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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 16, 41-800 Zabrze1 

 

Danuta Dymek Dyrektor MOPR2, od 1 lipca 2016 r. 

 

Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

Realizacja zadań przypisanych koordynatorom; 

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

 

Lata 2018-2020 (I półrocze). 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 Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

 

1. Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/284/2020 z 12 października 2020 r. 

2. Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/306/2020 z 10 listopada 2020 r. 

 
(akta kontroli str.1-5) 

 

                                                      
1 Dalej: „MOPR”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 Dz. U. z 2020 poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej5 zatrudnionych w MOPR 
była zorganizowana w sposób zapewniający świadczenie pomocy i wsparcia 
wszystkim rodzinom zastępczym z terenu Miasta Zabrze. Organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej6 prawidłowo umiejscowił koordynatorów w strukturze MOPR,  
a osoby zatrudnione na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
spełniały wymogi określone w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej7.  

NIK pozytywnie ocenia realizację przez koordynatorów pieczy zastępczej zadań 
przypisanych im w ustawie o pieczy zastępczej. Organizator pieczy zastępczej 
uwzględniał opinie rodzin zastępczych przy wyznaczaniu koordynatora, plany 
pomocy dziecku obejmowały wszystkie obszary istotne z punktu widzenia potrzeb 
dziecka i jego funkcjonowania w rodzinie zastępczej, a koordynatorzy każdorazowo 
uczestniczyli w pracach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. NIK 
wskazuje, iż zasadnym byłoby wprowadzenie regulacji wewnętrznych w oparciu  
o praktyki wypracowane w dotychczasowej pracy Zespołu ds. pieczy zastępczej 
(np. procedura ustanawiania koordynatorów, elementy planu pomocy dziecku) oraz 
precyzujących termin opracowania planu pomocy dziecku, co będzie miało 
pozytywny wpływ na skuteczność i jakość nadzoru sprawowanego nad realizacją 
zadań przez koordynatorów pieczy zastępczej. 
NIK ocenia pozytywnie formy i efekty pomocy otrzymywanej przez rodziny 
zastępcze ze strony koordynatorów. Rodziny zastępcze miały możliwość uzyskania 
skutecznego wsparcia oraz korzystania z uprawnień w każdym zakresie wskazanym 
w ustawie o pieczy zastępczej. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: 

− powierzaniu koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej sprawowania opieki 
nad większą liczbą rodzin zastępczych niż wynikającą z art. 77 ust. 4 ustawy 
o pieczy zastępczej,  

− niewyegzekwowaniu od koordynatorów sprawozdań z efektów pracy za rok 
2018, co stanowiło naruszenie art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

1. a) Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej9 byli zatrudnieni w Zespole do 
spraw Pieczy Zastępczej, będącym zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym10 
komórką organizacyjną MOPR, do której zadań należało wykonywanie zadań 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 23, 28-34) 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 zwanych dalej: „koordynatorzy”. 
6 Zwany dalej” „Organizatorem”. 
7 Dz. U. 2020 r. poz. 821; zwana dalej: „ustawą o pieczy zastępczej”. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Dalej „koordynatorzy”. 
10 Wprowadzonym zarządzeniem nr 0211/15/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Dyrektora MOPR. 
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b) W MOPR obowiązywała11 Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Warunkach Epidemii COVID-19 dla Zespołu Pieczy Zastępczej 
w zakresie przyjmowania stron oraz spotkań rodzin biologicznych. Procedury 
określały zasady bezpieczeństwa (m.in. telefoniczne umawianie spotkań, ich 
odbywanie się w odstępach 15 minutowych, po uprzednim pomiarze temperatury 
osób uczestniczących oraz złożeniu przez nich oświadczeń wg ustalonego wzoru, 
każdorazowej dezynfekcji pomieszczeń). W ww. zarządzeniu określono m.in.  
wzory oświadczeń oraz tabele monitoringu dezynfekcji pomieszczeń. Zgodnie 
z przedstawioną przez Kierownika ZPZ dokumentacją sporządzano ww. 
oświadczenia, a dla każdego z pomieszczeń prowadzono tabele monitoringu 
dezynfekcji pomieszczeń. Ponadto obowiązywało zarządzenie w sprawie zasad 
funkcjonowania ośrodka wynikających z ustanowienia dodatkowych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii12, w którym m.in. 
określono organizację i zasady bezpieczeństwa oraz ograniczenia w zakresie pracy 
ośrodka i obsługi interesantów. 

(akta kontroli str. 9-19, 138-143) 

W MOPR nie opracowano i nie wdrożono wewnętrznych standardów wykonywania 
zadań przez koordynatorów odnoszące się m.in. do metodologii pracy z rodziną 
objętą opieką. Ponadto nie opracowano katalogu narzędzi dających możliwość 
skutecznego oddziaływania na rodziny zastępcze i rdd oraz wzorów dokumentów 
sprawozdawczych z działań realizowanych przez koordynatorów i sposobu 
weryfikowania i oceniania ich zawartości. Jak wyjaśniła Dyrektor: Ustawodawca nie 
wskazał konieczności opracowania katalogu narzędzi, które dawałyby możliwość 
skutecznego oddziaływania na rodzinę zastępczą. Z wieloletniej praktyki tut. 
Ośrodka wynika, że każdy przypadek jest indywidualny i nie jest możliwe stworzenie 
zamkniętego katalogu, pewnej „instrukcji obsługi” w trudnych, problemowych 
przypadkach. Pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej charakteryzuje 
partnerskie i podmiotowe traktowanie rodzin zastępczych, które posiadają 
największy potencjał w przezwyciężaniu problemów. Taki model pracy sprawdza się 
od wielu lat w Zespole ds. Pieczy Zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej stosują metody wynikające z posiadanych zasobów, wiedzy i praktyki 
wspartych niejednokrotnie pomocą pozostałych członków Zespołu, specjalistów 
wewnętrznych np. Zespołu Interwencji Kryzysowej lub specjalistów zewnętrznych 
np. w ramach superwizji pracy koordynatorów lub wykonywania badań 
psychologicznych. 
Natomiast wprowadzona została Procedura kwalifikowania kandydatów 
ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 
dziecka13, przy czym nie dotyczyła ona standardów wykonywania zadań przez 
koordynatorów. Ponadto w MOPR funkcjonowały (chociaż nie były one formalnie 
wprowadzone) wzory dokumentów, takich jak: Ocena zasadności pobytu dziecka  
w rodzinie zastępczej wraz z załącznikami stanowiącymi opinie: szkoły14, 
przedszkola15, rodziny zastępczej, MOPR16, kwestionariusze do określenia struktury 
rodziny oraz sytuacji osoby/osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, karty pracy z rodziną, ocena rodziny, plan pomocy dziecku oraz 
zgoda rodziny na koordynatora. 

(akta kontroli str. 9, 28-43, 138-143) 

                                                      
11 Zarządzenie Nr 0211/70/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Dyrektora MOPR. 
12 Zarządzenie Nr 0211/81/2020 z dnia 18 września 2020 r. 
13 Zarządzenie Nr 0211/42/2019 Dyrektora MOPR z dnia 13 czerwca 2019 r. 
14 Pedagoga/psychologa. 
15 Pedagoga/psychologa/wychowawcy. 
16 Pracownik socjalny/asystent rodziny. 
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c) W MOPR wprowadzono m.in. następujące rozwiązania w zakresie warunków 
pracy z rodziną zastępczą: 

- możliwość swobodnego/nieskrępowanej rozmowy na terenie MOPR z rodziną 
zastępczą, dziećmi z rodzin zastępczych, rodzinami biologicznymi w wyznaczonych 
do tego dwóch pokojach17; 

-  przyznanie dwunastu osobom pełniącym funkcję koordynatora (w całym okresie 
objętym kontrolą) za zgodą dyrektora ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu 
prywatnego do celów służbowych, a dla pozostałych dwóch koordynatorów zakup 
biletów miesięcznych. 

(akta kontroli str. 9, 17-19, 24) 

2. a) Osoby zatrudnione na stanowiskach koordynatorów spełniały wymagania 
zawarte w art. 78 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. Spośród 14 zatrudnionych  
w okresie objętym kontrolą osób wszystkie posiadały wykształcenie wyższe18,  
nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz nie była ona im zawieszona  
ani ograniczona19 oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

(akta kontroli str. 20-22, 138-143) 

b) Wszyscy koordynatorzy byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę na pełny 
etat, przy czym jedna osoba była zatrudniona na 0,5 etatu jako koordynator i na  
0,5 etatu jako psycholog. Koordynatorzy wykonywali swoją pracę w systemie 
zadaniowego czasu pracy, co było zgodne z art. 79 ust. 2 ustawy o pieczy 
zastępczej. Ich zadania zostały określone w zakresach czynności oraz miesięcznych 
kartach zadań. Zadania te odpowiadały zapisanym w Regulaminie Organizacyjnym 
oraz ustawie o pieczy zastępczej. Wykonywanie zadań dokumentowali w formie 
tygodniowych kart zadań potwierdzanych przez Kierownika Zespołu ds. Pieczy 
Zastępczej. 

W MOPR nie ustalono formalnie systemu zastępstw koordynatorów na wypadek ich 
nieobecności, przy czym w przypadku urlopu na karcie urlopowej wnioskujący 
pracownik wskazywał osobę, która będzie go zastępowała, a w przypadkach innych 
nieobecności, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektor: kierownictwo Zespołu ds. Pieczy 
Zastępczej wskazuje po konsultacjach z zespołem koordynatorów osobę lub osoby, 
które zastąpią właściwego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w jego 
obowiązkach. Jest to niesformalizowany sposób organizowania ciągłości pracy 
zespołu w nagłych przypadkach sprawdzający się od wielu lat. Koordynatorzy są 
zorientowani w sytuacji rodzin zastępczych swoich współpracowników, z którymi 
często pracują w parach. W przypadku nieobecności koordynatora bezpośredni 
przełożony ustalał z pozostałymi koordynatorami, którzy z nich przejmą opiekę nad 
poszczególnymi rodzinami do czasu powrotu nieobecnego  pracownika, kierując się 
rozeznaniem koordynatorów w sytuacji poszczególnych rodzi zastępczych. 
W przypadku przedłużających się nieobecności jeżeli zachodzi taka potrzeba jest 
możliwość zatrudnienia osoby na zastępstwo lub oddelegowanie innego pracownika 
MOPR pod warunkiem że osoby te posiadają kwalifikacje umożliwiające 
zatrudnienie na stanowisku koordynatora. 

Żaden z koordynatorów, zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy o pieczy zastępczej  
nie wykonywał obowiązków pracownika socjalnego, nie prowadził postępowań  

                                                      
17 Dwa pomieszczenia nr 17 i 35 w budynku przy ulicy Wyzwolenia 7. 
18 Jeden magister socjologii, sześciu magister pedagogiki, jeden magister socjologii który ukończył studia podyplomowe 
„Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie” oraz posiadał doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną 
(pracownik socjalny), jeden magister psycholog, trzech licencjat z pedagogiki, jeden licencjat z socjologii specjalność praca 
socjalna oraz jeden licencjat z politologii. 
19 Jedna osoba, na którą nałożono obowiązek alimentacyjny wywiązywała się z niego. 
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z zakresu świadczeń realizowanych przez Miasto Zabrze oraz nie był upoważniony 
przez Prezydent Zabrza do kontroli, o której mowa w art. 38b ust. 2 tejże ustawy. 

(akta kontroli str. 20-22, 28-34, 138-143) 

c) W MOPR stan zatrudnienia koordynatorów na koniec roku 2018, 2019 i 2020  
(I połowa) nie ulegał zmianie i wynosił 10 osób. Fluktuacja osób zatrudnionych  
na tych stanowiskach kształtowała się w latach 2018-2020 (I połowa) na poziomie 
od 10,5% do 21,0%20. 

(akta kontroli str. 3) 

d) W latach 2018-2020 (I połowa) na terenie Miasta Zabrze21 funkcjonowało 
odpowiednio  26322, 25123 i 24724rodzin zastępczych i rdd. Wszystkie były objęte 
opieką koordynatorów. Największą grupę rodzin zastępczych stanowiły rodziny 
zastępcze spokrewnione (od 71,1% do 71,7% wszystkich rodzin zastępczych), 
natomiast najmniejszą grupą były rdd stanowiące od 3,4% do 3,6% wszystkich 
rodzin zastępczych. 

Liczba rodzin zastępczych oraz rrd przypadających na koordynatora wynosiła 
średnio: w 2018 r. – 26,3, w 2019 r. – 25,1 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 24,7.  
W przypadku wszystkich koordynatorów przez cały okres objęty kontrolą pod ich 
opieką znajdowało się łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rdd, co było 
niezgodne z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. Koordynatorzy zatrudnieni na 
pełnym etacie mieli pod opieką od 20 do 31 rodzin, a koordynatorka zatrudniona na 
0,5 etatu miała pod opieką od 11 do 13 rodzin (szczegóły zostały opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). W badanym okresie nie wystąpiły przypadki 
rezygnacji rodzin zastępczych z usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

(akta kontroli tom str. 20-22, 50, 138-143) 

3. a) Wszyscy zatrudnieni w okresie objętym kontrolą koordynatorzy uczestniczyli  
w szkoleniach, wypełniając obowiązek wynikający z art. 77 ust. 5 ustawy o pieczy 
zastępczej. Najczęściej uczestniczyli oni w szkoleniach organizowanych przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Katowice  
w zakresie przemocy w rodzinie, pracy z wychowankami pieczy zastępczej, terapii 
skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z rodziną wieloproblemową oraz drogi 
do adopcji. Organizator nie zwracał się do koordynatorów o przedłożenie propozycji 
potrzebnych szkoleń. Jak wyjaśniła Dyrektor: MOPR nie identyfikował zbiorczo 
potrzeb koordynatorów w zakresie szkoleń ani doradztwa zawodowego bazując na 
zgłaszanych przez koordynatorów indywidualnych potrzebach szkoleniowych. 
Pracownicy Zespołu, w tym koordynatorzy mają możliwość skorzystania w swojej 
pracy ze szkoleń zawodowych w tematyce, którą sami wskażą, po akceptacji 
przełożonych. Pracownicy korzystają między innymi ze szkoleń, które realizuje 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. (…) Potwierdza to fakt, że 
koordynatorzy regularnie uczestniczyli w szkoleniach. Prócz tego koordynatorzy 
mieli możliwość zgłaszania potrzeb szkoleniowych w ramach składanych rocznych 
informacji na temat pracy. 
                                                      
20 W 2018 r. – 10,8% (zmiana spowodowana odejściem jednej osoby), w 2019 r. – 21,0% (zmiana spowodowana odejściem 
dwóch osób) oraz 2020 (I połowa) – 10,5% (odejście jednej osoby). 
21 Dalej: „Miasto”. 
22 W tym: 187 rodzin zastępczych spokrewnionych (71,1%), 57 rodzin zastępczych niezawodowych (21,7%), 9 rodzinnych 
domów dziecka (3,4%) oraz 10 rodzin zastępczych zawodowych (3,8%), w tym 4 cztery rodziny zastępcze zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego (1,5%), 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna (0,4%). 
23 W tym: 179 rodzin zastępczych spokrewnionych (71,3%), 53 rodzin zastępczych niezawodowych (21,1%), 9 rodzinnych 
domów dziecka (3,6%) oraz 10 rodzin zastępczych zawodowych (3,8%), w tym 4 cztery rodziny zastępcze zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego (1,6%), 0 rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych (0,0%). 
24 W tym: 177 rodzin zastępczych spokrewnionych (71,7%), 52 rodzin zastępczych niezawodowych (21,1%), 9 rodzinnych 
domów dziecka (3,6%) oraz 10 rodzin zastępczych zawodowych (4,1%), w tym 5 cztery rodziny zastępcze zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego (2,0%), 0 rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych (0,0%). 
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Koordynatorzy (50%) w ankietach zwracali uwagę, na konieczność zwiększenia 
liczby szkoleń. Odbyte szkolenia obejmowały obszary problemowe dotyczące 
zagrożeń rozwojowych i zdrowotnych dziecka25 oraz metodyki prowadzenia pracy  
z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej26. W MOPR przeciętna liczba dni 
szkoleń przypadająca na jednego koordynatora w poszczególnych latach wynosiła: 
9,9 dni27 w 2018 r., 9,4 dni28 w 2019 r. oraz 2,5 dnia29 w 2020 r. (I półrocze). Wśród 
poszczególnych koordynatorów istniały różnice w liczbie odbytych szkoleń i czasie 
ich trwania. W 2018 r. koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach o łącznej długości 
jednego, siedmiu, ośmiu  lub 23 dni szkoleniowych. 

Dyrektor w sprawie różnic w liczbie dni szkoleniowych poszczególnych 
koordynatorów wyjaśniła: Ilość szkoleń, w których uczestniczą poszczególni 
koordynatorzy zależy od indywidualnie zgłaszanych przez nich potrzeb. 
Jednocześnie długość szkoleń jest zależna od tematyki i czasu przewidzianego 
przez organizatorów szkoleń. Stan zatrudnienia koordynatorów zmieniał się 
w poszczególnych latach. Poziom potrzeb poszczególnych pracowników jest 
zróżnicowany na co ma wpływ zarówno wykształcenie jak i doświadczenie 
zawodowe. W związku z powyższym są organizowane np. superwizje wspólnie dla 
wszystkich koordynatorów oraz szkolenia dedykowane indywidualnym potrzebom 
pracowników. 

(akta kontroli str. 52-59, 138-143) 

b) Organizator zapewniał zatrudnionym koordynatorom możliwość skorzystania 
z superwizji, wypełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 77 ust. 6 ustawy 
o pieczy zastępczej. Spotkania z superwizorem odbywały się przeważnie w MOPR 
około 6 razy w roku, przy czym w I półroczu 2020 r. odbyły się tylko dwie 
z zaplanowanych trzech superwizji. Organizator nie identyfikował potrzeb w zakresie 
poradnictwa zawodowego. 

(akta kontroli str. 52-59, 138-143) 

4. Koszt zatrudnienia dziesięciu koordynatorów w poszczególnych latach wynosił: 
534,0 tys. zł30 w roku 2018, 604,0 tys. zł31 w roku 2019 oraz 271,0 tys. zł32 do 
I połowy 2020 r. MOPR korzystało z dofinansowania do wynagrodzenia 
koordynatorów w ramach programu Asystent rodziny i koordynator pieczy 
zastępczej. Kwoty pozyskane z programu wynosiły w poszczególnych latach: 
190,0 tys. zł w 2018 r. (co stanowiło ok. 35,6% środków przeznaczonych na 
zatrudnienie koordynatorów), 170,0 tys. zł w 2019 r. (28,2%). W 2018 r. MOPR 
uczestniczył również w programie Uwierz w siebie, z którego sfinansowano ww. 
koszty w kwocie 8,0 tys. zł (1,5%). W latach 2018 i 2019 ww. koszty były pokrywane 
odpowiednio w 62,9% oraz 71,8% ze środków własnych Gminy. W 2020 r. program 
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej nie był kontynuowany, związku  

                                                      
25 Np. Przemoc seksualna wobec dzieci diagnoza i formy pomocy, Psychoterapia nastolatków, Studium przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
26 Np. Narzędzia i metody diagnozy rodziny, Droga do adopcji, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z rodziną 
wieloproblemową. 
27 11 koordynatorów odbyło szkolenia w łącznej ilości 109 dni szkoleniowych. Rozbieżność w ilości odbytych dni szkoleń wśród 
koordynatorów była znaczna. Poszczególni pracownicy odbyli od 1 dni do 23 dni szkoleniowych. 
28 10 koordynatorów odbyło szkolenia w  łącznej ilości 94 dni szkoleniowych. Rozbieżność w ilości odbytych dni szkoleń wśród 
koordynatorów była znaczna. Poszczególni pracownicy odbyli od 1 dnia do 11 dni szkoleniowych. 
29 10 koordynatorów odbyło łącznie szkolenia w łącznej ilości 25 dni szkoleniowych. Rozbieżność w ilości odbytych dni szkoleń 
wśród koordynatorów była znaczna. Poszczególni pracownicy odbyli od 2 dnia do 7 dni szkoleniowych. 
30 W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie brutto  koordynatorów (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, itp.) 
wyniosło 4 061,87 zł  
31 W 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto koordynatorów (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, itp.) 
wyniosło 4 497,21 zł  
32 W 2020 r. (I połowa) przeciętne wynagrodzenie brutto koordynatorów (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, 
itp.) wyniosło 4 072,69 zł  
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z powyższym całość wynagrodzenia koordynatorów została pokryta ze środków 
własnych MOPR. 

(akta kontroli str. 60-66) 

5. Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej koordynatorzy 
przedstawiali Organizatorowi sprawozdania z efektów pracy za rok 201933, przy 
czym składały się one z części opisowej34 oraz tabelarycznej35. Za rok 2018 nie 
sporządzono i nie przedstawiono takich sprawozdań, co szczegółowo opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 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. Organizator nie dokumentował  
wyników analizy sprawozdań koordynatorów ani ich nie oceniał. Sprawozdania 
koordynatorów zostały sporządzone w formie opisowej, zawierały informacje 
liczbowe i merytoryczne obejmujące zakres ich obowiązków i były zgodne z innymi 
sprawozdaniami. 

(akta kontroli str. 138-143) 

6. a) Zarząd Powiatu w okresie objętym kontrolą przeprowadzał kontrolę MOPR dwa 
razy36, jednak były to kontrole ankietowe dot. gospodarki finansowej jednostki i nie 
dotyczyły pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 157-161, 192-195, 216-231) 

b) W okresie objętym kontrolą Wojewoda przeprowadził jedną kontrolę w MOPR37. 
Dotyczyła ona oceny zgodności postepowania w odniesieniu do obowiązujących 
przepisów podczas kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
prowadzonego przez MOPR. W jej wyniku do Dyrektora skierowano wystąpienie 
pokontrolne38, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości, działania MOPR w ww. 
zakresie oceniono pozytywnie i nie kierowano wniosków lub zaleceń. 

(akta kontroli str. 162-163, 232-238) 

 

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

1. Liczba rodzin zastępczych oraz rrd przypadających na koordynatora wynosiła 
średnio: w 2018 r. – 26,3, w 2019 r. – 25,1 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 24,7.  
W przypadku wszystkich koordynatorów przez cały okres kontroli pod ich opieką 
znajdowało się łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rdd. Koordynatorzy 
zatrudnieni na pełnym etacie mieli pod opieką od 20 do 31 rodzin, a koordynatorka 
zatrudniona na 0,5 etatu miała pod opieką od 11 do 13 rodzin. Zgodnie z art. 77  
ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może 
mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów 
dziecka. 

(akta kontroli tom str. 20-22, 50) 

                                                      
33 Do 12 lutego 2020 r. koordynatorzy złożyli sprawozdania za rok 2019. 
34 Opisywano m.in. wykonywane czynności w danym roku (np. praca koordynatora, dodatkowe działania, szkolenia, 
kształcenie) oraz plany na kolejny rok. 
35 Tabele wg wzoru sprawozdania GUS. Każdy z koordynatorów wypełniał taką tabelę, a Kierownik Zespołu sporządzał na ich 
podstawie zbiorcze zestawienie. 
36 Kontrole ankietowe nr (w książce kontroli) 1/2018 i 1/2019 przeprowadzane przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Zabrzu 
odpowiednio w dniach od 26 lutego do 6 kwietnia 2018 r. (dotyczyła roku 2017) oraz od 25 marca do 12 kwietnia 2019 r.  
W obu przypadkach nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 
37 W dniach 13-14 maja 2019 r. w trybie uproszczonym. 
38 Nr PSVI.431.1.7.2019 z 27 czerwca 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Odnosząc się do powyższego, Dyrektor wyjaśniła, że: Pierwotnie przyjęta wersja 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakładała, że każdy 
koordynator obejmie swoim wsparciem do 30 rodzin zastępczych. W późniejszym 
okresie brzmienie ustawy w tym punkcie uległo zmianie. Wejście w życie ww. 
ustawy z dniem 01 stycznia 2012 r. przemodelowało dotychczasowy sposób 
organizacji pieczy zastępczej. W ramach tut. Ośrodka do dnia 31 grudnia 2011 r. 
funkcjonował Zespół ds. Dziecka i Rodziny zajmujący się obsługą ogólnie pojętej 
pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dyrekcja tut. Ośrodka 
postanowiła ewolucyjnie i etapowo wprowadzić zmiany wynikające z wprowadzenia 
nowej ustawy, w tym dotyczące odpowiedniej liczby koordynatorów. Kwestią 
zasadniczą stało się zadbanie o rodziny zastępcze tak, aby w jak najmniejszym 
stopniu odczuły następstwa wprowadzonej zmiany. Bardzo ważną kwestią było 
utrzymanie dotychczas istniejącego zespołu wykwalifikowanych specjalistów 
zajmujących się pieczą zastępczą. Dotychczas poprawnie działający podział pracy 
tzw. rejonami i ulicami został przejęty od pracowników socjalnych przez 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy objęli swoim wsparciem 
wszystkie rodziny zastępcze. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. nałożyła na gminy  
i powiaty szereg dodatkowych zadań nie zapewniając dostatecznego finansowania 
w tym zakresie. Ministerstwo prowadziło programy pozwalające na częściowe 
dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów odpowiednio w 2018 r. w wysokości 
35,58%, poniesionych kosztów w 2019 r. 28,23%. W 2020 r. Ministerstwo nie 
ogłosiło programu dofinansowania koordynatorów. Co znamienne te same programy 
zapewniały dofinansowanie do wynagrodzeń asystentów rodziny w wyższej  
lecz nadal niewystarczającej wysokości. W zaistniałej sytuacji finanse MOPR  
nie pozwalały na zatrudnianie wystarczającej liczby zarówno koordynatorów jak  
i asystentów rodziny. Ustawa w art. 79 wskazała, że koordynator jest zatrudniany 
przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jednak art. 76 zawierający katalog 
zadań organizatora nie wymienia wprost obowiązku zatrudniania koordynatorów. 
Liczba rodzin przypadających na koordynatora spada w ostatnich latach, prócz  
tego Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zatrudnienie dodatkowych 
koordynatorów. Od stycznia 2021 r. planujemy zatrudnienie dodatkowych pięciu 
koordynatorów pieczy zastępczej. 

(akta kontroli tom str. 138-143) 

2. Organizator pieczy zastępczej nie wyegzekwował sprawozdań z efektów pracy za 
rok 2018. Sporządzano jedynie tabelaryczne zestawienia do sprawozdania GUS 
(dotyczące m.in. liczby poszczególnych rodzin i dzieci), co było niezgodne z  art. 77 
ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej, który stanowi, że do zadań koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej należy przedstawianie corocznego sprawozdania 
z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 

Jak wyjaśniła Dyrektor: Biorąc pod uwagę treść art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy 
zastępczej koordynatorzy corocznie przekazują dane o swojej pracy niezbędne do 
przygotowania sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo 
koordynatorzy na początku roku kalendarzowego za rok poprzedni składają 
sprawozdania dotyczące realizowanych podstawowych i dodatkowych zadań oraz 
planowanych działań i szkoleń. Powyższy przepis nie określa wzoru sprawozdania. 
W 2019 r. doszło do istotnych zmian organizacyjnych w Zespole Pieczy Zastępczej. 
Zostało przejęte z Urzędu Miasta dodatkowe zadanie dotyczące obsługi finansowej 
porozumień z innymi powiatami w zakresie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 
Z uwagi na znaczną wartość przekazywanych środków publicznych uwaga 
kierownictwa skupiła się na prawidłowym wdrożeniu tego zadania. Dlatego w 2019 r. 
poprzestano na składaniu przez koordynatorów danych dotyczących sprawozdania 
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GUS i nie oczekiwano składania przez koordynatorów dodatkowych sprawozdań. 
Prócz tego nastąpiły także istotne zmiany personalne w Zespole, ponieważ odeszła 
z pracy Pani D.P. wieloletni kierownik Zespołu, a w okresie od 12 grudnia 2020 r.  
30 kwietnia 2019 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, co także wpłynęło na 
kwestie nieskładania dodatkowych sprawozdań z efektów pracy. 

Przyjmując złożone wyjaśnienia NIK wskazuje, że podnoszone w nim okoliczności 
nie mogą uzasadniać nieprzedkładania praz koordynatorów obowiązkowych 
sprawozdań z efektów pracy. 

 (akta kontroli tom str. 125-137, 207-209, 560-787) 

 

Działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w MOPR była 
zorganizowana w sposób zapewniający świadczenie pomocy i wsparcia wszystkim 
rodzinom zastępczym z terenu Miasta Zabrze. Organizator prawidłowo  
umiejscowił koordynatorów w strukturze MOPR, a osoby zatrudnione na 
stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, spełniały wymogi 
określone w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej. Stwierdzone w toku 
kontroli nieprawidłowości polegały na: 

− powierzaniu koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej sprawowania opieki 
nad większą liczbą rodzin zastępczych niż wynikająca z art. 77 ust. 4 ustawy 
o pieczy zastępczej,  

− niewyegzekwowaniu od koordynatorów sprawozdań z efektów pracy za rok 
2018, co stanowiło naruszenie art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 

1. a) Art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej stanowi, że koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po 
zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 
dziecka. W MOPR nie ustanowiono wewnętrznych procedur postępowania przy 
przydzielaniu koordynatorów do rodzin zastępczych. Każdy z koordynatorów miał  
przydzielony rejon pracy (dzielnice miasta, ulice), z którego obejmuje opieką rodziny 
wymagające wsparcia. W praktyce każda osoba ustanowiona przez właściwy sąd 
rodzinny lub kandydat na rodzinę zastępczą, zgłaszając się do Zespołu, trafiała do 
właściwego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zajmującego się daną 
dzielnicą/ulicą, a w trakcie pierwszego spotkania osoba taka została zapoznana 
z formami wsparcia jakiego udzielają koordynatorzy oraz miała możliwość 
wystąpienia z wnioskiem o objęcie opieką koordynatora, co uznawane było za 
wyrażenie pozytywnej opinii dot. koordynatora. 

(akta kontroli str. 239-294) 

W okresie objętym kontrolą nie zdarzył się przypadek odmowy objęcia wsparciem 
przez MOPR rodziny zastępczej. 

(akta kontroli str. 294) 

b) W latach 2018-2020 (I półrocze) miały miejsce cztery przypadki zmiany 
koordynatora, z których każdy wynikał ze zmian kadrowych w MOPR. 

(akta kontroli str. 20-22) 

2. a) W MOPR nie ustanowiono wewnętrznych procedur postępowania dotyczącego 
opracowania planów pomocy dziecku. Zespół wypracował na swoje potrzeby 
ramowy układ takiego planu, który wymagał podania danych personalnych dziecka 
(imię i nazwisko, data urodzenia) oraz obszarów działania koordynatora (edukacja, 
wychowanie, relacje w rodzinie zastępczej, zdrowie, sprawy socjalno-bytowe, relacje 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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z rodziną biologiczną i sytuacja prawna dziecka) wraz z planowanymi w tych 
obszarach działaniami. Dla każdego z obszarów dokonywano opisu sytuacji dziecka 
ustalonej w toku postępowania diagnostycznego. Dla próby ośmiu rodzin 
zastępczych objętych badaniem, które wykonywały pieczę zastępczą dla 19 
podopiecznych, zakres planowanych działań odpowiadał merytorycznie obszarom, 
których dotyczył. Badając zgodność przygotowania planów pomocy dziecku  
z postanowieniami wynikającymi z art. 77 ust. 3 pkt 2 kontrola wykazała, że 
wszystkie rodziny, z których pochodziły dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 
zamieszkiwały w Zabrzu, a każdy z planów został opracowany wspólnie przez 
rodzinę zastępczą i koordynatora, co było potwierdzane ich własnoręcznymi 
podpisami. Badane w trakcie kontroli plany pomocy dziecku były dostosowane do 
indywidualnej sytuacji każdego z dzieci39. W sprawie niewyznaczenia w planach 
pomocy dziecku celu głównego oraz celów szczegółowych Dyrektor wyjaśniła, że 
przepisy prawa dot. rodzinnej pieczy zastępczej nie określają zawartości planu 
pomocy dziecku, a opracowane w MOPR plany pomocy dziecku jako nadrzędny cel 
– zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej – stawiają działanie na rzecz dobra dzieci, 
które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy Natomiast szczegółowe cele przyjęły 
formę działań zawartych w Planach Pomocy Dziecku stosowanych przez 
tut. Ośrodek zgodnie z art. 77 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 143, 239-293, 295, 365-559) 

Obowiązek opracowania Planu pomocy dziecku został wprowadzony od 1 stycznia 
2012 r., tj. od wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej i od tej daty czas na 
opracowanie przez koordynatorów planów pomocy dziecku zawierał się 
w przedziale od 224 dni do 1 683 dni40. 

(akta kontroli str. 239-290) 

Czas upływający od chwili umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do 
opracowania planu pomocy dziecku zawierał się w przedziale od 209 dni do 4 362 
dni41.  

(akta kontroli str. 239-290) 

W sprawie terminów powstawania planów pomocy dzieciom Dyrektor wyjaśniła,  
że w aktualnym stanie prawnym nie określono terminu przygotowania takich  
planów, które są dokumentami niestandardowymi i wymagającymi pozyskania 
wszechstronnej wiedzy na temat sytuacji dziecka, a Proces ten wymaga uzyskania 
opinii oraz danych z zewnętrznych instytucji, które pozwalają poprawnie 
zdiagnozować sytuację dziecka oraz ustalić harmonogram działań, które pozwolą na 
powrót dziecka do rodziny biologicznej, umieszczenie w nowej rodzinie, skierowanie 
do adopcji lub pozostawienie dziecka w dotychczasowej rodzinie do czasu 
uzyskania  pełnoletności  i  usamodzielnienia.  Dyrektor  stwierdziła  także,  że w jej  

                                                      
39 Przykłady indywidualizacji planów pomocy dziecku: w przypadku stwierdzenia u jednego z dzieci zaburzeń zachowania 
zaplanowano kontakt z właściwą placówką diagnostyczno-terapeutyczną, w przypadku stwierdzenia u innego dziecka potrzeby 
rozwijania zainteresowań tanecznych zaplanowano włączenie go do zajęć tanecznych w młodzieżowym domu kultury,  
w przypadku stwierdzenia u innego dziecka problemów natury emocjonalnej zaplanowano wspólny z rodziną zastępczą wyjazd 
wakacyjny. 
40 Jedno dziecko – 224 dni, jedno dziecko – 258 dni, jedno dziecko 322 dni, jedno dziecko – 331 dni, jedno dziecko – 393 dni, 
dwoje dzieci – 460 dni, jedno dziecko – 480 dni, dwoje dzieci – 887 dni, dwoje dzieci – 992 dni, jedno dziecko – 1 108 dni, 
jedno dziecko – 1 278 dni, dwoje dzieci – 1 367 dni, jedno dziecko 1 452 dni, jedno dziecko – 1 473 dni, jedno dziecko – 1 683 
dni. 
41 Jedno dziecko – 209 dni, dwoje dzieci – 413 dni, jedno dziecko – 414 dni, dwoje dzieci – 482 dni, jedno dziecko – 502 dni, 
dwoje dzieci – 909 dni, dwoje dzieci – 1 013 dni, jedno dziecko – 1 299 dni, jedno dziecko – 2 623 dni, jedno dziecko –3 309 
dni, jedno dziecko – 3 318 dni, dwoje dzieci – 3 473 dni, jedno dziecko – 4 317 dni, jedno dziecko – 4 362 dni. 
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ocenie (…) długość tworzenia planu nie miała wpływu na efektywność pracy 
koordynatorów i bieżące czynności podejmowane względem umieszczonych 
w  pieczy zastępczej dzieci. 

(akta kontroli str. 239-290, 296-297) 

b) Art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej stanowi, że ocena sytuacji dziecka 
powinna być przeprowadzana 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. Powyższy obowiązek był terminowo realizowany przez 
koordynatorów, a ocen każdorazowo dokonywano posiłkując się opinią szkoły42 oraz 
formularzem informacyjnym przedkładanym przez rodzinę zastępczą43. Oceny były 
sporządzane w formie pisemnej i opatrzone podpisami osób uczestniczących w ich 
dokonywaniu. W żadnej z ocen nie stwierdzono konieczności dokonania modyfikacji 
planu pomocy dziecku. 

(akta kontroli str. 239-290) 

NIK wskazuje na potrzebę przeprowadzania analiz w celu identyfikowania 
ewentualnych potrzeb w zakresie modyfikacji planów pomocy dziecku44.  
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

NIK ocenia pozytywnie działania MOPR dot. uwzględniania opinii rodziny zastępczej 
przy wyznaczaniu koordynatora oraz zakresu i szczegółowości planów pomocy 
dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej, a także dokonywania ocen ich sytuacji. 
Zdaniem NIK, jakkolwiek ustawodawca nie określił w przepisach terminów 
sporządzania tych planów, okres ich opracowywania w MOPR należy uznać  
za nadmiernie wydłużony. 

 

3. Formy i efekty pomocy 

1. a) W badanej dokumentacji ośmiu wybranych rodzin zastępczych45 
zidentyfikowano 48 problemów powstałych przy realizacji przez te rodziny zadań 
wskazanych w art. 40 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o pieczy zastępczej, w tym: 13 
problemów (27,1%) dot. zapewnienia dziecku dostępu do przysługujących mu 
świadczeń zdrowotnych; 11 (22,9%) dot. zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, 
bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych dziecka; dziewięć (18,7%) 
dot. umożliwienia dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami; osiem (16,7%) dot. 
zapewnienia dziecku kształcenia i wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych; 
pięć (10,4%) dot. zapewnienia dziecku rozwoju zainteresowań i uzdolnień; dwa 
(4,2%) dot. traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 
osobowej. 

(akta kontroli str. 239-293) 

                                                      
42 Wyniki nauczania, aktywność szkolna i pełnione funkcje, charakterystyka dziecka oraz jego funkcjonowanie w szkole, 
trudności wychowawcze na terenie szkoły, współpraca rodziny zastępczej ze szkołą. 
43 Dane dot. osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (w tym sytuacja mieszkaniowa i zdrowotna), zdrowie dziecka, 
charakterystyka dziecka, zainteresowania i spędzanie czasu wolnego, stosowane wobec dziecka metody wychowawcze, 
funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej, trudności w sprawowaniu opieki, kontakty z rodzicami/krewnymi, inne uwagi. 
44 Należy mieć na uwadze, że art. 129 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej, wymienia, jako jeden z celów dokonywania oceny 
sytuacji dziecka (które w MOPR w Zabrzu były terminowo przeprowadzane) modyfikację planów pomocy dziecku. 
45 Spośród rodzin objętych najdłużej opieką koordynatorów, wybrano po dwie rodziny z następujących czterech grup: rodziny 
zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka. 
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Spośród ww. wymienionych 48 problemów, rozwiązanych zostało 45 (93,8%), 
a pozostałe trzy (6,2%) nie zostały dotąd rozwiązane. Dwa z nierozwiązanych 
problemów były związane z umożliwieniem dziecku kontaktu z rodzicami i innymi 
osobami bliskimi (w jednym przypadku rodzina zastępcza zajmująca się przybranym 
rodzeństwem dziecka nie wyraża zgody na kontakty, w drugim nie można było 
nawiązać kontaktu z biologiczną matką dziecka). Jeden problem dotyczył 
zapewnienia dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych 
(aktualnie trwa diagnozowanie przyczyn zaburzeń zachowania występujących  
u dziecka, bez której nie można zaplanować działań terapeutycznych). 

(akta kontroli str. 239-293) 

Ankiety zostały skierowane do 20 wytypowanych rodzin sprawujących  
pieczę zastępczą, w tym: 14 spokrewnionych, 4 niezawodowych, 1 zawodowej  
i 1 Rodzinnego Domu Dziecka, z uwzględnieniem proporcjonalnego podział przy 
stanie rodzin na 30 czerwca 2020 r. W terminie do 12 listopada 2020 r. odpowiedzi 
udzieliło 12 rodzin, w tym: 9 spokrewnionych (75% udzielających odpowiedzi),  
2 rodziny niezawodowe (16,7% udzielających odpowiedzi) oraz 1 rodzina zawodowa 
(8,3% udzielających odpowiedzi). 

 (akta kontroli str. 298-299) 

W sprawie oceny wsparcia uzyskanego ze strony koordynatorów w zakresie siedmiu 
zadań wskazanych w art. 40 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej ankietowane rodziny 
udzieliły następujących odpowiedzi: 
• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka (udzielono  

12 odpowiedzi):  

- udział odpowiedzi „brak”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „niewielkie” i „dostateczne”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”: 41,6%, 
- udział odpowiedzi „znakomite”: 58,4%, 

• pomoc w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych (udzielono 11 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „brak”: 27,2%, 
- udział sumy odpowiedzi „niewielkie” i „dostateczne”: 9,1%, 
- udział sumy odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”: 45,5%, 
- udział odpowiedzi „znakomite”: 18,2%, 

• pomoc w zapewnieniu dziecku wykształcenia, nadrobienia braków szkolnych 
(udzielono 10 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „brak”: 20%, 
- udział sumy odpowiedzi „niewielkie” i „dostateczne”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”: 50%, 
- udział odpowiedzi „znakomite”: 30%, 

• pomoc w rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka (udzielono 11 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „brak”: 9,1%, 
- udział sumy odpowiedzi „niewielkie” i „dostateczne”: 9,1%, 
- udział sumy odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”: 45,4%, 
- udział odpowiedzi „znakomite”: 36,4%, 

• pomoc w zaspokajaniu dziecku potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych 
(udzielono 10 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „brak”: 10%, 
- udział sumy odpowiedzi „niewielkie” i „dostateczne”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”: 50%, 
- udział odpowiedzi „znakomite”: 40%, 
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• pomoc w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną 
ingerencją w jego życie (udzielono 9 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „brak”: 11,1%, 
- udział sumy odpowiedzi „niewielkie” i „dostateczne”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”: 44,4%, 
- udział odpowiedzi „znakomite”: 44,5%, 

• pomoc w umożliwieniu dziecku kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami 
bliskimi (udzielono 9 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „brak”: 11,1%, 
- udział sumy odpowiedzi „niewielkie” i „dostateczne”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”: 44,4%, 
- udział odpowiedzi „znakomite”: 44,5%. 

Każda z rodzin zastępczych (100%), która wypełniła ankietę uznała pomoc 
i wsparcie niesione przez koordynatora za potrzebne i skuteczne. 

(akta kontroli str. 199-311) 

W sprawie ocen wsparcia ze strony koordynatorów uzyskanych w ankiecie rodzin 
zastępczych Dyrektor wyjaśniła, że wybór przez część rodzin odpowiedzi brak 
wynikał z tego, że rodziny te nie potrzebowały w tym zakresie wsparcia ze strony 
koordynatorów. 

(akta kontroli str. 312) 

b) Spośród uprawnień przysługujących rodzinom zastępczym, na mocy przepisów 
ustawy o pieczy zastępczej, rodziny z próby objętej badaniem najczęściej korzystały 
z uprawnienia do zatrudnienia osoby do pomocy (50% próby) oraz do szkolenia 
(50% próby), a w dalszej kolejności z udziału w grupie wsparcia oraz poradnictwa 
zachowującego i wzmacniającego kompetencje oraz przeciwdziałającego  
zjawisku wypalenia zawodowego (po 37,5% próby). Natomiast żadna z rodzin  
nie deklarowała potrzeby korzystania z uprawnienia do pomocy wolontariuszy,  
a tylko jedna rodzina (12,5% próby) miała potrzebę korzystania z poradnictwa 
specjalistycznego dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 239-293) 

c) Częstotliwość wizyt koordynatorów w badanej próbie ośmiu rodzin zastępczych 
wynosiła: dla pięciu rodzin (62,5% próby) częściej niż raz w miesiącu46, dla dwóch 
rodzin (25% próby) niewiele mniej niż raz w miesiącu47, a dla jednej rodziny (12,5% 
próby) częściej niż dwa razy na kwartał48. Wizyty były rzetelnie dokumentowane 
poprzez wpisy w kartach pracy z rodzinami.  

(akta kontroli str. 239-293) 
W sprawie częstotliwości wizyt koordynatora w rodzinach zastępczych ankietowane 
rodziny stwierdziły, że najczęściej miało to miejsce raz na kwartał (41,7% próby), 
a w dalszej kolejności raz w miesiącu (33,3%), częściej niż raz w miesiącu (16,7% 
próby) i wtedy kiedy jest potrzeba (8,3% próby). 

(akta kontroli str. 299-311) 

Dyrektor wyjaśniła, że Częstotliwość spotkań koordynatorów pieczy rodzinnej 
wynika z potrzeb konkretnych rodzin zastępczych, a także problemów jakie wynikają 
w trakcie współpracy z tymi rodzinami. 

(akta kontroli str. 312) 

                                                      
46 W trakcie 30 miesięcy było to: 1 raz 57 wizyt, 3 razy 37 wizyt, 1 raz 33 wizyty. 
47 W tracie 30 miesięcy było to: 1 raz 26 wizyt, 1 raz 25 wizyt. 
48 W trakcie 30 miesięcy było to 19 wizyt. 
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W sprawie czynności wykonywanych przez koordynatorów w czasie jego wizyt 
u rodzin zastępczych, ankietowane rodziny udzieliły następujących odpowiedzi: 
• rozmawia z rodzicami zastępczymi (udzielono 12 odpowiedzi):  

- udział odpowiedzi „nigdy”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „bardzo rzadko” i „rzadko”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „często” i „bardzo często”: 8,3%, 
- udział odpowiedzi „zawsze”: 91,7%, 

• wypełnia dokumenty (udzielono 11 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „nigdy”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „bardzo rzadko” i „rzadko”: 9,1%, 
- udział sumy odpowiedzi „często” i „bardzo często”: 9,1%, 
- udział odpowiedzi „zawsze”: 81,8%, 

• sprawdza stan i czystość pomieszczeń (udzielono 11 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „nigdy”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „bardzo rzadko” i „rzadko”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „często” i „bardzo często”: 36,4%, 
- udział odpowiedzi „zawsze”: 63,6%, 

• rozmawia z dziećmi (udzielono 12 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „nigdy”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „bardzo rzadko” i „rzadko”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „często” i „bardzo często”: 16,7%, 
- udział odpowiedzi „zawsze”: 83,3%, 

• bawi się z dziećmi (udzielono 8 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „nigdy”: 25%, 
- udział sumy odpowiedzi „bardzo rzadko” i „rzadko”: 25%, 
- udział sumy odpowiedzi „często” i „bardzo często”: 12,5%, 
- udział odpowiedzi „zawsze”: 37,5%, 

• pomaga dzieciom w odrabianiu prac domowych (udzielono 8 odpowiedzi): 

- udział odpowiedzi „nigdy”: 50%, 
- udział sumy odpowiedzi „bardzo rzadko” i „rzadko”: 0%, 
- udział sumy odpowiedzi „często” i „bardzo często”: 50%, 
- udział odpowiedzi „zawsze”: 0%, 

Żadna z rodzin biorących udział w ankiecie nie wskazała innych czynności 
podejmowanych przez koordynatora niż wymienione w ankiecie. 

(akta kontroli str. 299-311) 

W sprawie ocen czynności podejmowanych przez koordynatorów, podanych 
w ankiecie rodzin zastępczych Dyrektor wyjaśniła, że wybór w ankiecie odpowiedzi 
nigdy w odniesieniu do zabaw z dziećmi oraz pomagania dzieciom w odrabianiu 
prac domowych mógł (…) dotyczyć sytuacji, w której nastolatki nie wymagały 
zabawy, bądź też dzieci, które radziły sobie dobrze z odrabianiem lekcji i nie 
potrzebowały wsparcia w tym zakresie od koordynatorów pieczy zastępczej, 
a w ankiecie nie ma odpowiedzi brak potrzeb odpowiadającej takiej sytuacji. 

(akta kontroli str. 312) 

d) Koordynatorzy wspierali rodziny zastępcze poprzez współpracę z Sądem 
Rejonowym w Zabrzu, Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym, właściwymi 
komórkami organizacyjnymi MOPR oraz placówkami oświatowymi, która polegała 
na zbieraniu i opracowywaniu danych będących podstawą do formułowania, 
z częstotliwości co 6 miesięcy, opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu  
dzieci w pieczy zastępczej. Opinia taka była przekazywana do sądu. W badanej 
dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych nie stwierdzono przypadku, aby organizator 
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pieczy zastępczej był zobowiązany do realizacji obowiązku wynikającego art. 47 
ust. 6 ustawy o pieczy zastępczej. W dwóch wymagających tego przypadkach 
organizator prawidłowo wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 7 tejże 
ustawy. 

(akta kontroli str. 239-293) 

2. Wsparcia dot. uzyskania dostępu do specjalistycznej pomocy (diagnozy i podjęcia 
terapii) dla dzieci wymagało sześć rodzin zastępczych z badanej próby (tj. 75%), 
z których: pięć uzyskało pomoc psychologiczną (cztery długookresową, a jedna 
doraźną), dwie uzyskały długookresową pomoc reedukacyjną, jedna długookresową 
pomoc rehabilitacyjną, jedna uzyskała doraźną pomoc doradcy zawodowego, 
a jedna jest na etapie diagnozowania przyczyn zaburzeń zachowania występujących 
u jednego z dzieci, a zakres terapii będzie uzależniony od wyników diagnozy. 

(akta kontroli str. 239-293) 

3. W Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Zabrzu w latach 
2018-202049, adresowanym do wszystkich rodzin zastępczych (nie wskazywano 
w nim żadnych szczególnych grup takich rodzin) przypisano koordynatorom pieczy 
zastępczej następujące zadania: współpraca z instytucjami wspierającymi rodziny 
zastępcze, wspieranie rodzin zastępczych i ich monitorowanie, a także współpraca 
z asystentami rodzin oraz pracownikami socjalnymi. W programie nie określono 
form realizacji przez koordynatorów powyższych zadań, a żaden z przyjętych w nim 
wskaźników realizacji nie odnosił się do sposobów i form udzielania przez 
koordynatorów pomocy rodzinom zastępczym. W programie, w myśl art. 180 pkt 1 
ustawy o pieczy zastępczej ustalono następujące maksymalne limity rodzin 
zastępczych zawodowych: w 2018 r. – 11, w 2018 r. – 12, w 2020 r. – 13. 
W żadnym z lat objętych programem nie doszło do przekroczenia ww. limitów. 

(akta kontroli str. 313-343) 

4. W okresie objętym kontrolą do MOPR nie wpłynęły żadne skargi na pracę 
koordynatorów. 

(akta kontroli str. 196-206) 

 

W ocenie NIK, działania podejmowane przez koordynatorów pieczy zastępczej 
umożliwiły pełne i skuteczne wspieranie rodzin zastępczych w realizacji ich zadań 
ustawowych oraz zapewniły rodzinom zastępczym możliwość korzystania 
z uprawnień wynikających z tejże ustawy o pieczy, wypełniając w ten sposób 
założenia przyjęte w Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 
w Zabrzu w latach 2018-2020.  

 

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

NIK zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia niezwłocznego opracowywania planów  
pomocy dziecku. 
 
 

                                                      
49 Program przyjęty uchwałą Nr LX/715/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.  
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Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie objęcia opieką 
przez koordynatorów nie więcej niż 15 rodzin. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w 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 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. 

 

 

 

 

Kontroler 

Mariusz Podolski 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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