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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku1 

ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik 

 

Ewa Skiba Kierownik PCPR2 od 1 lipca 2005 r. 

 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej3. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 

3. Formy i efekty pomocy udzielanej przez koordynatorów rodzinom 
zastępczym i rodzinnym domom dziecka4.  

 

Lata 2018 - 2020 (I półrocze) 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Kinga Kołodziejczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKA/269 /2020 z 28 września 2020 r.  

(akta kontroli str.1-1) 

 

                                                      
1 Dalej: „PCPR”, lub „Centrum”. 
2 Dalej: „Kierownik” lub ”Organizator Pieczy zastępczej”. 
3 Dalej: „koordynator”. 
4 Dalej: „rdd”. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej była prawidłowo zorganizowana i realizowana. 

Organizator Pieczy Zastępczej prawidłowo umiejscowił koordynatorów w strukturze 
PCPR, a osoby zatrudnione na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej7, które spełniały określone w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej8. 

Organizator Pieczy Zastępczej, organizując pracę koordynatorów w terenie, 
umożliwił im m.in. korzystanie z samochodu służbowego oraz zapewnił możliwość 
podnoszenia kwalifikacji identyfikując ich potrzeby szkoleniowe i organizując  
dla nich szkolenia bądź umożliwiał uczestnictwo w szkoleniach i superwizji 
organizowanych przez inne ośrodki. 

Organizator Pieczy Zastępczej podczas wyznaczania koordynatora brał pod uwagę 
opinię rodziny. Koordynatorzy 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. 
Koordynatorzy uczestniczyli w posiedzeniach dot. opracowywania i aktualizowania 
oceny sytuacji dziecka. 

Ponadto Koordynatorzy identyfikowali problemy występujące przy realizacji przez 
rodziny zastępcze swoich ustawowych zadań i udzielali wsparcia w ich 
rozwiązywaniu. 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, jak i w samej rodzinie. Koordynatorzy pozyskiwali 
informacje o zainteresowaniach dzieci i sposobach spędzania przez nie wolnego 
czasu, umożliwiali również dzieciom spotkania z rodziną biologiczną i bliskimi (przy 
obopólnej zgodzie rodziny zastępczej i biologicznej oraz braku przeciwskazań 
prawnych). Pracownicy PCPR informowali rodziny o możliwościach: 

− skorzystania z poradnictwa specjalistycznego udzielanego w Centrum oraz 
współpracujących z nim poradniach, w tym również poradnictwa prawnego; 

− uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych 
oraz grupach wsparcia i spotkaniach integracyjnych; 

− skorzystania z urlopu lub wsparcia rodziny pomocowej bądź wolontariuszy. 

Zadania określone w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w odniesieniu do pomocy udzielanej rodzinom zastępczym przez koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej były prawidłowo realizowane. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły powierzenia, w 2018 r., dwóm 
koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej, sprawowania opieki nad większą liczbą 
rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka niż określona w art. 77 ust. 4 
ustawy o pieczy zastępczej oraz wykazania niezgodnych ze stanem faktycznych 
danych w sprawozdaniu dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za dany rok. 

 

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej.  
7 Osoby te były zatrudniane w Dziale Pieczy Zastępczej PCPR na podstawie umów o pracę w ramach zadaniowego czasu 
pracy. 
8 DZ.U. z 2020 r., poz. 821, dalej: „ustawa o pieczy zastępczej”, lub „ustawa”. Maksymalnie 15 rodzin. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 
1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej  
1.1 Koordynatorzy w strukturze organizacyjnej jednostki oraz wewnętrzne procedury 

pomocy rodzinom zastępczym oraz ułatwienia w dotarciu do miejsca 
zamieszkania rodzin zastępczych. 

a) W strukturze organizacyjnej Centrum został wyodrębniony, (zgodnie  
z art. 79 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej) Dział Pieczy Zastępczej, do 
którego zadań zależała m.in. realizacja zadań Organizatora Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej oraz realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. 

Od stycznia 2015 r. w Dziale Pieczy Zastępczej PCPR funkcjonował  
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, składający się z dwóch 
pedagogów/pracowników socjalnych oraz trzech koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej. Od 7 października 2019 r. w skład zespołu, oprócz 
dwóch pedagogów/pracowników socjalnych, wchodziło czterech 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 3-42a ) 

b) Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w celu ułatwienia pracy 
koordynatorom rodzinnej oraz ustandaryzowania sposobów 
sprawozdawania efektów ich pracy opracował wzory następujących 
dokumentów (Sprawozdanie z objęcia opieką koordynatora dziecka  
i rodziny zastępczej, Kartę czynności koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, Potwierdzenie objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, Aktualizacja sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej, Plan pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, 
Protokół z posiedzenia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej, Kwestionariusz oceny rodziny zastępczej). Wszyscy 
koordynatorzy byli zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy10. Podczas pracy 
w terenie korzystali z samochodu służbowego. Co miesiąc wypełniali karty 
pracy koordynatora pieczy zastępczej, które zatwierdzał kierownik PCPR.  
W kartach pracy wpisywane były informacje o zadaniu, jakie zostało 
wykonane, liczbie godzin przeznaczonych na jego wykonanie oraz terminie 
wykonania zadania. Ponadto karta zawierała informacje o: liczbie godzin 
przepracowanych przez koordynatora w danym miesiącu, (w tym godzin,  
w których koordynator przebywał na urlopie) oraz o liczbie rodzin 
zastępczych objętych koordynacją. 

W związku z pandemią COVID Organizator Pieczy Zastępczej na podstawie 
Zarządzeń11 kierownika PCPR, wstrzymał tymczasowo pracę w środowisku 
lokalnym, ograniczył do minimum kontakt osobisty w PCPR oraz zawiesił 

                                                      
9 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. 
10 Forma alternatywnego, elastycznego systemu czasu pracy. Polega na wyznaczeniu czasu pracy poprzez wskazanie przez 
bezpośredniego przełożonego zadań, jakie pracownik ma wykonać. Pod pojęciem tym rozumiany jest czas, w którym 
pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 
11 Zarządzenie nr: 4/2020 z dnia 11 marca 2020, nr 5/2020 z dnia 12 marca 2020 r., nr 7/2020 z dnia 18 marca 2020 r.,  
nr 8/2020 i nr 9/2020 z dnia 26 marca 2020r., nr 10/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., 11/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., 15/2020 
z dnia 27 maja 2020 r., 19/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., 20/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. 
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osobiste kontakty rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi  
w pieczy zastępczej. 

Zdaniem kierownika PCPR tymczasowe wstrzymanie osobistego kontaktu 
nie wykluczyło realizacji zadań, a jedynie zmieniło ich formę. Koordynatorzy 
pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z rodzinami oraz 
wychowankami. 

Kierownik PCPR opracował wytyczne dot. spotkań dzieci z terenu powiatu 
rybnickiego przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z rodzicami 
biologicznymi12. 

PCPR w trakcie pandemii zorganizowało konkurs pn.: „Zostań w domu  
i pokaż swój talent”. W trakcie rozmów z rodzinami zastępczymi Pracownicy 
Działu Pieczy Zastępczej poruszali kwestie organizacji czasu wolnego dla 
dzieci oraz zachęcali do wzięcia udziału w konkursie. Rodziny przekazywały 
prace13 dzieci drogą elektroniczną (email, MMS) - każda praca została 
nagrodzona. 

Ponadto Centrum przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie Pandemii COVID-19”14. 
Przed przystąpieniem do realizacji projektu pracownicy działu pieczy 
zastępczej dokonali rozeznania potrzeb wśród rodzin zastępczych.  
W oparciu o zebrane potrzeby zostało złożone do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego zapotrzebowanie na środki z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz środki ochrony 
osobistej: maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Łącznie 
zakupiono 64 laptopy, 1 ekran stojący, 1 urządzenie wielofunkcyjne,  
5 kompletów słuchawek, 1 telewizor, 1 rzutnik oraz 5 szt. oprogramowania 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem zakupu 
przenośnych komputerów (laptopów), oprogramowania dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzętu audiowizualnego dla 
instytucjonalnej formy pieczy zastępczej było umożliwienie realizacji zadań 
w trybie zdalnego nauczania. 

W trakcie tzw. „luzowania” obostrzeń powrócono do standardowego 
charakteru pracy. 

 (akta kontroli str. 42,45-46, 243-272, 289-305,383) 

c) Organizator dla zapewnienia koordynatorom odpowiednich warunków pracy 
z rodziną zastępczą przyjął następujące rozwiązania: 

− możliwość swobodnego/nieskrępowanego porozmawiania na 
terenie PCPR z rodziną zastępczą, dziećmi z rodzin zastępczych, 
rodzinami biologicznymi. W latach 2018 – 2019 spotkania odbywały 
się w pokoju Kierownika PCPR udostępnianym dla tych celów,  
od I kwartału 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku – 
zlokalizowanym w tym samym budynku, co PCPR funkcjonuje pokój 
widzeń, 

− dostęp do samochodu służbowego – potrzebę wykorzystania 
samochodu koordynatorzy wpisywali w grafik, ustalając termin  
i trasę przejazdu, 

                                                      
12 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kierownika PCPR nr 23/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dot. 
spotkań dzieci z terenu powiatu rybnickiego przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi 
13 Nadesłane prace zostały wykonane różnymi metodami oraz technikami. Efektem końcowym były kolorowanki, wyklejanki, 
rysunki, kolorowe jajka, eko- ludek, szkice a nawet stroiki świąteczne. 
14 http://pcpr.rybnik.pl/198/projekt-wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastpczej-w-okresie-epidemii-covid-19.htm 
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− zwrot kosztów przejazdu środkami transportu publicznego  
w przypadku rozliczania delegacji związanych z uczestnictwem 
koordynatorów w szkoleniach lub konieczności pilnego wyjazdu, 
który nie był wpisany w kalendarz. 

(akta kontroli str. 383-384) 

1.2 Spełnianie przez zatrudnianych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
wymogów ustawowych15 oraz przestrzeganie przez organizatora formy i stanu 
zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

a) Wszyscy koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w PCPR  
w latach 2018 – 2020 (I półrocze) spełniali wymagania ustawowe  
dot. wykształcenia i nieograniczonej władzy rodzicielskiej. Żaden  
z koordynatorów nie był zobowiązany do wypełniania obowiązku 
alimentacyjnego, nie został skazany za przestępstwo umyślne, nie był 
również zawieszony w pełnieniu obowiązków. 

(akta kontroli str. 96-97) 

b) Wszyscy koordynatorzy pieczy zastępczej wykonywali zadania na 
podstawie zawartych umów o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. 
Wykonanie zadań potwierdzali poprzez comiesięczne wypełnianie kart 
pracy koordynatora pieczy zastępczej, które następnie były zatwierdzane 
przez kierownika PCPR. W sytuacji korzystania przez koordynatorów  
z dłuższych zwolnień lekarskich lub innych nieprzewidzianych sytuacji 
Organizator dla zapewnienia wsparcia dla rodzin zastępczych poszukiwał 
pracownika na zastępstwo, do czasu zatrudnienia pracownika opiekę nad 
rodzinami przejmowali pozostali koordynatorzy. 

 (akta kontroli str. 42,45-46,96,384) 

c) W PCPR w Rybniku na koniec 2018 r. zatrudnionych było trzech 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Od 3 stycznia 2019 r. w PCPR 
pracowało czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Taki stan 
zatrudnienia (czterech koordynatorów) utrzymywał się na koniec 2019 r. 
oraz koniec I półrocza 2020 r. Poziom fluktuacji zatrudnienia na tych 
stanowiskach wynosił 0,1416 w 2018 r. i 0 w latach 2019 – 2020 (I półrocze). 

(akta kontroli str. 955-56,64-65,73-74,83,93,98) 

d) W okresie objętym kontrolą w PCPR funkcjonowało: 

− w 2018 r. 55 rodzin zastępczych, w tym 42 objęte opieką 
koordynatora (76,4%). 

Najwięcej – 33 rodziny, to rodziny spokrewnione (co stanowiło 60% 
spośród wszystkich rodzin zastępczych) – 27 z nich było objętych 
opieką koordynatora. 

Najmniej było rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego – trzy rodziny (co stanowiło 5,5% spośród wszystkich rodzin 
zastępczych) – dwie z nich były objęte opieką koordynatora. 

Nie funkcjonowały rodziny zastępcze zawodowe - specjalistyczne oraz 
rodzinne domy dziecka; 

− w 2019 r. 61 rodzin zastępczych, w tym 55 objętych opieką 
koordynatora (90,2%); 

                                                      
15 Określonych w art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2,3,4 i art. 13 ustawy o pieczy zastępczej. 
16 Wskaźnik fluktuacji liczony jako iloraz liczby koordynatorów, którzy odeszli z pracy w danym roku oraz średniorocznej liczby 
koordynatorów. 
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Najwięcej – 37 rodzin, to rodziny spokrewnione (co stanowiło 60,7% 
spośród wszystkich rodzin zastępczych) – 31 z nich było objętych 
opieką koordynatora. 

Najmniej było rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego – trzy rodziny (co stanowiło 4,9% spośród wszystkich rodzin 
zastępczych) – wszystkie były objęte opieką koordynatora. 

Nie funkcjonowały rodziny zastępcze zawodowe - specjalistyczne oraz 
rodzinne domy dziecka; 

− w 2020 r. (I półrocze) 58 rodzin zastępczych w tym 56 objętych 
opieką koordynatora (96,5%). 

Najwięcej – 34 rodziny, to rodziny spokrewnione (co stanowiło 58,6% 
spośród wszystkich rodzin zastępczych) – 32 z nich były objęte opieką 
koordynatora. 

Najmniej było rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego – trzy rodziny (co stanowiło 5,1% spośród wszystkich rodzin 
zastępczych) – wszystkie były objęte opieką koordynatora. 

Nie funkcjonowały rodziny zastępcze zawodowe - specjalistyczne  
oraz rodzinne domy dziecka; 

W 2018 r. dwóch koordynatorów miało pod opieką więcej niż łącznie 15 rodzin 
zastępczych co zostało szczegółowo opisane w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki rezygnacji rodzin zastępczych 
ze wsparcia koordynatorów. 

(akta kontroli str.95,145-160,181,193-194) 

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

a) Organizator na początku każdego roku zwracał się do zatrudnionych  
w PCPR pracowników, w tym koordynatorów o zgłaszanie propozycji 
potrzebnych szkoleń. Koordynatorzy pieczy zastępczej mieli możliwość 
udziału w szkoleniach zapewniających podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, które odpowiadały zgłaszanemu zapotrzebowaniu. Jednakże 
zdaniem Kierownika PCPR nie wszystkie szkolenia mogły zostać 
zrealizowane z powodu braku na rynku ofert szkoleniowych z danej 
tematyki. W szczególności braki ofert dotyczyły możliwości uczestnictwa  
w darmowej superwizji17. 

Co roku ośrodek składał zapotrzebowanie na darmowe szkolenia 
organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego18. W okresie objętym kontrolą koordynatorzy pieczy zastępczej 
uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez ROPS dot. rozwoju 
dzieci i młodzieży, uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży oraz 
profilaktyki uzależnień, przygotowania dziecka do adopcji i drogi do adopcji, 
dialogu motywującego w pracy socjalnej. 

 

                                                      
17 Metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach wiążących się z kontaktami z osobami dotkniętymi 
psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania ze specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. 
18 Dalej: „ROPS”. 
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Podczas pandemii koronawirusa pracownicy sporadycznie korzystali  
z darmowych webinarów19. 

(akta kontroli str. dokumenty 99-116) 

b) W 2018 r. organizator zapewnił zatrudnianym koordynatorom możliwość 
skorzystania z superwizji, która została opłacona ze środków finansowych 
Ośrodka. W latach kolejnych PCPR wnioskowało o możliwość uczestnictwa 
w superwizji dla swoich pracowników, lecz taka możliwość nie została 
przyznana. Pracownicy PCPR nie zgłaszali potrzeb w zakresie poradnictwa 
zawodowego. 

 (akta kontroli str. 110,118-120) 

1.4 Łączny koszt zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  
w PCPR w Rybniku wyniósł 130,7 tys. zł w 2018 r., 179,9 tys. zł w 2019 r. oraz 
98,8 tys. zł w I półroczu 2020 r. 

W ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej, w 2018 r. zgłoszono zapotrzebowanie na dofinansowanie 
do trzech stanowisk koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 63,3 tys. zł, przy 
wkładzie własnym w kwocie 31,2 tys. zł (49,2% wnioskowanej kwoty dotacji). 
Przyznana została dotacja w wysokości 52,9 tys. zł, - wkład własny 29,6 tys. zł. 
W 2019 r. zgłoszono zapotrzebowanie na dofinansowanie do czterech 
stanowisk koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 71,4 tys. zł przy wkładzie 
własnym w kwocie 49,7 tys. zł (69,4% wnioskowanej kwoty dotacji). Przyznana 
została dotacja w wysokości 57,3 tys. zł, - wkład własny 66,9 tys. zł. Wkład 
własny środków finansowych powiatu związany z partycypacją w kosztach 
wynagrodzenia koordynatorów (wszyscy byli zatrudnieni na etat w oparciu  
o umowy o pracę)20 wyniósł w roku 2018 36%, a w roku 2019 53 %. 
Sprawozdanie były zgodne z ewidencją księgową. 

(akta kontroli str. 121-143) 

1.5 Koordynatorzy sprawozdawali organizatorowi pieczy zastępczej efekty swojej 
pracy w danym roku. Sprawozdania sporządzane przez koordynatorów  
były analizowane (omawiane) przez Kierownika PCPR z koordynatorami. 
Zawarte w sprawozdaniach informacje związane z realizacją zadań przez 
koordynatorów, były zgodne ze stanem faktycznym.  

(akta kontroli str. 174-236,240-241) 

1.6 Kontrole realizacji zadań przeprowadzane u organizatora pieczy zastępczej.  

a) Zarząd Powiatu Rybnickiego nie przeprowadzał w latach 2018 – 2020 
(I półrocze) kontroli w PCPR w Rybniku. 

(akta kontroli str. 168) 

b) Inspektorzy Oddziału ds. Pieczy Zastępczej Wydziału Rodziny i Polityki 
Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzili 
w dniach 18-20 i 26-27 kwietnia 2018 r. kontrolę w PCPR w Rybniku.  
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pieczy 
zastępczej. 

(akta kontroli str.161-163,165-166) 

                                                      
19 Rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia 
obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. 
20 Zobowiązanie Powiatu w przypadku koordynatorów zatrudnionych w wymiarze etatu na podstawie umów o pracę powinno 
wynosić minimum 33%. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W okresie od sierpnia do grudnia 2018 r. dwaj koordynatorzy mieli pod opieką 
więcej aniżeli 15 rodzin zastępczych21, co było niezgodne z art. 77 ust. 4 ustawy  
o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 181,194,404-410) 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że jeden z koordynatorów w 2018 r. rozwiązał umowę  
o pracę22. PCPR w trakcie poszukiwania pracownika, powierzyło opiekę nad 
rodzinami zastępczymi, które pozostawały pod opieką zwalniającego się 
koordynatora, pozostałym trzem koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej.  
Za wykonywanie dodatkowych obowiązków koordynatorzy byli dodatkowo 
wynagradzani. 

(akta kontroli str. 96-97,384-385) 

2. W sprawozdaniu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za 2018 r. zawarto 
niezgodną ze stanem faktycznym informację, że każdy z koordynatorów miał  
pod opieką 15 rodzin zastępczych, podczas gdy rzeczywista liczba rodzin 
przypadających na jednego koordynatora na dzień 31 grudnia 2018 r. (tj. dzień, na 
który sporządza się sprawozdanie) wynosiła 22. 

 (akta kontroli str. 48-65) 

Kierownik PCPR wyjaśniła, że rodziny przekazane w ramach zastępstwa dwóm 
koordynatorom, nie zostały im doliczone, ponieważ skutkowałoby to zdublowaniem 
tychże rodzin i tym samym zawyżeniem liczby rodzin zastępczych objętych 
wsparciem. 

(akta kontroli str. 417) 

NIK wskazuje, że skutkiem podania w sprawozdaniu nierzetelnych informacji był 
brak wiedzy Ministerstwa o stanie niezgodnym z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy 
zastępczej. Ponadto, zdaniem NIK, w sytuacji wątpliwości co do sposobu prezentacji 
danych w sprawozdaniu, istniała możliwość konsultacji z jego adresatem.  

 

Organizator pieczy zastępczej właściwie umiejscowił koordynatorów pieczy 
zastępczej w strukturze organizacyjnej jednostki. Osoby zatrudnione na 
stanowiskach koordynatorów spełniały wymogi ustawowe. Wszyscy koordynatorzy 
zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w ramach zadaniowego czasu 
pracy, a Organizator co roku rozpoznawał ich potrzeby szkoleniowe i umożliwiał im, 
w miarę posiadanych możliwości, uczestnictwo w szkoleniach. Zmiany 
koordynatorów były dokonywane w przypadku zdarzeń losowych bądź 
organizacyjnych. W 2018 r., z uwagi na długotrwały urlop jednego z koordynatorów 
oraz wypowiedzenie umowy przez osobę zatrudnioną na zastępstwo, dwóch 
koordynatorów przez cztery miesiące miało pod opieką więcej niż 15 rodzin 
zastępczych. 

 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 
2.1 Wyznaczenie koordynatora23. 

                                                      
21 Każdy z koordynatorów miał pod opieką siedem rodzin zastępczych dodatkowo. 
22 Umowa była zawarta w celu zastąpienia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim. 
23 Zgodnie z obwiązującymi procedurami wewnętrznymi. 
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a) Organizator prawidłowo wyznaczał koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Rodziny zastępcze, które zwracały się z wnioskiem o objęcie ich 
opieką koordynatora, były obejmowane jego opieką po uprzednim wydaniu 
opinii o przydzielonym koordynatorze24. Nie stwierdzono przypadków 
odmowy objęcia rodziny opieką koordynatora, ani wydania przez rodzinę 
negatywnej opinii o przydzielonym jej koordynatorze. Dwie rodziny, które nie 
wystąpiły o objęcie opieką koordynatora argumentowały to brakiem 
problemów wychowawczych oraz umiejętnością samodzielnego zajmowania 
się dziećmi. 

(akta kontroli str. 425,434,443,452,461,470,479,488,710-711,763,) 

b) W okresie objętym kontrolą dokonano zmiany koordynatora pieczy 
zastępczej dla pięciu z ośmiu rodzin objętych opieką koordynatorów 
(62,5%). Zmiany te były dokonywane w związku z fluktuacją kadr25 dot. 
koordynatorów pieczy zastępczej oraz z podziałem terytorialnym obszaru 
oddziaływania Centrum pomiędzy koordynatorów w zależności od miejsca 
ich zamieszkania. 

 (akta kontroli str. 565) 

2.2 Plany pomocy dziecku26. 

a) Plany pomocy dzieciom były opracowywane na standardowym formularzu 
zawierającym następujące informacje: 

I. Dane osobowe wychowanki/wychowanka; 

II. Sytuację zdrowotną dziecka (czy posiada orzeczenie  
o niepełnosprawności, z jakiego powodu i do kiedy, czy wymaga  
leczenia i w jakim zakresie, informacje o przebytych chorobach  
i hospitalizacjach, czy wymaga konsultacji lekarskich, informacje  
o szpitalach, przychodniach, w których leczone jest dziecko); 

III. Dochód dziecka (alimenty, renta rodzinna, dodatek sierocy, zasiłek 
pielęgnacyjny, renta socjalna, inne) 

IV. Informacje o rodzinie biologicznej dziecka (informacje dot. władzy 
rodzicielskiej – pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, sytuacja 
zawodowa rodziców, zatrudnienie, brak zatrudnienia, rejestracja w PUP, 
kontakty z dzieckiem (opis, przebieg spotkań, częstotliwość, motywacja); 

V. Edukacja dziecka (szkoła, klasa, kontakty z rówieśnikami, przebieg nauki 
szkolnej, osiągane wyniki w nauce, problemy szkolne, orzeczenie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej); 

VI. Sytuacja osobista wychowanka (relacje z opiekunami, zainteresowania, 
pasje, osiągniecia, marzenia; czas wolny, okres wakacyjny, zaspokojenie 
indywidualnych potrzeb wychowanka itd.). 

W ppd określane były cele, które następnie zostały podzielone na konkretne 
zindywidualizowane zadania ze wskazaniem kto i w jakim okresie ma je realizować. 
W formularzu zostało przewidziane miejsce na uwagi i ewaluację, która była 
dokonywana podczas każdej aktualizacji oceny sytuacji dziecka. 

Cele w ppd dotyczyły: 

                                                      
24 Rodziny były proszone o wydanie opinii o koordynatorze od października 2012 r. – czyli od momentu zatrudnienia 
pierwszych koordynatorów na podstawie umowy o pracę. 
25 Zmiany kadrowe dotyczyły 2018 r. i miały miejsce w związku ze skorzystaniem przez koordynatora z prawa do urlopu 
macierzyńskiego, zatrudnieniem koordynatora na zastępstwo, wypowiedzeniem umowy przez jednego z koordynatorów,  
a w 2019 r. związane były z  utworzeniem nowego etatu koordynatora pieczy zastępczej. 
26 Dalej: „ppd” lub „plan”. Skontrolowano 65 ppd, w tym: 63 ppd sporządzonych dla 63 dzieci umieszczonych w ośmiu 
rodzinach zastępczych objętych opieką koordynatora i dwa ppd dla dwójki dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach 
nieobjętych opieką koordynatora. 
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- sytuacji zdrowotnej dziecka; 

- sytuacji prawnej dziecka; 

- kontaktów z rodziną biologiczną oraz innymi osobami bliskimi; 

- sytuacji szkolnej dziecka; 

- sytuacji osobistej dziecka; 

Struktura kwestionariusza umożliwiała zindywidualizowanie ppd dla każdego 
dziecka27. Plany pomocy dzieciom były sporządzane dla każdego dziecka  
z uwzględnieniem jego potrzeb i sytuacji w jakiej się znajdowało. Wszystkie 65 ppd 
było zindywidualizowane w zależności od sytuacji dziecka i dostosowane do 
indywidualnych przypadków28. Plany były opracowywane w terminie od 2  do 35529  
dni od umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej30. Wszystkie objęte badaniem 
ppd były opracowane we współpracy z rodziną zastępczą. W czterech spośród 65 
ppd nie udokumentowano współpracy z asystentem rodziny bądź pracownikiem 
ośrodka pomocy społecznej, o której mowa w art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy 
zastępczej.  

(akta kontroli str. 261-264,419-422,613-615,707-709) 

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. 

b) Oceny Sytuacji Dziecka były sporządzane terminowo zarówno dla dzieci 
umieszczonych w rodzinach objętych, opieką koordynatora, jak i dla dzieci, 
których rodziny zastępcze nie były objęte tą opieką. Każdorazowo 
aktualizacja oceny sytuacji dziecka dokonywana była przy udziale 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, bądź w przypadku rodzin 
nieobjętych jego opieką, ocena sytuacji dziecka była dokonywana przez 
psychologa lub pedagoga zatrudnionego w PCPR. 

Pandemia COVID – 19 nie wpłynęła na terminowość dokonywania ocen 
sytuacji dzieci. Posiedzenia u Organizatora Pieczy Zastępczej odbywały się 
przy wyłącznym udziale pracowników PCPR.  

Cele określone w ppd były omawiane i w razie potrzeby modyfikowane 
podczas sporządzania aktualizacji oceny sytuacji dzieci. Jeżeli ppd były 
modyfikowane, to modyfikacje były spójne z wnioskami wynikającymi  
z ocenami sytuacji dziecka. 

(akta kontroli str. 428,437,446,455,464,473,482.491,617-619,630-632,645-647,) 

 

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

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej byli prawidłowo wyznaczani. Rodziny 
były proszone o wydanie opinii na temat przydzielonego im koordynatora. W okresie 

                                                      
27 Np. motywowanie podopiecznego do nauki w szkole, bieżące monitorowanie osiągnięć szkolnych, rozwijanie zainteresowań 
dziecka, bieżące monitorowanie stanu zdrowia dziecka, wykonywanie szczepień i bilansów, ustalenie terminów, miejsc  
i częstotliwości kontaktów z rodziną biologiczna i bliskimi, monitorowanie funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej. 
28 W ppd opisywane były m.in. warunki bytowe dziecka, jego kontakt z rodziną biologiczną, etap edukacyjny, stan zdrowia. Na 
podstawie zebranego wywiadu opracowywano działania  jak np. motywowanie podopiecznego do nauki w szkole, bieżące 
monitorowanie osiągnięć szkolnych, rozwijanie zainteresowań dziecka, bieżące monitorowanie stanu zdrowia dziecka, 
wykonanie szczepień i bilansów, uczęszczanie na wizyty specjalistyczne np. u psychiatry, psychologa, rehabilitanta, ustalenie 
terminów, miejsc i częstotliwości kontaktów z rodziną biologiczna i bliskimi, monitorowanie funkcjonowania dziecka w rodzinie 
zastępczej. 
29 W tym 6 ppd w terminie powyżej 30 dni. 
30 W badanej próbie w dziewięciu na 65 przypadków PPD były opracowane w terminie późniejszym niż 30 dni od umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej lub rdd tj. średnio po ok.155 dniach 
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objętym kontrolą żadna rodzina nie wydała negatywnej opinii o koordynatorze. 
Rodzinom zmieniano koordynatorów jedynie w przypadku ich długotrwałej 
nieobecności bądź dokonywania zmian organizacyjnych w PCPR. Plany pomocy 
dziecku były opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka w przedziale 
czasowym od 2 do 355 dni. Oceny sytuacji dziecka opracowywano i aktualizowano 
terminowo podczas spotkań u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Pandemia 
COVID – 19 nie wpłynęła na terminowość dokonywania ocen sytuacji dzieci. 

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 13 zagadnień problemowych związanych 
z  realizacją zadań przez rodziny zastępcze. Podjęto działania w celu 
rozwiązania wszystkich 13 zagadnień problemowych. 

− Pomoc koordynatorów najczęściej związana była z udzielaniem wsparcia 
przy: działaniach dotyczących dostępu dzieci do przysługujących świadczeń 
zdrowotnych (art. 40 ust. 1 pkt 2) w przypadku dzieci umieszczonych w sześciu 
rodzinach zastępczych – koordynatorzy informowali o możliwości skorzystania 
z porad psychologiczno-pedagogicznych specjalistów współpracujących  
z PCPR, w razie potrzeby koordynatorzy pomagali również w znalezieniu 
innych specjalistów np. neurologa, rehabilitanta, bądź terapii np. 
logopedycznej. 

Rodziny korzystały z pomocy udzielanej przez koordynatorów i uczestniczyły  
w wizytach u specjalistów. 

− zapewnieniem dzieciom kształcenia i wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych art. 40 ust. 1 pkt 3) w czterech rodzinach objętych opieką 
koordynatora – koordynatorzy realizowali tę pomoc poprzez bieżące kontakty  
z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, motywowanie wychowanków do systematycznej pracy, 
odrabiania prac domowych, sporządzania notatek w zeszytach, omawianie 
ocen z poszczególnych przedmiotów oraz identyfikowaniem trudności. 

Koordynatorzy przeprowadzali rozmowy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi jak 
również organizowali pomoc, której forma była uzależniona od indywidualnych 
problemów dziecka31. 

− trzy rodziny doświadczały problemów związanych z kontaktami  
z rodzinami biologicznymi i osobami bliskimi (art. 40 ust. 1 pkt 7). 

Problemy były rozwiązywane na bieżąco podczas rozmów telefonicznych, wizyt  
w rodzinach zastępczych, spotkaniach w „pokoju widzeń” oraz spotkań  
u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej np. podczas aktualizowania oceny 
sytuacji dzieci. 

Koordynatorzy zawsze i w każdej sytuacji starali się pomóc rodzinom zastępczym  
w miarę ograniczonych możliwości.  

Dwie rodziny nieobjęte opieką koordynatora pieczy zastępczej doświadczały 
problemów związanych z: 

                                                      
31 Dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej były przypadki zdiagnozowanego  FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) 
niedorozwoju oraz inne zaburzenia natury psychicznej, dlatego wymagały długotrwałej, specjalistycznej terapii oraz 
rehabilitacji. 
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− dostępem dziecka do przysługujących świadczeń zdrowotnych (art. 40  
ust. 1 pkt 2) – udzielono pomocy w uzyskaniu świadczeń z zakresu terapii 
psychologicznej oraz 

− uregulowania sytuacji prawnej dziecka – sytuacja prawna dziecka została 
uregulowane 

Koordynatorzy pozostawali w kontakcie ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, 
sądem, monitorowali postępy w nauce, zachowanie dzieci w szkole i w rodzinie 
zastępczej, pozyskiwali informacje o stanie zdrowia dzieci, ich zainteresowaniach, 
sposobie spędzania wolnego czasu. Podczas pracy z rodzinami i podopiecznymi 
koordynatorzy oceniali czy i w jakim stopniu potrzeby dzieci były zaspakajane, a ich 
prawa respektowane i realizowane przez rodziców zastępczych. 

(akta kontroli str. 174-236, 416,432,441,450,459,468,477,486,495,508-509,535-563) 

Z przeprowadzonego badania ankietowego32 dot. m.in. oceny pomocy świadczonej 
przez koordynatorów rodzinom zastępczym wynika, że rodziny zastępcze  
w następujący sposób oceniają pomoc koordynatora w realizowaniu przez nie zadań 
ustawowych:  

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka: 

37,5 % ankietowanych rodzin uznało pomoc za znakomitą i tyle samo 37,5%  
za dobrą,12,5 % za bardzo dobrą,12,5% za dostateczną. 

2. Pomoc w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych 

42,9 % ankietowanych stwierdziło, iż nie otrzymało pomocy w tym zakresie, 28,6% 
uznało pomoc za bardzo dobrą,14,3% uznało pomoc za znakomitą,14,3% uznało 
poziom uzyskanej pomocy za dostateczny. 

3. Pomoc w zapewnieniu dziecku wykształcenia i nadrobienia braków 
szkolnych: 

33,3% ankietowanych rodzin stwierdziło, że takiej pomocy nie uzyskało,16,7% 
uznało pomoc w tym zakresie za znakomitą i taki sam odsetek ankietowanych 
(16,7%) uznał pomoc w tym zakresie za bardzo dobrą, dobrą i dostateczną. 

4. Pomoc w rozwoju zainteresowań dziecka 

33,3% ankietowanych rodzin stwierdziło, że takiej pomocy nie uzyskało, 16,7% 
uznało pomoc w tym zakresie za znakomitą i taki sam odsetek ankietowanych 
(16,7%) uznał pomoc w tym zakresie za bardzo dobrą, dobrą i niewielką. 

5. Pomoc w zaspakajaniu emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, 
społecznych, religijnych potrzeb dziecka: 

33,3% ankietowanych rodzin stwierdziło, że takiej pomocy nie uzyskało, 16,7% 
uznało pomoc w tym zakresie za znakomitą i taki sam odsetek ankietowanych 
(16,7%) uznał pomoc w tym zakresie za bardzo dobrą, dostateczną i niewielką. 

6. Pomoc w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną 
ingerencją w jego życie prywatne: 

33,3% ankietowanych rodzin stwierdziło, że takiej pomocy nie uzyskało, 16,7% 
uznało pomoc w tym zakresie za znakomitą i taki sam odsetek ankietowanych 
(16,7%) uznał pomoc w tym zakresie za bardzo dobrą, dobrą i niewielką. 

7. Pomoc w umożliwieniu dziecku kontaktu z rodziną biologiczna i innymi 
osobami bliskimi: 

                                                      
32 Ankiety zostały rozesłane do 20 rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora oraz dwóch rodzin zastępczych, które nie 
wystąpiły o przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
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 50% ankietowanych rodzin stwierdziło, że takiej pomocy nie uzyskało, 33,3% 
uznało uzyskaną pomoc w tym zakresie jako bardzo dobrą, a 16,7 % uznało 
uzyskaną pomoc w tym zakresie jako znakomitą. 

(akta kontroli str. 574-604) 

Odnosząc się do wyników badania ankietowego Kierownik PCPR oraz 
koordynatorzy pieczy zastępczej zwrócili uwagę na dobrą ocenę ich pracy  
w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, tym bardziej,  
że były to problemy najczęściej zgłaszane koordynatorom przez rodziny. Zdaniem 
pracowników PCPR rodziny rzadko zgłaszały potrzebę pomocy przy zapewnianiu 
świadczeń zdrowotnych. Najczęściej narzekały na niefunkcjonujący system 
zabezpieczenia zdrowotnego, a na problemy tego typu koordynatorzy nie mają 
wpływu.  

Pomoc w zapewnieniu dzieciom wykształcenia i nadrabianiu braków szkolnych była, 
zdaniem Kierownik PCPR, realizowana na bieżąco poprzez rozwiązywanie 
problemów w komunikacji ze szkołą i wskazywaniu systemowych możliwości 
wsparcia edukacyjnego. Rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeb dot. organizacji 
korepetycji dla dzieci. 

Kierownik podkreśliła, że niezwykle rzadko rodziny wskazywały potrzeby w zakresie 
pomocy związanej z rozwojem zainteresowań dziecka, jego potrzeb emocjonalnych, 
bytowych, rozwojowych, społecznych czy religijnych. Takie potrzeby były 
identyfikowane przez koordynatorów podczas rozmów z dziećmi i wtedy wdrażano 
działania zmierzające do jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb we współpracy  
i w porozumieniu z rodzicami zastępczymi. 

PCPR umożliwiało spotkania dzieci z rodzinami biologicznymi oraz bliskimi  
w „pokoju widzeń”, o ile rodzice biologiczni i zastępczy wyrażali na to zgodę. 
Koordynatorzy próbują na bieżąco rozwiązywać problemy w relacjach z rodzinami 
biologicznymi, tak aby zapewnić dzieciom i rodzinom bezpieczeństwo i poczucie 
swobody, jednak nie mogą tych kontaktów ani ograniczać, ani kontrolować – czego 
oczekują rodziny zastępcze, jeżeli taka potrzeba nie wynika z orzeczeń sądów 
rodzinnych. Z obserwacji Kierownik PCPR wynika, że przewlekłość postepowania 
sądowego często wywołuje frustracje rodzin zastępczych, które muszą bronić się 
przed fałszywymi oskarżeniami kierowanymi przez rodziny biologiczne oraz  
z niewłaściwym zachowaniem z ich strony. 

(akta kontroli str. 571-572) 

a) Sześć z dziesięciu rodzin objętych szczegółowym badaniem korzystało  
z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, w tym: 

− cztery rodziny korzystały z poradnictwa specjalistycznego; 

− cztery rodziny korzystały z prawa do urlopu (dwie rodziny zabrały na 
urlop wszystkie dzieci pozostające w pieczy zastępczej; 

− z pięcioma rodzinami zastępczymi zawarto umowy o pełnienie 
obowiązku rodziny pomocowej; 

− z pięcioma rodzinami zastępczymi zawarto umowy o świadczenie 
usługi w charakterze pomocy dla rodziny zastępczej. 

PCPR umożliwił rodzinom korzystanie na terenie Centrum z pomocy prawnej. 
Rodziny uczestniczyły również w grupach wsparcia oraz szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje. Rodziny zgłaszające taką potrzebę brały udział w spotkaniach,  
bądź zajęciach terapeutycznych, jak również korzystały z porad w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

(akta kontroli str. 416,425,430,448,452,457,475,479,484,488,493,501,507) 
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c) Koordynatorzy raz w miesiącu odbywali wizyty w rodzinie zastępczej. 
W przypadku rodzin nieobjętych pomocą koordynatora wizyty te były 
realizowane przez psychologa, pedagoga, bądź pracownika  
socjalnego zatrudnionego w PCPR. Z wizyt sporządzane były notatki 
podpisywane przez osoby wizytujące rodzinę oraz rodziców zastępczych,  
a w przypadkach, gdy w pieczy znajdowały się dzieci potrafiące pisać  
i czytać, również one podpisywały notatkę z wizyty. Podczas wizyt 
pracownicy PCPR rozmawiali z rodzicami zastępczymi, dziećmi, omawiali 
bieżącą sytuację zdrowotną rodziny, postępy przedszkolne/szkolne dzieci, 
sprawdzali warunki w jakich dzieci przebywają, oceniali ich kondycję 
psychofizyczną i relacje panujące pomiędzy rodzicami zastępczymi,  
a dziećmi. 

(akta kontroli str. 616,620,626-629,633-634,640-644,653-655,661-
664,729,733739,748-752) 

Z badań ankietowych dot. czynności wykonywanych przez koordynatorów podczas 
wizyt w rodzinach wynika, że: 

1. Koordynator rozmawia z rodzicami zastępczymi: 

87,5 % ankietowanych rodzin odpowiedziało zawsze,12,5% często. 

2. Koordynator wypełnia dokumenty: 

75,5 % ankietowanych rodzin zaznaczyło, że zawsze,12,5 % często, taki sam 
odsetek 12,5% stwierdził, że koordynator wypełnia dokumenty bardzo rzadko 

3. Koordynator sprawdza stan czystości pomieszczeń: 

zdaniem 42,9% badanych bardzo często, 28,6% często,14,3% zawsze, 14,3% 
rzadko; 

4. Koordynator rozmawia z dziećmi: 

według 62,5% zawsze, 25% stwierdziło, że często, a 12,5% bardzo często. 

5. Koordynator bawi się z dziećmi: 

66,7% badanych stwierdziło, że nigdy, a pozostałe 16,7% zaznaczyło odpowiedź 
zawsze, bądź 16,7% bardzo rzadko. 

6. Koordynator pomaga dzieciom w odrabianiu prac domowych: 

 według 83,3% ankietowanych rodzin nigdy, zaś według 16,7% często. 

(akta kontroli str. 574-604) 

Kierownik PCPR oraz koordynatorzy odnosząc się do wyżej przytoczonych wyników 
badań ankietowych, stwierdzili, że odpowiedzi na pytania 1, 3 i 4 świadczą  
o prawidłowym wykonywaniu obowiązków przez koordynatorów, natomiast kwestie 
poruszone w pytaniach 5 oraz 6 nie należą do kompetencji koordynatorów i nie 
stanowią głównego celu ich pracy. Odnośnie kwestii wypełniania dokumentów 
pracownicy PCPR zauważyli, że dokumentacja związana z wypełnianiem czynności 
koordynatora wypełniana jest zawsze, natomiast pomoc w wypełnianiu innych 
dokumentów (podań, wniosków) udzielana była na prośbę rodziny. 

(akta kontroli str. 573) 

d) Koordynatorzy oraz organizator wspierał rodziny zastępcze poprzez 
współpracę z podmiotami zewnętrznymi, np.: 

− sądem – uczestniczył w posiedzeniach sądu dot. dzieci, jeżeli był 
powiadamiany o terminie posiedzenia. Sporządzali  opinie o rodzinie 
zastępczej dla sądu, oraz składał do właściwego sądu wniosek wraz  
z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie 
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zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej na 
podstawie art. 47 ust. 7 ustawy o pieczy zastępczej (dla 61 dzieci). 

− ośrodkiem adopcyjnym – zgłaszał do ośrodka dzieci o uregulowanej 
sytuacji prawnej, które mogły przez ośrodek zostać zakwalifikowane  
do adopcji. 

− ośrodkiem pomocy społecznej – pozyskiwał informacje o biologicznych 
rodzicach dzieci (czy korzystali, byli pod opieką ośrodka, mieli 
przydzielonego asystenta rodziny); 

− szkołą – był w kontakcie z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą 
dzieci, monitorował postępy w nauce oraz zachowanie dzieci w szkole i 
w grupie rówieśniczej; 

(akta kontroli str. 425-509) 

Sąd Rejonowy w Rybniku nie informował PCPR o terminach posiedzeń w sprawach 
dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, gdyż uczestnikami postepowań 
opiekuńczych są rodzice małoletnich (jeżeli nie zostali pozbawieni władzy 
rodzicielskiej) oraz kandydaci na rodziny zastępcze, względnie osoby już 
sprawujące tę funkcję, jako osoby zainteresowane. Dlatego też zawiadomienia  
o terminach posiedzeń są kierowane do wyżej wymienionych osób. 

(akta kontroli str. 424a) 

3.2. Koordynatorzy informowali o możliwości skorzystania z porad psychologiczno-
pedagogicznych realizowanych przez specjalistów współpracujących z PCPR. 
Koordynatorzy pomagali w znalezieniu innych specjalistów, bądź terapii – 
placówki opiekuńczo-terapeutycznej, terapii logopedycznej, neurologa, 
psychiatry audiologa. 

 (akta kontroli str. 535-564) 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rybnickim33 na lata 
2018 – 2020 w ramach rozbudowy i wspierania systemu pieczy zastępczej  
w powiecie rybnickim dotyczył wszystkich rodzin i przewidywał m.in.: 

− wsparcie rodzin zastępczych w zakresie podnoszenia kwalifikacji, 
zapewnienie różnych form wsparcia adresowanych do rodzin 
zastępczych; 

− zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego dzieciom 
umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzicom zastępczym; 

− rozwój współpracy z jednostkami pomocowymi w zakresie udzielania 
kompleksowej pomocy dzieciom umieszczonym w rodzinach 
zastępczych; 

− tworzenie i promowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych; 

− integrację środowiska rodzin zastępczych; 

− promocję pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych; 

− realizację programów z zakresu wspierania instytucjonalnej pieczy 
zastępczej; 

− wspieranie i promowanie różnych form współpracy z rodziną naturalną 
dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

                                                      
33 Program przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Rybnickiego Nr XXXII/204/18 z dnia 15 lutego 2018 r.,  „Program”, lub ”Program 
rozwoju pieczy”. 
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− promowanie adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 
umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej; upowszechnianie 
wiedzy na temat procedur adopcyjnych; 

− wsparcie działań na temat wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  
i młodzieży umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

− wsparcie działań na rzecz rozwoju aktywnych form spędzania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej; 

− rozwój współpracy z jednostkami pomocowymi w zakresie udzielania 
kompleksowej pomocy dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 312-366) 

W programie został przewidziany jeden wskaźnik dot. zwiększenia liczby 
zawodowych rodzin zastępczych o jedno pogotowie rodzinne oraz w razie 
zaistnienia potrzeby o dwie rodziny zastępcze zawodowe na przestrzeni trzech lat 
obowiązywania programu. Wyznaczony w programie cel został osiągnięty  - liczba 
zawodowych rodzin zastępczych wzrosła o jedno pogotowie rodzinne. 

Przyjęte w programie formy wsparcia odpowiadały potrzebom wynikającym  
z dokumentacji rodzin objętych badaniem. 

Zadania przyjęte w Programie zostały zrealizowane na następującym poziomie: 

W 2018 r. pozyskano 22 kandydatów na rodziny zastępcze (16 kandydatów 
przeszkolono), przeprowadzono cztery kampanie promujące rodzicielstwo 
zastępcze, odbyło się 18 spotkań z członkami rodzin biologicznych oraz podjęto 
dwie inicjatywy na rzecz współpracy z rodziną biologiczną, przeprowadzono trzy 
kampanie informacyjne, przeprowadzono dwa szkolenia podnoszących kwalifikacje 
rodzin zastępczych, w których wzięło udział 24 uczestników. Udzielono 486 
bezpłatnych porad specjalistycznych dla 481 osób. Stworzono grupę wsparcia,  
w czterech spotkaniach tejże grupy wzięło udział siedmiu uczestników. 11 rodzin 
zastępczych wzięło udział w spotkaniu integracyjnym. Odbyło się 290 spotkań  
z członkami rodzin biologicznych. Wsparciem i nadzorem zostało objętych 43 
wychowanków pieczy zastępczej podczas procesu usamodzielniania. 

W 2019 r. pozyskano 12 kandydatów na rodziny zastępcze – 6 kandydatów 
przeszkolono, przeprowadzono pięć kampanii promujących rodzicielstwo zastępcze, 
rozpropagowano materiały promocyjne, odbyło się 38 spotkań z członkami rodzin 
biologicznych oraz podjęto dwie inicjatywy na rzecz współpracy z rodziną 
biologiczną, przeprowadzono jedną kampanię informacyjną, przeprowadzono jedno 
szkolenie podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych, w których wzięło udział 25 
uczestników. Udzielono 351 bezpłatnych porad specjalistycznych dla 351 osób. 
Stworzono grupę wsparcia, w czterech spotkaniach tejże grupy wzięło udział 18 
uczestników. 31 rodzin zastępczych wzięło udział w czterech spotkaniach 
integracyjnych. Odbyło się 250 spotkań z członkami rodzin biologicznych. 
Wsparciem i nadzorem zostało objętych 38 wychowanków pieczy zastępczej 
podczas procesu usamodzielniania. 

 (akta kontroli str.312-366, 367-376,391-402) 

3.3. W latach 2018 – 2020 (I półrocze) nie odnotowano skarg na pracę 
koordynatorów.  

(akta kontroli str.239-242) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

NIK pozytywnie ocenia formy i efekty pomocy udzielanej przez koordynatorów 
rodzinom zastępczym. 

4. 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. 

Skorygować niezgodne ze stanem faktycznym dane w sprawozdaniu dla Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej za 2018 r. 

 

5. 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 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 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. 

 

Najwyższa Izba Kontroli
 

Kontroler 

 

    Delegatura w Katowicach 
Kinga Kołodziejczyk 

Inspektor kontroli państwowej 
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