 
ankietowanych (41,7%) oceniła, że wsparcie niesione przez koordynatorów było 
potrzebne i skuteczne. Tyle samo oceniło, że udzielone przez koordynatora 
wsparcie nie wpływa ani pozytywnie, ani negatywnie na realizowanie przez rodziny 
zastępcze obowiązków. Ponadto ankietowani ocenili również otrzymane wsparcie 
od koordynatorów, które w podziale na siedem ustawowych zadań realizowanych 
przez rodziny zastępcze prezentowało się następująco: 

1) wsparcie otrzymane w realizacji zadania dotyczącego traktowania dziecka 
w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej: 9,1% 
ankietowanych stwierdziło brak wsparcia, 18,2% stwierdziło, że było niewielkie  
i dostateczne, 63,7% stwierdziło, że było dobre i bardzo dobre, a 9,1% 
stwierdziło, że było znakomite; 

2) wsparcie otrzymane w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia dostępu do 
przysługujących świadczeń zdrowotnych: 30% ankietowanych stwierdziło brak 
wsparcia, 20% stwierdziło, że było niewielkie i dostateczne, 40% stwierdziło,  
że było dobre i bardzo dobre, a 10% stwierdziło, że było znakomite; 

3) wsparcie otrzymane w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia kształcenia, 
wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych: 45,5% ankietowanych 
stwierdziło brak wsparcia, 9,1% stwierdziło, że było niewielkie i dostateczne, 
36,4% stwierdziło, że było dobre i bardzo dobre, a 9,1% stwierdziło, że było 
znakomite; 

4) wsparcie otrzymane w zapewnieniu rozwoju uzdolnień i zainteresowań: 27,3% 
ankietowanych stwierdziło brak wsparcia, 9,1% stwierdziło, że było niewielkie 
i dostateczne, 54,5% stwierdziło, że było dobre i bardzo dobre, a 9,1% 
stwierdziło, że było znakomite; 

5) wsparcie otrzymane w zaspokajaniu potrzeb dziecka w sferach emocjonalnych, 
bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych: 27,3% ankietowanych 
stwierdziło brak wsparcia, 9,1% stwierdziło, że było niewielkie i dostateczne, 
63,7% stwierdziło, że było dobre i bardzo dobre; 

6) wsparcie otrzymane w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub 
bezprawną ingerencją w jego życie prywatne: 27,3% ankietowanych stwierdziło 
brak wsparcia, 9,1% stwierdziło, że było niewielkie i dostateczne, 54,5% 
stwierdziło, że było dobre i bardzo dobre, a 9,1% stwierdziło, że było znakomite; 

                                                      
54 W jednym przypadku koordynator pomógł podopiecznemu rodziny zastępczej w znalezieniu odpowiedniego zakonu, które 
nie odrzuciłoby jego kandydatury do nowicjatu ze względu orzeczoną niepełnosprawność. Koordynatorzy przeprowadzali 
również rozmowy wspierające i udzielali wsparcia psychologicznego w (opisanym w pkt 1 przypadku konfliktu nieletniej ze 
swoją ciocią, z którą rodzina zastępcza dzieliła wspólne gospodarstwo domowe) oraz w przypadku dokonania przez jedno 
dziecko kradzieży głośników ze sklepu.  
55 Rozwiązanie zidentyfikowanego problemu polegał na wyznaczeniu wspólnie z dzieckiem, rodziną zastępczą oraz 
koordynatorem granicy weryfikacji zawartości telefonu komórkowego dziecka. Istniało uzasadnione podejrzenie, że biologiczna 
matka dziecka poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dzieckiem, przekazuje mu treści, które miały negatywnie wpływać 
na budowaną relację między nim, a rodziną zastępczą. 
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7) wsparcie otrzymane w umożliwianiu kontaktu z rodzicami i innymi osobami 
bliskimi: 45,5% ankietowanych stwierdziło brak wsparcia56, 9,1% stwierdziło, że 
było niewielkie i dostateczne, 36,4% stwierdziło, że było dobre i bardzo dobre, 
a 9,1% stwierdziło, że było znakomite. 

W sprawie udzielonej przez ankietowane rodziny zastępcze oceny skuteczności 
otrzymanego od  koordynatorów wsparcia Dyrektor wyjaśnił, że „(…) utrudniony 
dostęp do usług medycznych jest kwestią publicznie znaną i komentowaną przez 
media. Drugą istotną kwestią jest to, że zdecydowaną większość rodzin zastępczych 
stanowią rodziny spokrewnione i niezawodowe (często dalsze pokrewieństwo, np. 
ciocia, wujek). W mojej ocenie to właśnie ta grupa rodzin zastępczych ocenia, że 
udzielane przez koordynatora wsparcie nie wpływa ani pozytywnie, ani negatywnie 
na realizowanie przez nich ich obowiązków. Ponadto ankietowani ocenili również 
otrzymane wsparcie od koordynatorów, w podziale na siedem ustawowych zadań 
realizowanych przez rodziny zastępcze. Można zauważyć, że w większości 
przypadków (dot. dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych = 50%) – 
rodziny zastępcze stwierdzają, że było ono w zasadzie dobre, bardzo dobre 
i znakomite. Osobną kwestią jest wspieranie rodzin zastępczych w kontaktach 
z rodzicami i innymi osobami bliskimi. Działania te były bardzo trudne nawet przed 
stanem pandemii i często mają w tle konflikt lub rywalizację pomiędzy rodziną 
zastępczą a rodzicami dziecka. Natomiast zapewnienie kształcenia, wyrównywanie 
braków rozwojowych i szkolnych jest zadaniem związanym głównie z aktywnością 
rodziców zastępczych. Dlatego uzyskane w ankietach oceny uznaję jako 
pozytywne.” 

(akta kontroli str. 342-540, 593) 

W ramach udzielanego rodzinom wsparcia koordynatorzy wizytowali je nie rzadziej 
niż raz w miesiącu. Każdy z koordynatorów prowadził dla objętej przez niego 
wsparciem rodziny miesięczną kartę pracy z rodziną zastępczą, w której 
dokumentował bieżące informacje o rodzinie oraz działania, jakie zostały podjęte na 
rzecz poprawy sytuacji w rodzinie. Ponadto podejmowane działania wobec rodzin 
i ich podopiecznych były również odnotowywane w notatkach służbowych, jeżeli 
wymagała tego sytuacja. W trakcie wizyt koordynatorzy przede wszystkim 
przeprowadzali rozmowy z rodzinami zastępczymi i dziećmi w celu ustalenia ich 
potrzeb i zidentyfikowania występujących problemów.  

Na podstawie udzielonych odpowiedzi na przesłane rodzinom zastępczym i rdd 
pytania ankietowe ok. 64% badanych rodzin wskazało, że koordynatorzy nigdy nie 
pomagali dzieciom w odrabianiu prac domowych, nie bawili się z nimi, a w ok. 18% 
nigdy nie pomagali w wypełnianiu dokumentów. W ok. 78% bardzo rzadko, bądź 
rzadko koordynatorzy sprawdzali stan i czystość pomieszczeń. Z kolei ok. 73% 
badanych ankietowanych rodzin wskazało, że koordynatorzy zawsze rozmawiali 
z nimi podczas wizyt, a w 64% przypadkach wskazało również, że zawsze 
rozmawiało z dziećmi. Wszyscy ankietowani zaznaczyli, że wizyty koordynatorów 
odbywały się nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

W przypadku rodziny nieobjętej wsparciem koordynatora57, organizator pieczy 
rodzinnej odwiedzał ją raz na trzy miesiące. Podczas wizyt organizator prowadził 
rozmowy z rodziną zastępczą i ich podopieczną w celu monitorowania bieżącej 
sytuacji rodzinnej oraz procesu usamodzielniania się wychowanki.  

(akta kontroli str. 342-411, 541-545) 

                                                      
56 Ankietowani dopisywali w komentarzach, że brak wsparcia wynikał z faktu iż rodzice dzieci nie mieli potrzeby widywać się  
z nimi, związku z czym nie było potrzeby uzyskiwania wsparcia koordynatora. 
57 W PCPR do 30 czerwca 2020 r. były dwie rodziny zastępcze nieobjęte wsparciem koordynatora, natomiast w czasie 
przeprowadzenia niniejszej kontroli w PCPR funkcjonowała tylko jedna rodzina zastępcza nie objęta wsparciem koordynatora. 
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Rodziny zastępcze miały możliwość korzystania z uprawnień wynikających z ustawy 
o pieczy zastępczej. Katalog tych uprawnień obejmował: korzystanie z pomocy 
rodziny pomocowej, możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu 
opieki nad dziećmi, możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy, możliwość 
korzystania z pomocy prawnej, umożliwienie uzyskania porady w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, prawo do urlopu, możliwość udziału w grupie 
wsparcia, poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji 
oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego oraz udział w szkoleniach 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby. 

Najczęstszą formą wsparcia, z jakiej korzystały rodziny zastępcze oraz rdd było 
korzystanie z porad psychologiczno-pedagogicznych (6 z 8) oraz szkoleń mających 
na celu podnoszenie ich kwalifikacji. Najrzadziej rodziny zastępcze korzystały 
z prawa do urlopu (2 z 8) oraz pomocy wolontariuszy (1 z 8).  

Dyrektor wyjaśnił, że „w okresie objętym kontrolą nie wszystkie rodziny zastępcze 
oraz rdd korzystali ze wszystkich form pomocy – wynikających z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy zwrócić uwagę, iż 
niektóre z tych uprawnień nie przysługują lub przysługują w ograniczonym zakresie 
rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz niezawodowym – stanowiącym 
większość rodzin zastępczych. Wsparcie poprzez rodzinę pomocową, prawo do 
urlopu oraz zatrudnienie osoby do pomocy było udzielane przez tut. PCPR 
wszystkim rodzinom, które spełniały warunki do otrzymania tej pomocy i zwróciły się 
o taką pomoc (analiza dokonana na potrzeby udzielenia tej odpowiedzi nie 
potwierdziła żadnego przypadku odmowy przyznania przysługującej pomocy). 
Grupa wsparcia jest prowadzona przez PCPR w Raciborzu i rodziny mogą w niej 
uczestniczyć. Pomoc prawna jest prowadzona przez PCPR w Raciborzu dla rodzin 
zastępczych, jednak jej zakres może być oceniany jako niewystarczający. W tym 
zakresie zostaną podjęte dalsze działania – jeżeli pozwoli na to sytuacja finansowa 
samorządu terytorialnego. Pomocy wolontariuszy nie zdołano zorganizować dla 
rodzin zastępczych, jedyny kandydat na wolontariusza zrezygnował po kilku 
wizytach w rdd. PCPR w Raciborzu wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin 
Zastępczych organizuje coroczną konferencję (nie dot. 2020 z powodu epidemii) 
promującą rodzicielstwo zastępcze. Prelegenci oraz tematy prelekcji są uzgadniane 
ze środowiskiem rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze uczestniczące 
w konferencjach mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wzmocnienia 
swoich kompetencji. Niektóre rodziny nie korzystają z takich możliwości – co 
pozostaje kwestią ich wyboru”. 

(akta kontroli str. 342-411, 584-589) 

Koordynatorzy w ramach wsparcia rodzin zastępczych współpracowali z podmiotami 
zewnętrznymi, tj. szkołą, sądami,  ośrodkami adopcyjnymi oraz ośrodkami pomocy 
społecznej. W ramach współpracy ze szkołą koordynatorzy utrzymywali kontakt  
z wychowawcami uczniów objętych rodzinną pieczą zastępczą oraz z pedagogami 
szkolnymi, dzięki czemu byli w stanie na bieżąco monitorować postępy w edukacji 
oraz uzyskiwać informacje o ich problemach wychowawczych. Natomiast 
współpraca ze sądami polegała na udziale koordynatorów w sprawach związanych  
z ograniczeniem, odebraniem bądź przywróceniem władzy rodzicielskiej rodzicom 
biologicznym dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto badanie 
dokumentacji rodzin zastępczych i rdd wykazało58, że koordynatorzy i organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej realizowali obowiązki wobec sądów wynikające z art. 47 
ust. 5-7 ustawy o pieczy zastępczej, tj. informowali, co najmniej raz na 6 miesięcy, 
właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie 

                                                      
58 Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych, w tym dwóch rdd. 
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zastępczej lub rdd oraz o sytuacji rodziny dziecka, w przypadkach stwierdzenia 
ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej informowano 
właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, a w przypadkach 
nieprzekazania do sądu w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka  
w pieczy zastępczej ww. informacji składano do właściwego sądu wniosek  
o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem 
uregulowania jego sytuacji prawnej. Koordynatorzy współpracowali również  
z ośrodkami pomocy społecznej59. Najczęstszą formą współpracy z pracownikami 
OPS było ich uczestnictwo w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,  
o posiedzeniach których PCPR OPS informował.   

(akta kontroli str. 342-540) 

3.2. Koordynatorzy zapewniali rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej 
opieki. W badanej próbie, siedem z ośmiu rodzin zastępczych uzyskało pomoc 
w dostępie do specjalistycznej pomocy psychologicznej u psychologa zatrudnionego 
w PCPR. Pomoc psychologiczna miała charakter doraźny i była udzielana 
w przypadku zaistnienia problemów wychowawczych. Ponadto u dwóch rodzin 
zastępczych dwoje podopiecznych było objętych opieką rehabilitacyjną  
udzielaną w specjalistycznych poradniach, ze względu na orzeczenia  
o ich niepełnosprawności. Charakter tej pomocy był długookresowy. Dwie rodziny 
zastępcze (jedna objęta wsparciem koordynatora oraz jedna nieobjęta tym 
wsparciem), nie występowały o specjalistyczną pomoc, ponieważ nie zaistniały 
okoliczności wskazujące na jej potrzebę. Badania ankietowe rodzin wykazały, że 
w przypadku 45,5% rodzin zastępczych została udzielona przez koordynatorów 
pomoc w dostępie do specjalistycznej opieki psychologicznej, kolejne 45,5% 
ankietowanych stwierdziło, że nie było takiej potrzeby, aby zasięgać takiej pomocy. 
Natomiast w 9% ankietowanych stwierdziło, że taka pomoc nie została im udzielona. 

(akta kontroli str. 342-540) 

3.3. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Program rozwoju pieczy zastępczej  
w powiecie raciborskim na lata 2018-202060. W programie określony został cel 
główny: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie systemu 
pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego, zgodnie z istniejącymi 
potrzebami. Dla realizacji celu głównego programu, zostały opracowane trzy cele 
szczegółowe: 

1. Promowanie i rozwój różnych form rodzicielstwa zastępczego, 
2. Wsparcie istniejących form pieczy zastępczej61, 
3. Udzielenie wsparcia wychowankom pieczy zastępczej. 

Przewidziane w programie formy wsparcia miały charakter ogólny i nie były 
adresowane do szczególnych grup rodzin zastępczych lub rdd. Charakter 
przewidzianych w programie zaplanowanych działań odpowiadał potrzebom 
wynikającym z dokumentacji rodzin zastępczych objętych szczegółowym badanie 
jak również wskazanych przez rodziny zastępcze w rozesłanych ankietach, 
w szczególności dotyczyło to kwestii zwiększenia dostępu do specjalistycznej 
pomocy psychologicznej oraz zapewnienia pomocy prawnej. W obowiązującym 

                                                      
59 Dalej: „OPS” 
60 Stanowiącym załącznik do uchwały XXXIX/349/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r., zwany dalej: 
„Programem” 
61 W ramach drugiego celu szczegółowego zaproponowano następujące działania mające na celu wsparcie istniejących rodzin 
zastępczych: kontynuacja zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanie specjalistycznych szkoleń 
mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji rodzin zastępczych, udzielenie pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej rodzinom zastępczym oraz umożliwienie dostępu do specjalistycznej pomocy, zapewnienie pomocy prawnej, 
zatrudnienie osób do pomocy do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, organizowanie 
wolontariatu, prowadzenie grup wsparcia, udzielenie wsparcia poprzez rodziny pomocowe. 
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programie nie zostały przyjęte określone wartości wskaźników jego realizacji. 
Przyjęto w nim natomiast limit planowych do utworzenia zawodowych rodzin 
zastępczych. W sprawozdaniach z działalności określano liczbę nowopowstałych 
rodzin , ale bez podziału na ich typ.  

Dyrektor wyjaśnił, że „działania te były na bieżąco realizowane, nie wdrożono 
jednakże żadnych narzędzi do ich monitorowania. W zakresie działań 
koordynatorów związanych z realizacją ww. programu udzielali oni niezbędnych 
informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy, bądź umożliwiali skorzystanie 
z niej (umówienie z psychologiem, kontakt z poradnią, prawnikiem)”. 

(akta kontroli str. 24-37, 180-287, 319-320) 

3.4 W latach 2018-2020 (I półrocze) do PCPR wpłynęła jedna skarga na pracę 
koordynatora. W skardze62 wnoszono o dokonanie zmiany koordynatora, 
uzasadniając, że rodzina nie czuła w koordynatorze wsparcia, lecz wrogość, która 
wyrażała się w narzucaniu swojej woli oraz składaniu nieprawdziwych zeznań 
o rodzinie zastępczej przed sądem rodzinnym. W związku z treścią skargi Dyrektor 
wezwał koordynatora do złożenia wyjaśnień. Zestawiając treść skargi 
z wyjaśnieniami oraz dokumentami potwierdzającymi jej treść, Dyrektor uznał 
skargę za niezasadną, jednakże w celu zapobieżenia dalszej eskalacji konfliktu, 
dokonał zmiany koordynatora. Ponadto w ww. latach do PCPR wpłynęły jeszcze 
dwa wnioski o zmianę koordynatora63. Treść tych wniosków nie nosiła znamion 
skarg, mimo to Dyrektor w tych przypadkach również dokonał zmiany 
koordynatorów.  

(akta kontroli str.303-316) 

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

 
Koordynatorzy skutecznie wspierali rodziny zastępcze w zakresie realizacji ich 
zadań wynikających z art. 40 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy o pieczy zastępczej. 
Koordynatorzy zapewniali rodzinom zastępczym korzystania z uprawnień 
wynikających z ustawy. Organizator rozpatrywał i reagował na składane do niego 
skargi rodzin zastępczych na działania koordynatorów. Organizacja działań 
organizatora pieczy zastępczej umożliwiała realizację założeń przyjętych 
w powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej. 

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

Konieczność dochowywania przez koordynatorów ustawowego limitu jednoczesnej 
pracy z nie więcej niż 15 rodzinami zastępczymi i rdd. 
 
Wyznaczanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej po zasięgnięciu opinii 
rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
                                                      
62 Skarga złożona w PCPR 15 października 2018 r. 
63 Jedna w 2019 r. oraz jedna w 2020 r. 
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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 Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

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

 

Katowice, dnia 14 grudnia 2020 r. 
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