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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6,  
27-200 Starachowice (dalej: PCPR). 

 

Wiesław Daszkowski (dalej: Dyrektor), w całym okresie objętym kontrolą. 

(akta kontroli str. 3) 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 

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

 

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

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

 

Łukasz Pieńkowski, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/54/2020  
z 24 lipca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1- 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK.  
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą PCPR zapewniał rodzinom zastępczym i prowadzącym 
rodzinne domy dziecka opiekę i wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej (dalej: koordynatorzy) posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i spełniających wymagania, o których mowa w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej3 (dalej: ustawa 
o pieczy zastępczej). W latach 2017-2020 (I półrocze) koordynatorów zatrudniono 
w  ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Podczas 
wykonywanych obowiązków służbowych zapewniono im dostęp do samochodu 
służbowego, biletów komunikacji miejskiej, umożliwiono także udział w szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe. W PCPR nie opracowano wewnętrznych 
regulacji obejmujących sposób realizacji, dokumentowania oraz rozliczania zadań 
wykonywanych przez koordynatorów, natomiast wdrożono wzory podstawowych 
dokumentów wspomagających ich pracę z rodziną zastępczą/prowadzącymi 
rodzinny dom dziecka. 

Koordynatorzy obejmowali opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, które 
o to wnioskowały oraz sprawowali opiekę nad pozostałymi rodzinami (w imieniu 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej). Nie zawsze jednak prawidłowo 
organizowano ich pracę, gdyż w 2020 r. czterech z nich opiekowało się więcej niż 15 
rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka, co było niezgodne 
z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. Wystąpiły także dwa przypadki, 
w których koordynatorzy wraz z Dyrektorem przeprowadzali czynności kontrolne 
w podmiotach rodzinnej pieczy zastępczej, co było niezgodne z art. 38b ust. 9 
ustawy o pieczy zastępczej. W PCPR, poza jednym przypadkiem, nie zasięgano 
opinii rodzin zastępczych i prowadzącego rodzinny dom dziecka przed 
wyznaczeniem koordynatora, co było wymagane art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy 
zastępczej.  

Koordynatorzy nie zawsze rzetelnie realizowali obowiązki przewidziane  
w art. 77 ust. 3 ust. 2 ww. ustawy. Dla 15 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej nie opracowano planów pomocy4, a w przypadku pozostałych rodzin przy 
sporządzaniu planów 14 dzieci nie współpracowano z podmiotem organizującym 
pracę z rodziną biologiczną lub z wyznaczonym asystentem rodziny. Sporządzone 
plany były także w większości nierzetelne, gdyż: [1] w żadnym nie określono celu 
głównego pracy z dzieckiem oraz nie wskazano efektów realizacji poszczególnych 
działań, [2] w większości planów nie uwzględniono zaleceń wynikających ze 
specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka lub wskazania do objęcia specjalistyczną 
opieką lekarską i terapią logopedyczną lub działań w zakresie usamodzielnienia 
(łącznie ośmioro dzieci), [3] nie udokumentowano zasięgania opinii dziecka, którego 
wiek i stopień dojrzałości na to pozwalały (sześcioro dzieci), [4] bazowano na 
niekompletnej dokumentacji (troje dzieci), tj. nie dysponowano diagnozami 
psychofizycznymi, o których mowa w art. 38a ust. 1 pkt 7 ustawy. W okresie objętym 
kontrolą pierwsze plany pomocy sporządzono po upływie 51-92 dni od umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej. Koordynatorzy nie sporządzali sprawozdań z efektów 
swojej pracy, co było wymagane art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

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

opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 821. 

4 Szczegółowych ustaleń dokonano w oparciu o wybraną próbę kontrolną ośmiu rodzin zastępczych/rodzinnych 
domów dziecka objętych opieką koordynatora (22 dzieci) oraz sześciu rodzin zastępczych, które koordynator 
objął opieką w imieniu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (sześcioro dzieci). 

OCENA OGÓLNA 
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W PCPR przeprowadzano okresowe oceny sytuacji dzieci, o których mowa 
w art. 128 i 129 ustawy o pieczy zastępczej, a koordynatorzy wraz z Dyrektorem 
uczestniczyli w pracach zespołów dokonujących tych ocen. Jednak 26 (z 70) ocen 
dokonano po terminie określonym w art. 131 ust. 1 ww. ustawy. Koordynatorzy, 
w okresie objętym kontrolą, wspierali rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 
w realizacji zadań, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, 
jednakże udzielana pomoc nie zawsze była w pełni skuteczna, gdyż dwa spośród 
jedenastu zidentyfikowanych problemów nie zostały rozwiązane. Dodatkowo, 
w zakresie wsparcia rodzin w zapewnieniu potrzeb bytowych dzieci stwierdzono 
nieprawidłowości związane z niedochodzeniem świadczeń alimentacyjnych, 
o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej (w stosunku do jednego 
wychowanka nie dochodzono ich w ogóle, a w przypadku dwojga dzieci zostały one 
uregulowane z opóźnieniem wynoszącym ponad dziewięć lat). Przez trzy miesiące 
2020 r. liczba podopiecznych przebywających w tym samym czasie w rodzinnym 
domu dziecka przekraczała limit wskazany w art. 61 ustawy o pieczy zastępczej. 

W latach 2018-2020 (I półrocze) organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewniał 
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka możliwość 
skorzystania ze wsparcia rodziny pomocowej, pomocy specjalistycznej oraz 
zatrudnienia dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi. Rodziny 
zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka korzystali z prawa do urlopu, 
uczestniczyli w grupie wsparcia oraz w szkoleniach mających na celu podnoszenie 
ich kwalifikacji. PCPR nie organizował jednak pomocy wolontariuszy, a także nie 
zapewniał możliwości skorzystania z poradnictwa, mającego na celu zachowanie 
i wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych oraz przeciwdziałanie zjawisku 
wypalenia zawodowego. Koordynatorzy wspierali rodziny zastępcze w uzyskaniu 
specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego, reedukacyjnego 
i logopedycznego, w tym we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wyniki kontroli 
wskazują, że założenia dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej przyjęte Programie 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2018-2020 były 
realizowane, jednak przedkładane przez PCPR sprawozdania z jego realizacji 
w latach 2018 r. i 2019 r., sporządzane były nierzetelnie, gdyż nie wykazano w nich 
poziomu realizacji mierników określonych w tym Programie. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz 
oceny cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

PCPR w Starachowicach jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową 
podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. W strukturze organizacyjnej 
kontrolowanej jednostki funkcjonował zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. 
W obowiązującym w jednostce regulaminie organizacyjnym w ww. zespole 
wyodrębniono sześć stanowisk koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jedno 
stanowisko starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz po jednym 
psychologa i prawnika zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej. 

(akta kontroli str. 5-22) 

W okresie objętym kontrolą w PCPR nie opracowano oraz nie wdrożono 
wewnętrznych procedur dotyczących wykonywania zadań przez koordynatorów. 

                                                      
5 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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Opracowane zostały natomiast wzory podstawowych dokumentów obejmujących 
dokumentowanie pracy koordynatora z rodziną zastępczą/prowadzącymi rodzinny 
dom dziecka oraz ich podopiecznymi, były to m. in.: 

 plan pomocy dziecku; 

 ocena rodziny zastępczej; 

 ocena aktualnej sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej; 

 kwestionariusz dotyczący rodziny zastępczej i jego aktualizacja; 

 wyznaczenie koordynatora; 

 indywidualny plan pomocy usamodzielniającego się wychowanka. 

 (akta kontroli str. 34-69, 183-184) 

Dyrektor wyjaśnił, że pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej opracowali 
wzory dokumentów dot. pracy z dzieckiem i rodziną oraz dokumentów 
sprawozdawczych z pracy koordynatora, które zostały przez niego zaakceptowane. 
Ww. dokumenty zostały wdrożone do realizacji, poprzez decyzję Dyrektora 
wyrażoną na jednym z posiedzeń tego zespołu. 

(akta kontroli str. 183-184, 399) 

Zgodnie ze standardem kontroli zarządczej określonym w komunikacie Nr 23 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych6, wydanego na podstawie art. 69 ust. 3 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7 m.in. procedury 
wewnętrzne, instrukcje i wytyczne stanowią dokumentację systemu kontroli 
zarządczej. Powinna być ona spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest 
niezbędna (część II, lit. C, pkt 10). 
 
Zdaniem NIK wprowadzenie w PCPR wewnętrznych regulacji obejmujących sposób 
realizacji, dokumentowania oraz rozliczania zadań wykonywanych przez 
koordynatorów wzmocniłoby funkcję kontroli zarządczej w jednostce. Brak bowiem 
takich regulacji wewnętrznych może mieć wpływ na prawidłowość i efekty 
wykonywania ich zadań. Taka sytuacja obarczona jest ryzykiem stosowania przez 
poszczególnych koordynatorów narzędzi pracy, które nie byłyby jednolite lub zostały 
zmodyfikowane bez wiedzy ich przełożonych. 
 
W PCPR opracowane zostały wzory dokumentów sprawozdawczych z działań 
realizowanych przez koordynatorów. Dokumenty te obejmowały tygodniowe 
harmonogramy pracy oraz miesięczną kartę zadań pracownika objętego 
zadaniowym czasem pracy. Tygodniowe harmonogramy pracy opracowane zostały 
w formie tabelarycznej. Koordynatorzy wykazywali w nich zadania zaplanowane 
w bieżącym tygodniu oraz wskazywali ich realizację. Zarówno harmonogram, jak 
również informacja o jego realizacji były zatwierdzane przez Dyrektora. Miesięczne 
karty zadań pracownika objętego zadaniowym czasem pracy zawierały 
najważniejsze zadania do wykonania w danym miesiącu przez koordynatora, m.in. 
udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, wizyty u rodzin zastępczych, zapewnienie 
rodzinom dostępu do specjalistycznej pomocy, w tym psychologicznej i prawnej oraz 
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 70-72) 

                                                      
6 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 

7 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
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Dyrektor wyjaśnił: dokumentacja została stworzona przez zespół ds. rodzinnej 
pieczy zastępczej PCPR w Starachowicach, zaakceptowana przez dyrektora, 
wdrożona do realizacji i może być modyfikowana w zależności od zmian 
w przepisach. Dyrektor wyjaśnił również, że tygodniowe harmonogramy pracy oraz 
miesięczne karty zadań, były przez niego weryfikowane i rozliczane po 
zakończonym tygodniu oraz miesiącu. 

(akta kontroli str. 183-184) 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
zapewnił pracownikom zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, środki ochrony 
indywidualnej w postaci płynów dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, przyłbic 
oraz rękawiczek.  
Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi na konieczność opuszczenia z dniem 15 marca 
2020 r. poprzedniej siedziby8 oraz potrzeby przystosowania nowej do swoich 
potrzeb, a także z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego, 
organizacja pracy opierała się na jednoosobowych dyżurach w każdym z działów. 
Na jego polecenie, bez wydawania specjalnych zarządzeń pozostali pracownicy 
pozostawali w swoich domach. Wizyty w domach rodzin zastępczych zostały 
wstrzymane i sytuacja ta trwa do chwili obecnej. Koordynatorzy powrócili na swoje 
stanowiska pracy w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 182, 186, 203-209) 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka funkcjonujące na obszarze powiatu 
starachowickiego zostały również wyposażone w środki ochrony indywidualnej. 
Dyrektor wyjaśnił, że w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 pomocą objęto 
388 osób z pieczy zastępczej. Zakupione zostały środki dezynfekcyjne, maseczki 
i rękawiczki jednorazowe. Ponadto wychowankom zostały przekazane 92 laptopy 
w celu umożliwienia nauki zdalnej. Wyposażono również pomieszczenie izolatorium 
utworzone u jednej z rodzin zastępczych. 

(akta kontroli str. 182, 187, 203-210, 242-243) 

W okresie objętym kontrolą PCPR zapewniał koordynatorom dostęp do samochodu 
służbowego, a także bilety na przejazd komunikacją zbiorową w obrębie miasta 
Starachowice.  
W obecnej siedzibie PCPR nie posiada wyodrębnionego pomieszczenia, w którym 
możliwym byłoby przeprowadzenie spotkania z rodziną zastępczą, dziećmi z rodzin 
zastępczych, czy też rodzinami biologicznymi. W trakcie prowadzonych oględzin 
uczestniczący w nich upoważniony pracownik PCPR wyjaśnił, że takie 
pomieszczenie znajdowało się w poprzedniej lokalizacji placówki (w budynku PZOZ 
w Starachowicach), którą z dniem 15 marca 2020 r. jednostka musiała opuścić. Od 
września br. PCPR otrzymał zgodę na korzystanie z pomieszczenia 
zlokalizowanego w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, jednakże obecnie spotkania z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną nie odbywają się. 

(akta kontroli str. 157, 183, 237) 

Wszyscy koordynatorzy zatrudnieni w PCPR spełniali wymagania określone w art. 
78 ustawy o pieczy zastępczej, w zakresie wykształcenia (art. 78 ust. 1 pkt 1), 
posiadania władzy rodzicielskiej (art. 78 ust. 1 pkt 2), wywiązywania się 
z obowiązków alimentacyjnych (art. 78 ust. 1 pkt 3) oraz niekaralności 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

                                                      
8 PCPR funkcjonował w budynku szpitala PZOZ w Starachowicach, który z dniem 15 marca 2020 r. został 
przekształcony w szpital jednoimienny. 
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skarbowe (art. 78 ust. 1 pkt 4). Ponadto żaden z koordynatorów nie został 
zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych (art. 78 ust. 2). Ww. wymagania 
były potwierdzone stosownymi dokumentami i oświadczeniami pracowników 
znajdującymi się w dokumentacji kadrowej. 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej wszyscy koordynatorzy 
zostali zatrudnieni przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach 
stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Do zadań koordynatorów 
wynikających z ich zakresów obowiązków należało m.in. udzielanie pomocy 
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań 
wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie we współpracy z asystentem 
rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka 
planu pomocy dziecku, sporządzanie oceny sytuacji dziecka, sporządzanie opinii 
dotyczącej zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej, a następnie 
przekazanie jej do właściwego sądu oraz udział w zespołach ds. okresowej oceny 
dziecka. 

(akta kontroli str. 24, 241) 

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w przypadku dłuższej absencji koordynatora  
(np. urlop macierzyński) następuje zatrudnienie kolejnego, w zastępstwie za 
nieobecnego pracownika. Jeżeli nieobecność w pracy jest związana z krótszym 
okresem, opiekę nad rodzinami przejmują pozostali koordynatorzy,  
a o przyporządkowaniu poszczególnych rodzin decyduje Dyrektor. 

(akta kontroli str. 398) 

W okresie objętym kontrolą stwierdzono, że PCPR jako organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej przeprowadził łącznie dwie kontrole rodzinnych form pieczy zastępczej. 
Jedną z kontroli przeprowadzono w rodzinnym domu dziecka, drugą w rodzinie 
zastępczej. W skład zespołu kontrolnego w przypadku pierwszej kontroli, wchodzili: 
Dyrektor, koordynator oraz pracownik socjalny. W przypadku drugiej: Dyrektor oraz 
dwóch koordynatorów. Uczestnictwo koordynatorów w ww. kontrolach, chociaż nie 
dotyczyły one rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych przez nich 
opieką, było niezgodne z art. 38b ust. 9 ustawy o pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 166-169) 

Dyrektor wyjaśnił, że: w schemacie organizacyjnym PCPR nie ma odrębnej komórki 
do przeprowadzania kontroli. Ponieważ dyrektor nie powinien przeprowadzać 
kontroli jednoosobowo, do składu komisji kontrolnej z konieczności musiał 
powoływać koordynatorów jako osoby przygotowane merytorycznie do zagadnień 
związanych z pieczą zastępczą. 

(akta kontroli str. 218-219) 

Dyrektor PCPR posiadał upoważnienie do sprawowania kontroli nad m.in. rodzinami 
zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Przedmiotowe upoważnienie 
zostało zawarte w uchwale nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia  
26 maja 2015 r., zgodnie z którym, zarząd powiatu może upoważnić, w formie 
pisemnej, do sprawowania kontroli m.in. kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu. Jednakże osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy 
kontrolowanych jednostek. 

(akta kontroli str. 164-165) 

Wicestarosta wyjaśnił, że Zarząd Powiatu w Starachowicach miał prawo udzielić 
kierownikowi jednostki organizacyjnej upoważnienia do sprawowania kontroli. 
Wskazał również, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości 
działań PCPR-u w powyższym zakresie, Zarząd Powiatu może również upoważnić 
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w formie pisemnej, do przeprowadzenia kontroli wyznaczonego pracownika Biura 
Kontroli i Audytu tut. urzędu. 

(akta kontroli str. 212-213) 

W ocenie NIK przekazanie przez Zarząd Powiatu upoważnienia do prowadzenia 
kontroli Dyrektorowi, może prowadzić do sytuacji, w których będzie on dokonywał 
oceny zagadnień, za które jest odpowiedzialny jako organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

 

W całym okresie objętym kontrolą w PCPR zatrudnionych było siedmiu 
koordynatorów9. W ramach umowy o pracę w zastępstwie za dwie osoby nieobecne 
w jednostce kontrolowanej zatrudniono w 2018 r. jedną, a w 2019 r. drugą osobę. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto koordynatorów wyniosło 2,9 tys. zł 
w 2018 r., 3,7 tys. zł w 2019 r. oraz 3,2 tys. zł w 2020 r. (I połowa). Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy 
zastępczej wyniosło 3,4 tys. zł w 2018 r., 4,1 tys. zł w 2019 r. oraz 3,4 tys. zł  
w 2020 r. (I połowa). Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
pracowników PCPR (bez osób na stanowiskach kierowniczych) wyniosło 3 tys. zł 
w 2018 r., 3,8 tys. zł w 2019 r. oraz 3,5 tys. zł w 2020 r. (I połowa)10. 

 (akta kontroli str. 23-25) 

Koszty zatrudnienia koordynatorów w okresie objętym kontrolą wyniosły w 2018 r. 
242 tys. zł, w 2019 r. 331,2 tys. zł, natomiast w 2020 r. (I półrocze) 157 tys. zł. 
PCPR w latach 2018-2019 korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń 
koordynatorów w ramach programu Asystent rodziny i koordynator pieczy 
zastępczej11. Dofinansowanie wyniosło w 2018 r. 94,6 tys. zł oraz w 2019 r.  
119,9 tys. zł. Stanowiło to odpowiednio 39% i 36,2% łącznej kwoty kosztów 
zatrudnienia, Przedstawione dane były zgodne z kosztami wynikającymi z ewidencji 
księgowej oraz przedłożonych sprawozdań z realizacji projektu. 

(akta kontroli str. 30, 73-98) 

 
Na koniec 2018 r. i 2019 r. pod opieką PCPR znajdowało się odpowiednio 92 i 97 
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, natomiast na koniec pierwszego 
półrocza 2020 r. – 109. Na koniec 2018 r. i 2019 r. wszystkie rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka były objęte opieką koordynatora. Na koniec pierwszego 
półrocza 2020 r. opieką koordynatora objęte były 103 (93%) rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka. 
W latach 2018-2019 każdy z koordynatorów opiekował się nie więcej niż 15 
rodzinami/rodzinnymi domami dziecka, zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy 
zastępczej. Jednak w 2020 r.12 objęli oni wsparciem dodatkowe sześć rodzin 
zastępczych, które nie wystąpiły z wnioskiem o objęcie opieką koordynatora. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1a ustawy o pieczy zastępczej, Dyrektor przydzielił opiekę nad 

                                                      
9  Wg stanu na koniec roku 2018 i 2019. 

10 Wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń wskazano z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego oraz przyznanych nagród i premii. 

11 Program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był adresowany do jednostek 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, realizujących zadania wynikające z ustawy 
o pieczy zastępczej. W ramach programu dofinansowywane były m.in. koszty wynagrodzenia koordynatorów. 

12 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w PCPR, tj. do 2 grudnia 2020 r. 
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tymi rodzinami koordynatorom. W efekcie czterech z nich miało pod opieką po 16 
rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka13. 

(akta kontroli str. 24, 33) 

Dyrektor wyjaśnił, że okres pandemii, wstrzymanie pracy sądów rodzinnych, 
a później jej wznowienie spowodowało nagłe zwiększenie liczby postanowień sądów 
i nagły wzrost nowych rodzin zastępczych. Ze względu na utrudnione warunki pracy 
związane z pandemią nie było możliwości zatrudnienia kolejnego koordynatora. 
Natomiast podjęto działanie w kierunku zmian organizacyjnych (…) od dnia 
1 grudnia 2020 r. (…) utworzono etat pracownika socjalnego, który obejmie opieką 
rodziny zastępcze w imieniu organizatora pieczy zastępczej oraz zaopiekuje się 
pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej pozostającymi w rodzinach 
zastępczych. 

(akta kontroli str. 399) 

W latach 2018-2019 organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewniał  
koordynatorom możliwość podnoszenia kwalifikacji. W 2018 r. trzech, a w 2019 r.  
czterech koordynatorów uczestniczyło w łącznie pięciu szkoleniach (trzech w 2018 r.  
oraz dwóch w 2019 r.) podnoszących ich kwalifikacje. Tematyka tych szkoleń 
obejmowała: 

 pracę z dziećmi o zaburzonych więziach; 

 inicjowanie i prowadzenie procedury „Niebieskiej karty” oraz inne narzędzia 
do pracy z rodziną z problemem przemocy; 

 mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze 
dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną; 

 szkolenie uzupełniające PRIDE: Rodzinna piecza zastępcza; 

 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kompetentny rzecznik dziecka 
i rodziny zastępczej. 

W 2020 r. (I półrocze) koordynatorzy nie uczestniczyli w szkoleniach 
umożliwiających podniesienie ich kwalifikacji. Przeciętna liczba dni szkoleniowych 
przypadająca na jednego koordynatora wyniosła 1,6 dnia w 2018 r. oraz jeden dzień 
w 2019 r. 
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród koordynatorów wynika, że 
pracodawca zasięgał opinii większości z nich (83%) na temat zapotrzebowania na 
szkolenia. 

(akta kontroli str. 28-29, 180-201, 235-236) 

Dyrektor wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą w PCPR nie sporządzano planów 
szkoleń dla koordynatorów w danym roku. Wyjaśnił ponadto, że: podczas 
cotygodniowych spotkań dyrektora z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej, 
koordynatorzy na bieżąco zgłaszają potrzeby w zakresie szkoleń podnoszących ich 
kompetencje zawodowe. Realizacja tych szkoleń uzależniona jest od możliwości 
finansowych PCPR oraz od odstępności na rynku szkoleń o zgłaszanej tematyce. 

 (akta kontroli str. 181-182) 

W okresie objętym kontrolą koordynatorzy nie mieli możliwości skorzystania 
z poradnictwa zawodowego, np. superwizji mającego na celu zachowanie 
i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 
zawodowego, o którym mowa w art. 77 ust. 6 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 185) 

                                                      
13 Przy uwzględnieniu rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka objętych opieką na ich wniosek  
i w imieniu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (dwie rodziny zastępcze od kwietnia 2020 r. oraz cztery od 
czerwca 2020 r.). 
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Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że koordynatorzy nie uczestniczyli w szkoleniach lub 
superwizjach o tematyce przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Wskazał 
również, że widzi potrzebę przeprowadzenia superwizji na ten temat, jednak nie 
pozwalają na to zbyt duże ceny ich organizacji. 

(akta kontroli str. 185) 

NIK zwraca uwagę, że skoro zidentyfikowano potrzebę takiego wsparcia, należy 
podjąć działania w celu jego realizacji. 

Koordynatorzy nie złożyli Dyrektorowi sprawozdań za 2018 r. i 2019 r. z efektów 
swojej pracy. Było to niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 185) 

Koordynatorzy wyjaśnili, że sprawozdania z efektów ich pracy były sporządzane 
zbiorczo przez zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej jako część sprawozdania 
z działalności PCPR, o którym mowa w art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy o pieczy 
zastępczej. 

(akta kontroli str. 346-375, 385-386) 

Dyrektor wyjaśnił, że jakkolwiek koordynatorzy nie składali rocznych sprawozdań ze 
swojej pracy, to jednak ich praca była systematycznie monitorowana w oparciu 
o przygotowane tygodniowe harmonogramy pracy, miesięczne karty pracy oraz 
w trakcie cotygodniowych spotkań zespołu ds. pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 185) 

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Świętokrzyski nie przeprowadzał w PCPR 
kontroli, o których mowa w art. 186 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej. Starostwo 
Powiatowe w Starachowicach przeprowadziło w PCPR w 2018 r. dwie kontrole 
dotyczące rachunkowości oraz wydatków jednostki za 2017 rok. W 2019 r. 
przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości realizacji umowy 
o dofinansowanie projektu pn. Razem w dorosłość14. W 2020 r. (I połowa) 
przeprowadzona została kontrola w zakresie wydatków i spraw kadrowych za  
2019 r15.  

(akta kontroli str. 211-215) 

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

 Czterech koordynatorów sprawowało w 2020 r. opiekę, nad 16 rodzinami 1.
zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka16, co było niezgodne z art. 77 ust. 4 
ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli, str. 24, 33, 399) 

 Niezgodnie z art. 38b ust. 9 ustawy o pieczy zastępczej, koordynatorzy 2.
uczestniczyli w dwóch kontrolach podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej.  

(akta kontroli, str. 166-169, 218-219) 

 Koordynatorzy nie sprawozdawali corocznie przed organizatorem rodzinnej 3.
pieczy zastępczej efektów swojej pracy. Było to niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 7 
ustawy o pieczy zastępczej.  

(akta kontroli, str. 185, 346-375, 385-386) 

                                                      
14 W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia przez PCPR wymogów ustawy  
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1440 ze zm. 

15 Kontrola przeprowadzona przez upoważnionych pracowników Biura Kontroli i Audytu Starostwa Powiatowego 
w Starachowicach. 
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W okresie objętym kontrolą PCPR zapewniał rodzinom zastępczym i prowadzącym 
rodzinne domy dziecka opiekę i wsparcie koordynatorów posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania, o których mowa  
w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej.  Koordynatorzy byli zatrudnieni przez 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach stosunku pracy w systemie 
zadaniowego czasu pracy.  

W PCPR nie opracowano wewnętrznych regulacji obejmujących sposób realizacji, 
dokumentowania oraz rozliczania zadań wykonywanych przez koordynatorów, 
natomiast wdrożono wzory podstawowych dokumentów wspomagających ich pracę 
z rodziną zastępczą/prowadzącymi rodzinny dom dziecka. 

Koordynatorom zapewniono także możliwość korzystania z samochodu służbowego 
oraz biletów komunikacji miejskiej. Wprawdzie siedmiu koordynatorów w latach 
2018-2019 brało udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, 
jednak żaden z nich nie miał zapewnionej możliwości skorzystania z poradnictwa 
zawodowego, np. superwizji, mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich 
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Koordynatorzy 
w okresie objętym kontrolą obejmowali opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy 
dziecka w związku ze złożonym przez nie wnioskiem oraz inne rodziny (w imieniu 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej), co skutkowało przekroczeniem limitu 
podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej objętych wsparciem, wskazanego  
w art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. Koordynatorzy nie składali corocznie 
sprawozdań z efektów swojej pracy, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 7  
ww. ustawy. Ponadto, niezgodnie z art. 38b ust. 9 ustawy o pieczy zastępczej, 
uczestniczyli w dwóch kontrolach rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 

W okresie objętym kontrolą w PCPR nie obowiązywały wewnętrzne procedury 
postępowania przy przydzielaniu koordynatorów poszczególnym rodzinom 
zastępczym/rodzinnym domom dziecka. Nie wystąpiły również przypadki odmowy 
objęcia wsparciem podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej. Spośród rodzin objętych 
opieką koordynatora w imieniu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, które 
udzieliły odpowiedzi w ramach badania ankietowego, żadna z tych rodzin nie 
wskazała przyczyny niewystąpienia z wnioskiem o objęcie taką opieką17. 

(akta kontroli str. 235-236, 398-399) 

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora wynika, że w PCPR nie opracowano 
wewnętrznych procedur przydzielania koordynatorów do rodzin zastępczych. 
Jednakże o tym, który z koordynatorów obejmie opieką rodzinę decyduje akceptacja 
przez rodzinę zaproponowanej osoby, doświadczenie w pracy oraz ilości rodzin 
objętych opieką przez koordynatora. 

(akta kontroli str. 398-399) 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przed wyznaczeniem koordynatora rodziny 
zastępczej/rodzinnego domu dziecka nie zasięgał, w sposób formalny, opinii tych 
podmiotów, co było niezgodne z art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej. Wyjątek 
stanowił jeden przypadek, w którym przed zmianą koordynatora rodzinę zastępczą 
zawodową, pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego poproszono o wyrażenie takiej 

                                                      
17 Ankiety skierowano do sześciu rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora w imieniu organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. Dwie z tych rodzin przekazały odpowiedzi. Ankiety skierowano również do 
dwudziestu rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatora. Otrzymano odpowiedź 
od ośmiu z nich. 
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opinii. Spośród rodzin objętych opieką koordynatora, które udzieliły odpowiedzi 
w ramach badania ankietowego 57% wskazało, że organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej nie zasięgał ich opinii przed wyznaczeniem koordynatora. 

(akta kontroli str. 248-309, 235-236, 403-406) 

Dyrektor wyjaśnił, że do odbycia pierwszej wizyty w rodzinie wyznaczany jest 
koordynator dopiero po wydaniu przez sąd rodzinny postanowienia o umieszczeniu 
dziecka w rodzinie zastępczej. Na tym spotkaniu następuje wyrażenie opinii 
(akceptacji, bądź nie) na temat zaproponowanej osoby koordynatora. Dyrektor 
wskazał również, że wyznacza koordynatora po złożeniu wniosku przez rodzinę, 
podpisując odpowiedni dokument. 

(akta kontroli str. 223-224) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) spośród sześciu rodzin zastępczych oraz dwóch 
rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatora, o której mowa  
w art. 77 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej18, dokonano dwukrotnej zmiany 
koordynatora w przypadku jednego rodzinnego domu dziecka (E. i R. K.). Jednej 
zmiany koordynatora dokonano w odniesieniu do dwóch rodzin zastępczych 
(M. i M. L.; M. S.) oraz jednego rodzinnego domu dziecka (J. i P. W.). Jako 
przyczyny zmiany koordynatora wskazano kadrową reorganizację zespołu ds. 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz konieczność zapewnienia maksymalnie 15 rodzin 
będących pod opieką jednego koordynatora. 

(akta kontroli str. 248-309) 

Na podstawie analizy dokumentacji sześciu rodzin zastępczych oraz dwóch 
rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatora, stwierdzono, że plany 
pomocy dziecku zostały opracowane dla 14 spośród 22 dzieci umieszczonych 
w ww. formach rodzinnej pieczy zastępczej. Dla pozostałych ośmiu podopiecznych 
przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego, nie opracowano planów pomocy dziecku. Było to niezgodne  
z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 248-309) 

Koordynator opiekujący się rodziną wyjaśnił, że z uwagi na specyfikę i dynamikę 
zmian w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, nie 
jest możliwe zaplanowanie długoterminowej pracy z dzieckiem. Z założenia pobyt 
dziecka w pogotowiu rodzinnym powinien być krótkotrwały, do chwili wydania przez 
sąd postanowienia dotyczącego dziecka. 

(akta kontroli str. 385-386) 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej tylko 
w wyjątkowych przypadkach pobyt dziecka w pogotowiu rodzinnym powinien być 
dłuższy niż cztery miesiące. Jednak w przypadku czterech z ośmiu wychowanków, 
czas ich przebywania w pogotowiu rodzinnym wyniósł ponad dwa lata. Dla dzieci 
tych należało opracować plan pomocy, który mógł być, w miarę potrzeb, 
modyfikowany. 

Na podstawie analizy dokumentacji sześciu rodzin zastępczych objętych opieką 
koordynatora w imieniu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej stwierdzono, że 
plany pomocy dziecku nie zostały opracowane dla wszystkich siedmiu 
podopiecznych znajdujących się w tych rodzinach zastępczych. 

(akta kontroli str. 310-345) 

                                                      
18 Dotyczy rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatora wybranych do 
próby kontrolnej. Z uwagi na nieskładanie przez koordynatorów rocznych sprawozdań z efektów swojej pracy, 
analizę częstości zmian dokonano dla rodzin z próby kontrolnej. 
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Koordynatorzy wyjaśnili, że z uwagi na panujące obecnie warunki epidemiologiczne 
oraz utrzymywanie kontaktu z rodzinami głównie telefonicznie, nie jest możliwe 
rzetelne sporządzenie planu pomocy dziecku. Wyjaśnili również, że plan pomocy 
dziecku nie został opracowany, gdyż rodzina zastępcza nie złożyła wniosku 
o wyznaczenie koordynatora i nie jest objęta jego opieką. 

(akta kontroli str. 352, 372, 375, 377, 385-386) 

NIK zauważa, że sporządzenie planu pomocy dziecku, zgodnie z art. 77 ust. 1a 
ustawy o pieczy zastępczej, nie może być uzależnione od złożenia przez rodziny 
zastępcze/prowadzących rodzinne domy dziecka ww. wniosku o objęcie opieką 
koordynatora. Zgodnie z decyzją organizatora pieczy zastępczej, opieka ta powinna 
zostać zapewniona przez koordynatorów.  

Plany pomocy dziecku w okresie objętym kontrolą, były przygotowywane 
w porozumieniu z rodziną zastępczą/prowadzącym rodzinny dom dziecka, co 
każdorazowo potwierdzano podpisem pod sporządzonym planem. 
W sporządzanych, na opracowanym w PCPR wzorze, planach pomocy dziecku, 
wskazywano działania do realizacji w ramach określonych celów, wraz 
z określeniem terminu i osoby odpowiedzialnej. Najczęściej wskazywanymi celami 
i działaniami były: 

 zdrowie oraz działania polegające na zapewnieniu podstawowej 
i specjalistycznej opieki zdrowotnej; 

 rodzina oraz działania polegające na kultywowaniu przez rodzinę zastępczą 
uroczystości religijnych i rodzinnych, podtrzymanie kontaktów z rodziną 
biologiczną; 

 edukacja oraz działania polegające na monitorowaniu postępów w nauce, 
kontynuacji nauki w szkole, uczestnictwo w zajęciach uzupełniających; 

 zainteresowania oraz działania polegające na umożliwieniu rozwoju 
uzdolnień i zainteresowań zgodnie z potrzebami dziecka; 

 usamodzielnienie oraz działania polegające na sporządzeniu Planu 
usamodzielnienia; 

 przysposobienie oraz działania polegające na dopełnieniu formalności 
związanych z procesem adopcyjnym; 

 inne, m.in. działania polegające na zapewnieniu konsultacji 
psychologicznych. 

W opracowanych planach nie uwzględniano podziału na cele krótko 
i długoterminowe. W ramach zaplanowanych działań, koordynator był 
współodpowiedzialny za kontakt z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, 
z psychologiem zatrudnionym w PCPR, pośredniczył także w kontaktach 
z rodzicami biologicznymi dziecka. 

(akta kontroli str. 67-68, 248-309) 

Opracowane plany pomocy dziecku nie zawsze były dostosowane do 
indywidualnych przypadków poszczególnych dzieci, gdyż dla sześciorga z nich nie 
uwzględniono: 

 zaleceń wynikających z opinii wydanej przez PPP19 w zakresie 
uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno-
wyrównawczych (P. B.); 

 zaleceń logopedy dot. terapii logopedycznej, wynikających z wydanej opinii 
(P. A. C.); 

                                                      
19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 
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 objęcia specjalistyczną opieką lekarską (zdiagnozowany zespół FASD) 
oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych (M. M.); 

 specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz objęcia dziecka specjalistyczną 
opieką lekarską z uwagi na posiadane orzeczenie o niepełnosprawności. 
(J. P.); 

 prowadzenia działań w celu Usamodzielnienie, pomimo wyznaczenia przez 
dziecko opiekuna usamodzielnienia (M. M., S. S., W. S.). 

(akta kontroli str. 248-309, 481-483) 

W odpowiedzi na nieuwzględnienie w planie pomocy dziecku realizacji specjalnych 
potrzeb edukacyjnych oraz terapii logopedycznej koordynatorzy wyjaśnili, że to 
szkoła jest instytucją odpowiedzialną za realizację zaleceń PPP.  

(akta kontroli str. 351, 356-357, 369, 393) 

W odniesieniu do braku uwzględnienia w planie pomocy dziecku działań 
wynikających z objęcia specjalistyczną opieką lekarską koordynator wyjaśnił, że 
działanie to nie zostało zawarte, ponieważ takie wizyty nie zostały zaplanowane. 
Wskazał również, że to rodzina zastępcza decyduje o tym czy dziecko wymaga 
pomocy lekarza specjalisty czy też nie. 

(akta kontroli str. 356) 

Wyjaśnienie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż w notatce służbowej z dnia 
16 stycznia 2019 r. sporządzonej z wizyty w rodzinnym domu dziecka, koordynator 
informował, że dziecko co pół roku ma kontrole u psychiatry. 

 

W odniesieniu do niewskazania działań w celu Usamodzielnienie koordynatorzy 
wyjaśnili, że będą one określone w momencie tworzenia planu usamodzielnienia dla 
wychowanka. 

(akta kontroli str. 350-351, 356-357) 

NIK zauważa, że zgodnie z zapisami art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy o pieczy zastępczej, 
jednym z zadań koordynatora jest wspieranie rodziny zastępczej i prowadzących 
rodzinne domy dziecka w realizacji ich zadań. Podstawą realizacji zadania przez 
koordynatora powinno być dokładne rozpoznanie wszystkich potrzeb dziecka oraz 
zaplanowanie odpowiednich działań w tym zakresie, co powinno być 
odzwierciedlone w sporządzonym planie pomocy dziecku.  

Ponadto w ocenie NIK, mając na uwadze dotychczasową częstotliwość modyfikacji 
planów pomocy dzieciom przez koordynatorów oraz aktualną sytuację 
epidemiologiczną i czasowe zawieszenie wizyt w rodzinach zastępczych, zasadnym 
wydaje się wskazanie w planie pomocy dziecku działań z zakresu usamodzielnienia 
dzieci ze stosownym wyprzedzeniem umożliwiającym koordynatorowi 
monitorowanie ich realizacji. 

W planie pomocy dziecku (A. L.) opracowanym w dniu 26 listopada 2019 r. 
uwzględnione zostało działanie w celu Usamodzielnienie, polegające na dopełnieniu 
formalności związanych z ubezwłasnowolnieniem dziecka. Działanie to zostało 
również umieszczone w opracowanym w dniu 27 lutego 2020 r. Planie 
usamodzielnienia dziecka, opracowanym przez opiekuna usamodzielnienia wraz 
z koordynatorem opiekującym się rodziną zastępczą. 

(akta kontroli str. 294-301, 466-476) 

Koordynator opiekujący się rodziną wyjaśnił, że podczas tworzenia planu 
usamodzielnienia wychowanki, nie było możliwym zaplanowanie dalszych czynności 
związanych z tym procesem z uwagi na zmienny i nieprzewidywalny stan zdrowia 
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dziecka. Wskazał również na zapis w planie usamodzielnienia mówiący, że 
wychowanka nie podejmie procesu usamodzielnienia z uwagi na stan zdrowia. 

(akta kontroli str. 382) 

Zdaniem NIK wskazanie działania mającego na celu ubezwłasnowolnienie dziecka 
jest sprzeczne z pojęciem usamodzielnienia. W sytuacji, w której dziecko jest 
niepełnosprawne intelektualnie, cele usamodzielnienia powinny być dostosowane do 
jego stanu zdrowia i uwzględniać przede wszystkim możliwość rehabilitacji 
zawodowej i społecznej np. w warsztatach terapii zajęciowej lub środowiskowych 
domach samopomocy20. 

Żaden z opracowanych planów pomocy dziecku nie miał określonego celu głównego 
definiującego przyjęty przez koordynatora kierunek pracy z dzieckiem dotyczący 
jego przyszłości. Nie zostały również wskazane efekty z realizacji zaplanowanych 
działań. 

(akta kontroli str. 248-309) 

Dyrektor wyjaśnił, że celem głównym pracy z dzieckiem jest Prawidłowy rozwój 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, realizowany wg celów zdrowie, 
rodzina, edukacja, zainteresowania, usamodzielnienie, przysposobienie. Cel ten nie 
został umieszczony w treści planu pomocy dziecku. Wskazał również, że jeżeli jest 
to konieczne, zostanie umieszczony w realizacji kolejnych planów pomocy dziecku 
(…). 

(akta kontroli, str. 223) 

Koordynatorzy wyjaśnili, że opracowany w PCPR wzór planu pomocy dziecku 
zawiera informacje uznane jako istotne i może ulec modyfikacji zgodnie z uwagami, 
bez wskazania przyczyn nieokreślenia celu głównego pracy z dzieckiem. Ponadto 
wyjaśnili, że efekty realizacji planu pomocy były omawiane podczas spotkań 
z rodziną. 

(akta kontroli, str. 350-351, 356-357, 370) 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, rolą pieczy 
zastępczej jest praca z rodziną umożliwiająca powrót dziecka do rodziny lub gdy jest 
to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku 
możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku 
zastępczym. Odpowiednie ustalenie celu głównego pracy z dzieckiem powinno 
determinować wskazanie odpowiednich celów krótko i długoterminowych oraz 
określenie przyporządkowanych do nich działań. 

Zgromadzona w PCPR dokumentacja trzech podopiecznych (N.P., P.A.C., N.D.) nie 
zawierała diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w art. 38a ust. 1 pkt 7 
ww. ustawy. W związku z powyższym, plany pomocy były opracowane bez 
uwzględnienia wszystkich informacji o dziecku. 

(akta kontroli str. 248-309) 

Koordynatorzy (bez podania przyczyn) potwierdzili, że w przypadku tych dzieci 
diagnozy psychofizyczne nie były sporządzane. Jeden z koordynatorów wskazał, że 
w PCPR nie opracowano procedury określającej, do kogo koordynator ma kierować 
dziecko celem sporządzenia takiej diagnozy. 

(akta kontroli str. 350, 356, 369) 

W przypadku wszystkich czterech podopiecznych, dla których w okresie objętym 
kontrolą zostały opracowane pierwsze plany pomocy stwierdzono, że proces ich 

                                                      
20 Domy te są przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 
organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 
w szczególności zwiększania ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej 
(art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).  
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opracowywania trwał ponad 30 dni i wyniósł 51 dni od dnia umieszczenia w pieczy 
zastępczej dziecka P.A.C. oraz 92 dni od dnia objęcia rodzinnego domu dziecka 
opieką koordynatora (J.P., M.M., N.P.). Dla planów pomocy opracowanych przed 
2018 r. okres ten był dłuższy21.  

 (akta kontroli, str. 248-309) 

Dyrektor wyjaśnił, że opóźnienie w tworzeniu pierwszych planów pomocy dziecku 
w szczególności do tych dzieci, które zostały objęte opieką koordynatora w 2012 r., 
wynikało z konieczności przygotowania odpowiednich dokumentów, zorganizowania 
całego systemu pieczy zastępczej po wejściu w życie w 2012 r. ustawy o pieczy 
zastępczej. 

(akta kontroli, str. 224) 

Koordynatorzy wyjaśnili, że opracowanie planu pomocy dziecku po 92 dniach od 
dnia objęcia opieką rodzinnego domu dziecka wynikało z obciążania innymi 
obowiązkami oraz z nieobecności w pracy koordynatora. Natomiast opracowanie 
planu pomocy dziecku po 51 dniach od umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy 
zastępczej wynikało z konieczności poznania potrzeb i problemów dziecka. 

(akta kontroli, str. 393-394, 492) 

W odniesieniu do 14 dzieci, dla których w okresie objętym kontrolą został 
opracowany plan pomocy stwierdzono, dla 11 z nich podczas sporządzania planu 
pomocy nie współpracowano z podmiotem organizującym pracę z rodziną 
biologiczną. W przypadku jednego z dzieci (J. P.) wprawdzie zasięgano informacji 
w ośrodku pomocy społecznej, jednakże plan został opracowany bez współpracy 
z wyznaczonym asystentem rodziny, pomimo posiadania przez koordynatora 
informacji o jego przydzieleniu. Było to niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o pieczy zastępczej22. 

(akta kontroli str. 248-309) 

Wśród przyczyn niepodjęcia takiej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej 
koordynatorzy wskazali: [1] odebranie praw rodzicielskich rodzicom biologicznym, 
[2] nieznane miejsce pobytu rodziców biologicznych, [3] nieutrzymywanie kontaktów 
z dzieckiem. Wyjaśnili również, że podjęta współpraca z asystentem rodziny, czy też 
właściwym podmiotem organizującym pracę z rodziną nie wniosłaby istotnych zmian 
w aktualną ocenę dziecka. Ponadto wskazali, że w przypadku gdy nieznane było 
miejsce pobytu rodziców biologicznych, nie były podejmowane próby nawiązania 
współpracy z ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce 
pochodzenia dzieci, gdyż nie wniosłoby to istotnych zmian w aktualnej sytuacji 
dzieci. 

(akta kontroli, str. 349-350, 356, 369, 381) 

Koordynator wyjaśnił, że plan pomocy dziecku nie był sporządzany przy współpracy 
z asystentem rodziny, gdyż rodzina biologiczna zamieszkuje w Kielcach. Nadmienił 
również, że współpracował z MOPR w Kielcach, skąd otrzymywał pisemne 
informacje dotyczące aktualnej sytuacji rodziny biologicznej dziecka. 

(akta kontroli, str. 356) 

NIK zauważa, że podjęcie współpracy z asystentem rodziny lub właściwym 
podmiotem organizującym pracę z rodziną nie może być uzależnione od oceny 
potencjalnej efektywności tej współpracy. 

                                                      
21 Dla pozostałych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej przed okresem objętym kontrolą okres 
ten wynosił od 30 do 100 dni, w przypadku trojga dzieci, od 100 do 1000 dni, w przypadku siedmiorga dzieci 
oraz powyżej 1000 dni, w przypadku trojga dzieci, licząc od dnia objęcia rodziny zastępczej/rodzinnego domu 
dziecka opieką koordynatora. 

22 W przypadku do dwójki dzieci z uwagi na śmierć obojga rodziców nie było konieczności nawiązywania ww. 
współpracy. 
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Podczas opracowywania planów pomocy (oraz w dokonaniu oceny sytuacji dziecka) 
dla ośmiorga dzieci, których wiek i stopień dojrzałości na to pozwalały23, 
koordynatorzy w żaden sposób nie udokumentowali zasięgania ich opinii, co było 
niezgodne z art. 4a ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli, str. 248-309) 

Koordynatorzy wyjaśnili, że druk planu pomocy dziecku nie zawiera informacji 
uwzględniającej zdanie dzieci. Dzieci miały wiedzę co do zaplanowanych celów 
i działań oraz ich zdanie było brane pod uwagę np. w punkcie dotyczącym 
zainteresowań lub kontaktów z rodzina biologiczną. 

(akta kontroli, str. 350, 356, 370) 

Stosownie do art. 129 ustawy o pieczy zastępczej, w okresie objętym kontrolą, 
w PCPR dokonywano oceny sytuacji dziecka. Ocena zawierała: [1] ustalenia 
aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, [2] analizę stosowanych metod pracy 
z dzieckiem, [3] wskazania w zakresie modyfikacji planu pomocy dziecku, [4] ocenę 
stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, [5] ocenę postępów w nauce, [6] 
ocenę zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej, [7] wskazanie do 
informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na 
podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy 
społecznej oraz [8] monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowana 
sytuacja prawną. 
W opracowanym arkuszu oceny sytuacji dziecka wskazywano również listę osób 
zaproszonych do udziału w ocenie sytuacji dziecka oraz listę uczestniczących w tej 
ocenie. Zaproszenia do udziału w pracach zespołu dokonującego oceny były 
wysyłane m.in. do: rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka, 
przedstawicieli właściwych ośrodków pomocy społecznej, szkoły do której 
uczęszcza dziecko oraz ośrodka adopcyjnego. W każdej z przeprowadzonych 
w okresie objętym kontrolą ocen okresowych, uczestniczył właściwy dla danej 
rodziny/rodzinnego domu dziecka koordynator oraz Dyrektor. 

(akta kontroli, str. 248-309, 310-345) 

Łącznie w okresie objętym kontrolą w PCPR przeprowadzono 70 ocen sytuacji 20 
dzieci24. Dla dziewięciorga dzieci nie przeprowadzono oceny ich sytuacji, z uwagi na 
przebywanie w rodzinnej pieczy zastępczej przez okres krótszy niż sześć miesięcy 
(siedmioro dzieci) oraz z uwagi na czasowe odstąpienie od dokonywania ocen 
sytuacji dziecka w związku z ogłoszonym stanem epidemii25 (dwoje dzieci). Nie 
zachowano, wymaganej art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, częstotliwości 
w dokonaniu 26 ocen. Opóźnienia w przeprowadzaniu ośmiu ocen nie przekroczyły 
jednego miesiąca, a dla pozostałych 18 wyniosły od dwóch do trzech miesięcy. 

(akta kontroli, str. 202, 248-309, 310-345) 

Dyrektor wyjaśnił, że opóźnienia wynikały z dużej liczby dzieci przebywających 
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz konieczności współpracy z wieloma instytucjami 
(szkoły, ośrodek adopcyjny, ośrodki pomocy społecznej, rodzice biologiczni, policja).  

(akta kontroli, str. 218) 

Po przeprowadzonych ocenach, jeżeli zachodziła taka konieczność, dokonywano 
modyfikacji sporządzonych planów pomocy dziecku, stosownie do art. 129 pkt 3 
ustawy o pieczy zastępczej. Jednakże w przypadku trojga dzieci, wnioski wynikające 

                                                      
23 Tj. ukończyły 15 lat oraz posiadały pełną sprawność intelektualną. 

24 Dotyczy rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wybranych do próby kontrolnej. 

25 Zawieszenie dokonywania ocen sytuacji dziecka do czasu odwołania stanu epidemii wprowadzono na 
podstawie Zarządzenia nr 30/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
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z przeprowadzonych ocen nie były spójne z działaniami określonymi 
w  modyfikowanych planach pomocy dziecku. W przypadku dziecka N. P. 
w zmodyfikowanym planie pomocy dziecku z dnia 5 września 2019 r. usunięto 
działanie dotyczące podtrzymywania kontaktów z dziadkami i rodzeństwem, 
podczas gdy w ocenie sytuacji dziecka wpisano, że osoby te pozostają z nim 
w kontakcie. Ponadto w części dotyczącej modyfikacji planu pomocy dziecku 
wpisano nie dotyczy. 

(akta kontroli, str. 248-309) 

Koordynator wyjaśnił, że kontakt z dziadkami i rodzeństwem jest cały czas 
zachowany. Ze strony opiekunów nie pojawiły się informacje o problemach w tym 
zakresie, więc zamieszczenie tej informacji w planie pomocy dziecku nie było aż tak 
istotne. 

(akta kontroli, str. 357) 

W przypadku dziecka W. S. nie zmodyfikowano zapisów planu pomocy dziecku, 
pomimo że w przeprowadzonej w dniu 19 grudnia 2018 r. ocenie sytuacji dziecka 
w części dotyczącej analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem nie wykazano 
udziału w projekcie Razem w dorosłość realizowanym przez PCPR i zakończonym 
z dniem 31 maja 2018 r. 
 
Koordynator wyjaśnił, że plan pomocy dziecku został sporządzony przez 
poprzedniego koordynatora i nie został przez niego zmodyfikowany. Zmiany 
w planie były uwzględnianie podczas rozliczania planu pomocy. 

(akta kontroli, str. 493) 

W przypadku dziecka P.B. nie zmodyfikowano zapisów planu pomocy dziecku, 
pomimo że w przeprowadzonej w dniu 16 maja 2018 r. ocenie sytuacji dziecka 
w części dotyczącej oceny postępów w nauce wskazano, że dziecko nie uczęszcza 
na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. 

(akta kontroli, str. 279-286) 

Koordynator wyjaśnił, że nie dokonano modyfikacji kolejnego planu pomocy dziecku, 
gdyż wychowanka w czerwcu ukończyła gimnazjum, a od września miała rozpocząć 
naukę w szkole ponadgimnazjalnej. 

(akta kontroli, str. 381) 

NIK zauważa, że szkoła do której uczęszczało dziecko, informowała o absencjach 
na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych już 
w pismach z dnia 18 października 2017 r. i ponownie w dniu 27 lutego 2018 r. 
W związku z powyższym modyfikacja planu pomocy dziecku powinna nastąpić po 
otrzymaniu tych informacji. 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Dyrektor (poza jednym przypadkiem) wyznaczał koordynatorów bez zasięgania 
opinii rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka, co było 
niezgodne z art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli, str. 223-224, 248-309, 235-236, 403-406) 

2. Koordynatorzy nie opracowali planów pomocy dla ośmiu wychowanków, 
spośród 22 przebywających w sześciu rodzinach zastępczych i dwóch 
rodzinnych domach dziecka objętych opieką koordynatora oraz wszystkim 
siedmiorgu dzieciom znajdującym się w rodzinach zastępczych objętych opieką 
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koordynatora w imieniu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Było to 
niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli, str. 248-345, 352, 372, 375, 377, 385-386) 

3. Plany pomocy niektórych dzieci oraz ich modyfikacje były sporządzane 
w sposób nierzetelny gdyż dla: 

 11 dzieci podczas sporządzania planów pomocy koordynatorzy nie 
współpracowali z podmiotem organizującym pracę z rodziną, o której mowa 
w art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej; 

 jednego z dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (J. P.), 
koordynator nie zachował wymogu współpracy z wyznaczonym asystentem 
rodziny biologicznej, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy; 

 sześciorga dzieci, opracowane plany nie były w pełni zindywidualizowane, 
ponieważ koordynatorzy nie uwzględnili w nich zaleceń wynikających ze 
specjalnych potrzeb edukacyjnych (P. B., J. P.), wskazania do objęcia 
dziecka specjalistyczną opieką lekarską (M. M.) i terapią logopedyczną 
(P. A. C.) oraz działań związanych z usamodzielnieniem (M. M., S. S., 
W. S.); 

 ośmiorga dzieci, których wiek i stopień dojrzałości na to pozwalały, 
koordynatorzy w żaden sposób nie udokumentowali zasięgania ich opinii, 
pomimo obowiązku wynikającego z art. 4a ustawy o pieczy zastępczej; 

 trojga dzieci, ustalenia przeprowadzonej oceny sytuacji dziecka nie zostały 
przez koordynatorów wykorzystane do modyfikacji planów pomocy 
sporządzonych dla tych dzieci. 

(akta kontroli, str. 223, 248-309, 350-352, 356-357, 369-377, 381-382, 393, 
466-476, 481-483, 493) 

4. W przeprowadzonych 26 ocenach sytuacji dziecka Dyrektor nie zachował 
częstotliwości ich przeprowadzania, co było niezgodne z art. 131 ust. 1 ustawy 
o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli, str. 202, 248-309, 310-345, 218) 

5. Dokumentacja trojga dzieci (N.P., P.A.C., N.D.), zgromadzona w PCPR była 
niekompletna, gdyż nie zawierała diagnozy psychofizycznej dziecka, o której 
mowa w art. 38a ust. 1 pkt 7. W związku z powyższym, plany pomocy zostały 
opracowane przez koordynatorów bez uwzględnienia wszystkich informacji 
o dziecku.  

(akta kontroli, str. 248-309, 350, 356, 369) 

W okresie objętym kontrolą organizator rodzinnej pieczy zastępczej nie zasięgał 
opinii rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka o koordynatorze 
przed jego wyznaczeniem, wyjątek stanowił jeden przypadek, w którym przed 
zmianą koordynatora rodzinę zastępczą poproszono o wyrażenie opinii. 
Koordynatorzy nie realizowali rzetelnie obowiązków przewidzianych  
w art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej. Dla łącznie 15 dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej nie zostały opracowane plany 
pomocy. Większość z pozostałych opracowanych planów również została 
sporządzona w sposób nierzetelny, gdyż: [1] podczas ich sporządzania nie 
współpracowano z podmiotem organizującym pracę z rodziną biologiczną oraz 
z wyznaczonym asystentem rodziny biologicznej, [2] we wszystkich sporządzonych 
planach pomocy dzieciom nie określono celu głównego pracy z tymi dziećmi oraz 
nie wskazano efektów realizacji poszczególnych działań, [3] nie udokumentowano 
zasięgania opinii dziecka, którego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalały, [4] nie 
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uwzględniono zaleceń wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka, 
wskazania do objęcia specjalistyczną opieką lekarską, terapią logopedyczną oraz 
działań w zakresie usamodzielnienia. Wprawdzie Dyrektor wraz z koordynatorami 
przeprowadzał okresową ocenę sytuacji dziecka, jednakże 26 tych ocen zostało 
sporządzonych niezgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, gdyż nie 
zachowano wymaganej częstotliwości ich przeprowadzania. Ustalenia 
przeprowadzonej oceny sytuacji dziecka nie zawsze były wykorzystywane do 
modyfikacji planów pomocy dziecku. Dokumentacja trojga dzieci znajdujących się 
w rodzinnej pieczy zastępczej, zgromadzona w PCPR była niekompletna, gdyż nie 
zawierała diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w art. 38a ust. 1 pkt 7 
ww. ustawy. 

 

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

W okresie objętym kontrolą koordynatorzy wspierali rodziny zastępcze i rodzinne 
domy dziecka w realizacji zadań, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o pieczy 
zastępczej. W trakcie kontroli zidentyfikowano łącznie jedenaście problemów 
dotyczących dzieci i rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 
dziecka26. Problemy te dotyczyły: 

 traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 
osobowej. Zdiagnozowany jeden problem dotyczył użycia przemocy wobec 
dziecka (N. B.) przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu dziecka do 
szkoły; 

 zapewnienia dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych. Zdiagnozowany jeden problem dotyczył nieuczestniczenia 
dziecka (P. B.) w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-
wyrównawczych, pomimo zaleceń zawartych w opinii wydanej przez PPP;  

 zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych 
i społecznych. Zdiagnozowanych siedem problemów dotyczyło relacji 
wychowanki z rodziną zastępczą (W. S., P. B., R. B.), problemów 
wychowawczych (N. D.), aplikowania o środki na wsparcie ucznia 
rozpoczynającego rok szkolny27 oraz zapewnienia dziecku świadczeń 
alimentacyjnych (M. M., S. S., W. W.);  

 umożliwienia kontaktu z rodziną i innymi bliskimi osobami. Zdiagnozowane 
dwa problemy dotyczyły zapewnienia kontaktu dzieci (M. M., P. B.) 
z rodziną biologiczną. 

Spośród jedenastu zidentyfikowanych problemów, przy współudziale koordynatora 
skutecznie zaradzono ośmiu (w tym dwóm ze znacznym opóźnieniem). Dwa 
problemy nie zostały rozwiązane (dotyczące P. B., W. W.), natomiast jeden, 
dotyczący nieodpowiedniego zachowania dziecka (N. P.), był w trakcie 
rozwiązywania (wdrożono wsparcie psychologiczne). 

Najczęściej stosowaną przez koordynatorów formą pomocy były rozmowy z dziećmi, 
zapewniano również konsultacje psychologiczne, pomoc prawną oraz 
administracyjną (np. w wypełnieniu dokumentów). W przypadku jednego z ww. 
problemów (dotyczącego użycia przez opiekuna przemocy wobec dziecka), 

                                                      
26 Dotyczy próby kontrolnej rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatora. 

27 Dotyczy dziecka nr dokumentacji PZ.40701.10.2020. 
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koordynator na prośbę rodziny zastępczej brał udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta 
w Starachowicach, ponadto zainicjowano spotkanie w starostwie powiatowym, co 
pozwoliło na znalezienie alternatywnych rozwiązań tej sytuacji (postawiono 
warunek: zmiana opiekuna lub zmiana przewoźnika). 

(akta kontroli, str. 248-309, 410-412, 413-449, 450-465) 

Problem dotyczący nieuczęszczania dziecka na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
i dydaktyczno-wyrównawcze, pomimo takiego zalecenia wskazanego w opinii 
wydanej przez PPP, nie został skutecznie rozwiązany. Szkoła, do której uczęszczało 
dziecko, informowała o absencjach ucznia w piśmie z dnia 18 października 2017 r. 
oraz ponownie w dniu 27 lutego 2018 r. (ponadto w pismach z dnia 3 marca 2017 r., 
4 listopada 2016 r. i 16 lutego 2015 r. placówka wskazywała, że dziecko nie 
korzysta z zajęć dodatkowych). Powyższe informacje szkoła przesyłała po 
otrzymaniu stosownej prośby. W zgromadzonej w PCPR dokumentacji nie 
stwierdzono, aby koordynator z własnej inicjatywy zasięgał informacji w szkole oraz 
aby problem nieuczęszczania na zajęcia dodatkowe był poruszany w rozmowach 
z rodziną zastępczą i dzieckiem. 

(akta kontroli, str. 413-449) 

Koordynator wyjaśnił, że podejmował działania w celu rozwiązania problemu 
podczas rozmów motywujących z wychowanką i rodziną zastępczą. Informował 
również sąd rodzinny o sytuacji dziecka. Podczas oceny sytuacji dziecka 
przeprowadzonej w dniu 16 maja 2018 r. przedstawił sytuację dziecka w oparciu 
o informacje zawarte w piśmie ze szkoły, potwierdził je zaproszony przedstawiciel 
szkoły. W efekcie postanowiono zorganizować spotkania w PCPR z wychowanką 
i rodziną zastępczą oraz wdrożyć konsultacje psychologiczne. 

Koordynator wskazał również, że nie otrzymywał ze szkoły, do której uczęszczało 
dziecko nowych zgłoszeń dotyczących opuszczania przez nią zajęć dodatkowych.  

(akta kontroli, str. 371-372, 381) 

NIK zauważa, że rzetelne opracowanie planów pomocy dziecku, poprzez wskazanie 
odpowiednich działań dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb28, 
skutkowałoby wcześniejszym zdiagnozowaniem i podjęciem adekwatnych działań 
celem rozwiązania ww. problemu. Ponadto należy zauważyć, że działania na które 
wskazuje koordynator rozpoczęły ze znacznym opóźnieniem, tj. po 16 maja 2018 r., 
podczas gdy w czerwcu 2018 r. dziecko zakończyło naukę w gimnazjum. 

Spośród trzech zdiagnozowanych problemów dotyczących zapewnienia dziecku 
świadczeń alimentacyjnych od rodziców biologicznych, dwa wprawdzie zostały 
przez PCPR rozwiązane (przy współudziale koordynatora), jednakże ze znacznym 
opóźnieniem, gdyż po upływie ponad dziewięciu lat od umieszczenia dziecka 
w rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast w przypadku dziecka W.W. 
(przebywającego w pieczy zastępczej od 26 kwietnia 2007 r.) dotychczas nie 
podjęto działań w celu dochodzenia świadczeń alimentacyjnych29. Stanowi to 
naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, zgodnie z którym kierownik 
powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń 
alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 
upłynął rok.  

(akta kontroli str. 410-412) 

                                                      
28 Wskazana nieprawidłowość została opisana w obszarze 1 na str. 12. 

29 Do dnia 2 grudnia 2020 r. 
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Koordynatorzy wyjaśnili, że w przypadku jednego z dzieci opóźnienie wynikało 
z podjęcia decyzji przez prowadzących rodzinny dom dziecka o wyegzekwowaniu 
świadczeń alimentacyjnych we własnym zakresie. Wskazali również na ograniczony 
roczny wymiar godzin przeznaczonych na świadczenie usług przez radcę prawnego. 

(akta kontroli str. 388, 393-395, 495) 

Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną opóźnień mogły być fluktuacje koordynatorów 
opiekujących się rodzinnym domem dziecka, a także ograniczony roczny wymiar 
godzin przeznaczonych na świadczenie usług przez radcę prawnego, który 
przygotowuje pozwy do sądów w zakresie spraw alimentacyjnych. 

(akta kontroli str. 495) 

W rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez państwa K. w dniu 7 maja 2020 r. 
umieszczono dziecko L. D., w efekcie w tym domu objęto opieką dziewięcioro 
wychowanków, mimo że zgodnie z art. 61 ustawy o pieczy zastępczej w rodzinnym 
domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci 
oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Dziecko 
przebywało w placówce do dnia 21 sierpnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 488-489) 

Koordynator wyjaśnił, że przyczyną umieszczenia L. D. w ww. rodzinnym domu 
dziecka był brak miejsca w pogotowiu rodzinnym lub innych rodzinach zastępczych. 

(akta kontroli str. 358) 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym wśród rodzin zastępczych objętych 
opieką koordynatora większość respondentów (71-86%) oceniło dobrze i bardzo 
dobrze pomoc koordynatora udzieloną w następujących zakresach: rozwiązania 
problemów wychowawczych dziecka, zapewnieniu świadczeń zdrowotnych oraz 
zapewnieniu dziecku wykształcenia i wyrównania braków szkolnych, zapewnieniu 
ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, 
w umożliwieniu dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi oraz rozwoju 
uzdolnień i zainteresowań dziecka. W ocenie ankietowanych koordynator bardzo 
dobrze i dobrze (86%) wspierał ich także w zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych, 
bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka. 

Większość ankietowanych wskazała, że koordynator stanowi dla nich istotne 
wsparcie w opiece nad dziećmi (63%), ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i zawsze 
reaguje na prośby o pomoc (86%) oraz zawsze dba o interes dziecka (71%). 
Respondenci ocenili otrzymaną pomoc i wsparcie koordynatora jako potrzebną 
i skuteczną (50% odpowiedzi), natomiast 38% wskazało, że otrzymana pomoc nie 
wpłynęła ani pozytywnie ani negatywnie na realizację przez nich obowiązków. 

(akta kontroli str. 235-236) 

Spośród ośmiu rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych opieką 
koordynatora, w okresie objętym kontrolą prowadzący jeden z rodzinnych domów 
dziecka stosownie do uprawnień wynikających z art. 69 ustawy o pieczy zastępczej, 
corocznie korzystał z przysługującego mu prawa do czasowego niesprawowania 
opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem. Na ten okres PCPR zapewnił do 
opieki nad dziećmi rodzinę pomocową, z którą podpisywano stosowne umowy 
zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 73-75 ustawy o pieczy zastępczej. Z możliwości 
zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi, o której mowa 
w art. 57 ustawy o pieczy zastępczej, korzystały w każdym roku objętym kontrolą 
dwa rodzinne domy dziecka, jedna rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna 
oraz jedna rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. 

(akta kontroli str. 239-240, 248-309) 
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Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy o pieczy zastępczej, PCPR zapewniał 
możliwość skorzystania z pomocy prawnej, z której w okresie objętym kontrolą 
skorzystały dwie rodziny. Organizowano również rodzinom zastępczym oraz 
prowadzącym rodzinne domy dziecka szkolenia mające na celu podnoszenie ich 
kwalifikacji, stosownie do art. 76 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy. W okresie objętym kontrolą 
ze szkoleń skorzystała jedna rodzina zastępcza oraz dwie osoby prowadzące 
rodzinne domy dziecka. Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 ustawy o pieczy zastępczej,  
w PCPR zorganizowano dwie grupy wsparcia, w jednej z nich uczestniczył 
prowadzący rodzinny dom dziecka. 

Rodziny zastępcze/prowadzący rodzinne domy dziecka mieli możliwość uzyskania 
porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 12 dzieci spośród 22 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej30 posiadało opinię lub orzeczenie 
wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

W PCPR nie zorganizowano pomocy w zakresie poradnictwa mającego na celu 
zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzin zastępczych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego  
(np. możliwość skorzystania z superwizji), o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 14 
ustawy o pieczy zastępczej. PCPR nie organizował również dla rodzin zastępczych 
oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy, o której mowa 
w art. 76 ust. 4 pkt 7 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 227-233, 248-309) 

Dyrektor wyjaśnił, że we wskazanym okresie nie odnotowano inicjatyw ze strony 
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, dotyczących możliwości 
korzystania z pomocy wolontariuszy, poradnictwa w zakresie wzmocnienia 
kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego. Wszelkie 
działania w tym zakresie wynikały z inicjatywy PCPR. Możliwość skorzystania 
z superwizji przekraczała możliwości finansowe PCPR. 

(akta kontroli str. 400) 

Sześć rodzin objętych opieką koordynatora w imieniu organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej w 2020 r. (I półrocze), nie korzystało z pomocy specjalistycznej. 

(akta kontroli str. 248-309) 

W okresie objętym kontrolą koordynatorzy odbywali wizyty w rodzinach 
zastępczych/rodzinnych domach dziecka, objętych przez nich opieką. 
Przeprowadzono łącznie 99 wizyt31, z czego 44 wizyty w 2018 r., 47 w 2019 r, oraz 
osiem w 2020 r. (I półrocze). Przeprowadzono również 24 rozmowy telefoniczne, 
z czego 17 w 2020 r. (I półrocze), co było spowodowane ograniczeniami związanymi 
z zagrożeniem epidemicznym. 

Podczas odbywanych wizyt koordynatorzy przeprowadzali rozmowy z opiekunami 
oraz z podopiecznymi, omawiali aktualną sytuację dziecka, dokonywali aktualizacji 
kwestionariusza dot. rodziny zastępczej, omawiali i sporządzali plany pomocy 
dziecku, w przypadku zidentyfikowania problemów wskazywali na możliwość 
skorzystania z pomocy psychologa/radcy prawnego w PCPR. 

Wizyty były dokumentowane przez koordynatorów poprzez sporządzenie notatki 
służbowej z przeprowadzonego spotkania oraz omawianych lub aktualizowanych 
dokumentów (plan pomocy dziecku, kwestionariusz dot. rodziny zastępczej). 

(akta kontroli str. 248-309, 310-345) 

                                                      
30 Dotyczy dzieci objętych próbą kontrolną rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych opieką 
koordynatora. 

31 Dotyczy próby kontrolnej rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatora. 
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Z przeprowadzonego badania ankietowego wśród rodzin zastępczych objętych 
opieką koordynatora, 50% ankietowanych wskazało, że koordynator odwiedza 
rodzinę raz w miesiącu. Pozostali ankietowani wskazali, że wizyty odbywały się raz 
w kwartale. Ankietowani wskazywali również, że podczas wizyt koordynatorzy 
zawsze rozmawiają z rodzicami zastępczymi i wypełniają dokumenty (87,5%), 
sprawdzają stan i czystość pomieszczeń (71%), rozmawiają z dziećmi (75%), nigdy 
lub bardzo rzadko bawią się z dziećmi (100%) oraz nigdy nie pomagają 
w odrabianiu prac domowych (100%). 

(akta kontroli str. 235-236) 
Koordynatorzy odbywali wizyty również w rodzinach zastępczych, w których 
sprawowali opiekę w imieniu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej32. Rodziny te 
zostały utworzone w kwietniu 2020 r. (dwie) oraz w czerwcu 2020 r. (cztery). 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt z rodzinami odbywał się telefonicznie 
oraz w siedzibie PCPR. Koordynatorzy przeprowadzili łącznie 13 rozmów, z których 
sporządzili notatki służbowe oraz dokumentację dotyczącą sytuacji rodziny 
zastępczej. Podczas prowadzonych rozmów koordynator uzyskiwał informacje 
o warunkach mieszkaniowych rodziny zastępczej, stanie zdrowia dzieci, sytuacji 
szkolnej, trudnościach w nauce, zainteresowaniach oraz wymaganej pomocy 
specjalistycznej. 

(akta kontroli str. 310-345) 

Koordynatorzy wspierali rodziny zastępcze/prowadzących rodzinne domy dziecka 
we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Prowadzącemu jeden z domów dziecka 
oraz jednej rodzinie zastępczej udzielono pomocy w sporządzeniu niezbędnej 
dokumentacji do ośrodka adopcyjnego oraz informacji z wywiadu z dzieckiem. 
Koordynatorzy wsparli trzy inne rodziny poprzez: [1] uczestniczenie w posiedzeniu 
sądu w charakterze strony w sprawie dotyczącej uzyskania alimentów od rodziców 
biologicznych, [2] uczestniczenie wraz z rodziną zastępczą w spotkaniu 
zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Starachowicach w sprawie dotyczącej 
zmiany przewoźnika dowożącego podopieczne do szkoły, [3] prowadzenie rozmów 
dyscyplinujących z wychowankami na temat przyczyn i konsekwencji niewłaściwego 
postępowania w szkole oraz prowadzenie terapii psychologicznej przez psychologa 
zatrudnionego w PCPR. 

Czworo spośród dziewięciu podopiecznych umieszczonych w placówkach rodzinnej 
pieczy zastępczej w latach 2018-2020 (I półrocze) posiadało uregulowaną sytuację 
prawną, czworo kolejnych przebywało w placówce rodzinnej pieczy zastępczej 
poniżej 18 miesięcy33. Sytuacja prawna jednego dziecka (K. W.) przebywającego 
przez okres dłuższy niż 18 miesięcy34 w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej 
funkcję pogotowia rodzinnego, została uregulowana w październiku 2020 r. 
W przekazanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono wniosku, o którym 
mowa w art. 47 ust. 7 ustawy o pieczy zastępczej, wraz z uzasadnieniem 
o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem 
uregulowania jego sytuacji prawnej, do którego byłaby dołączona m.in. opinia 
koordynatora.  

(akta kontroli str. 248-309) 

                                                      
32 Dotyczy sześciu rodzin wybranych do próby kontrolnej spośród rodzin objętych opieką koordynatora w imieniu 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku tych rodzin dokonano weryfikacji przeprowadzonych 
wizyt do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 16 września 2020 r.  

33 Sytuacja prawna pozostałych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej przez okresem objętym 
kontrolą, została uregulowana lub nie wykluczono możliwości powrotu do rodziny biologicznej. 

34 Dziecko zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej w dniu 30 kwietnia 2018 r. 
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Koordynator wyjaśnił, że sąd był informowany w przekazywanych sprawozdaniach 
i ocenach sytuacji dziecka o konieczności uregulowania jego sytuacji. Osobna opinia 
dotycząca uregulowania sytuacji nie była sporządzana. 

(akta kontroli str. 385) 

Dyrektor wyjaśnił, że PCPR informował sąd35 o potrzebie uregulowania sytuacji 
prawnej dziecka, umieszczając tę informację w ocenach sytuacji dziecka (w części 
dot. zasadności pobytu w rodzinie zastępczej). Sąd w Siemianowicach Śląskich 
dopiero w 2020 r. przekazał sprawę do rozpatrzenia Sądowi w Starachowicach36, 
który w październiku 2020 r. uregulował sytuację prawną dziecka. 

(akta kontroli str. 225-226) 

Koordynatorzy w okresie objętym kontrolą zapewniali rodzinom 
zastępczym/rodzinnym domom dziecka, stosownie do art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o pieczy zastępczej, wsparcie w uzyskaniu pomocy specjalistycznej. Spośród ośmiu 
podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej, objętych opieką koordynatora37, siedem 
uzyskało wsparcie psychologiczne w PCPR, dwa uzyskały wsparcie prawne, jeden 
wsparcie logopedyczne, natomiast wychowankowie trzech z nich otrzymali wsparcie 
reedukacyjne. Udzielona pomoc miała charakter doraźny i była reakcją koordynatora 
na stwierdzone potrzeby rodziny. W przypadku jednego dziecka (W. S.) udzielona 
pomoc psychologiczna miała charakter długookresowy. Pomoc w zakresie 
reedukacji świadczona była w postaci korepetycji z wybranych przedmiotów (język 
polski, angielski, niemiecki, matematyka) w okresie styczeń-maj 2018 r. 

Spośród objętych badaniem ankietowym rodzin zastępczych objętych opieką 
koordynatora 33% wskazało, że nie było potrzeby wsparcia koordynatora 
w zapewnieniu opieki specjalistycznej, 44% z nich udzielono takiej pomocy, z czego 
wszystkim pomocy psychologicznej, a 50% pomocy reedukacyjnej. 

PCPR zapewniał dostęp do specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej 
przez cały okres objęty kontrolą. Dostęp do pomocy w zakresie reedukacji był 
zapewniony w okresie styczeń-maj 2018 r. i logopedy w okresie od grudnia 2019 r., 
natomiast PCPR nie zapewniał dostępu do pomocy rehabilitacyjnej w całym okresie 
objętym kontrolą. 

 (akta kontroli str. 235-236, 238, 248-309, 310-345) 

Dyrektor wyjaśnił, że PCPR nie posiada środków finansowych na organizowanie dla 
wychowanków pieczy zastępczej zajęć rehabilitacyjnych. Nie odnotowano również 
zgłoszeń rodzin zastępczych w tej sprawie. 

(akta kontroli str. 401) 

W Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim 
na lata 2018-202038 dla istniejących rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka 
przewidziano formy wsparcia w postaci: [1] organizowania szkoleń, [2] poradnictwa 
specjalistycznego, [3] grup wsparcia, [4] pomocy w usamodzielnianiu wychowanków 
poprzez wsparcie w doskonaleniu umiejętności prospołecznych oraz aktywnego 
poruszania się na rynku pracy, a także poprzez współpracę z instytucjami w celu 
pozyskania mieszkań. Wskazano ponadto, że w celu zapewnienia rodzinom 
zawodowym możliwości skorzystania z przysługującego im prawa do 
niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem (art. 69 ust. 1 
ustawy o pieczy zastępczej), organizator w porozumieniu z rodzinami zastępczymi 

                                                      
35 Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Siemianowicach Śląskich. 

36 Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny w Starachowicach. 

37 Dotyczy rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych badaniem w ramach próby kontrolnej. 

38 https://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/36740_20180502_091820.pdf, dostęp w dniu 26 listopada 
2020 r. 

https://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/36740_20180502_091820.pdf
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i rodzinnymi domami dziecka zorganizował szkolenie dla jednej z osób, celem 
sprawowania przez nią opieki, jako osoby pomocowej. 

W ww. programie wskazane zostały mierniki realizacji poszczególnych działań. 
W zakresie mierników działań przyporządkowanych do zespołu ds. rodzinnej pieczy 
zastępczej wskazano liczbę: 

 rodzin uczestniczących w szkoleniach; 

 rodzin korzystających z poradnictwa, wraz ze specyfiką poradnictwa; 

 rodzin uczestniczących w grupach wsparcia; 

 wychowanków uczestniczących w proponowanych formach wsparcia; 

 wychowanków, których wsparto w pozyskaniu lokalu. 

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej były 
zawarte w przedkładanych corocznie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
sprawozdaniach z działalności PCPR, jako organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Sprawozdania te nie zostały opracowane w sposób rzetelny, gdyż nie 
wskazano w nich osiągniętych wartości ww. mierników. Z przedstawionej w toku 
kontroli dokumentacji wynika, że działania przyporządkowane do zespołu ds. 
rodzinnej pieczy zastępczej były realizowane. W 2018 r. zorganizowano zajęcia 
warsztatowe z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym 
i behawioralnym, w których uczestniczyło 26 rodzin. W 2019 r. dla siedmiu rodzin 
zorganizowano szkolenie pn. PRIDE-rodzinna piecza zastępcza, dla 15 rodzin 
przeprowadzono warsztaty umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, 
natomiast dziewięć rodzin uczestniczyło w szkoleniu pn. Szkoła dla rodziców 
i opiekunów. W 2020 r. (I półrocze) PCPR rozpoczął szkolenie pn. Szkoła dla 
rodziców i opiekunów dla kolejnych dziewięciu rodzin, jednakże z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną zajęcia zostały zawieszone. Osoby sprawujące rodzinną pieczę 
zastępczą oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej miały możliwość 
skorzystania z pomocy psychologicznej. W 2018 r. psycholog przeprowadził 
rozmowy i konsultacje z 52 rodzinami, w 2019 r. z 62, a w 2020 r. (I półrocze) z 23.  

Zorganizowane zostały dwie grupy wsparcia prowadzone przez psychologa 
zatrudnionego w PCPR. Zapewniono również możliwość skorzystania z prawnego 
poradnictwa specjalistycznego, z którego w 2018 r. skorzystało 31 rodzin 
zastępczych/rodzinnych domów dziecka, w 2019 r. 35, natomiast  
w 2020 r. (I półrocze) dziewięć. Ponadto rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka 
miały możliwość skorzystania od grudnia 2019 r. z konsultacji logopedycznych,  
a w 2020 r. z konsultacji neurologicznych. W grudniu 2019 r. oraz w 2020 r. 
z możliwości konsultacji z logopedą skorzystały po cztery rodziny, również cztery 
rodziny skorzystały z konsultacji u neurologa. 

Pomocą w usamodzielnianiu wychowanków poprzez wsparcie w doskonaleniu 
umiejętności prospołecznych oraz aktywnego poruszania się na rynku pracy objęto 
w 2018 r. dziewięciu wychowanków, w 2019 r. 11, a w 2020 (I półrocze) trzech. 

(akta kontroli str. 170-179, 227-234) 

Dyrektor wyjaśnił, że w przedstawianych corocznie sprawozdaniach, skupiono się 
na podaniu radnym powiatu informacji w skondensowanej formie nie zagłębiając się 
w informacje dotyczące wszystkich wskaźników zamieszczonych w programie. 

(akta kontroli str. 400) 

Na pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w okresie objętym kontrolą nie 
wpłynęły skargi. 

(akta kontroli str. 247) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nierzetelne sporządzanie przez Dyrektora sprawozdań z realizacji 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za lata 2018 i 2019, 
poprzez niewskazanie osiągniętych wartości mierników realizacji 
poszczególnych działań. 

(akta kontroli, str. 170-179, 227-234, 400) 

2. Przewlekłe dochodzenie przez Dyrektora świadczeń alimentacyjnych, o których 
mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, od rodziców biologicznych 
dwóch dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, a w przypadku 
innego dziecka niepodjęcie wymaganych ww. przepisem działań. 

(akta kontroli, str. 388, 393-395, 410-412, 495) 

3. Dyrektor nie zapewniał rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym 
oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, mającego na celu 
zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku 
wypalenia zawodowego, co było niezgodne z art. 76 ust. 4 pkt 14 ustawy 
o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli, str. 227-233, 248-309, 400) 

4. Dyrektor nie przestrzegał wskazanego w art. 61 ustawy o pieczy zastępczej, 
limitu przebywających w tym samym czasie dzieci oraz osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (rodzinny dom dziecka 
prowadzony przez państwa K.). 

(akta kontroli, str. 357-358, 488-489) 

 

Wprawdzie okresie objętym kontrolą koordynatorzy wspierali rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka w realizacji zadań, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy 
o pieczy zastępczej, jednakże udzielana pomoc nie zawsze była skuteczna, gdyż 
dwa spośród jedenastu zidentyfikowanych problemów w podmiotach sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą nie zostały skutecznie rozwiązane. Dyrektor uregulował 
sprawy świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o pieczy 
zastępczej, w przypadku dwojga dzieci ze znacznym (dziewięcioletnim) 
opóźnieniem. W odniesieniu do innego dziecka nie dochodzono tych świadczeń. Nie 
przestrzegano również wskazanego w art. 61 ustawy o pieczy zastępczej, limitu 
podopiecznych przebywających w tym samym czasie w rodzinnym domu dziecka. 
W latach 2018-2020 (I półrocze) organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewniał 
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka możliwość 
skorzystania z pomocy specjalistycznej, ze wsparcia rodziny pomocowej oraz 
zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Sprawujący 
pieczę zastępczą korzystali z prawa do urlopu, uczestniczyli w grupie wsparcia oraz 
w zorganizowanych szkoleniach mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 
PCPR nie organizował jednak pomocy wolontariuszy, a także nie zapewniał 
możliwości skorzystania z poradnictwa, mającego na celu zachowanie  
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 
zawodowego. Koordynatorzy wspierali podmioty sprawujące rodzinną pieczę 
zastępczą w uzyskaniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego, 
reedukacyjnego i logopedycznego oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 
Dokonana analiza wskazuje, że przyjęte w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Starachowickim na lata 2018-2020 założenia dotyczące rodzinnej pieczy 
zastępczej były realizowane. Opracowywane przez PCPR corocznie sprawozdania 
z realizacji tego programu, sporządzane były jednak nierzetelnie, gdyż nie zostały 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wskazane osiągnięte wartości mierników realizacji poszczególnych działań, 
określonych w ww. programie. Na pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi. 

 

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

 Podjęcie działań w celu zorganizowania pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 1.
zastępczej zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej, tj. 
z zachowaniem limitu do 15 rodzin zastępczych objętych opieką jednego 
koordynatora. 

 Przestrzeganie zakazu dokonywania czynności kontrolnych przez 2.
koordynatorów w podmiotach rodzinnej pieczy zastępczej, wynikającego 
z art. 38b ust. 9 ww. ustawy. 

 Egzekwowanie od koordynatorów sporządzania sprawozdań z efektów ich 3.
pracy, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Wyznaczanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej po zasięgnięciu opinii 4.
rodziny zastępczej, zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Podejmowanie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz z asystentami 5.
rodziny przy opracowywaniu planów pomocy dla dzieci, zgodnie z art. 77 ust. 3 
pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Rzetelne opracowywanie planów pomocy dzieciom i ich modyfikacji, tj.: 6.

 spójnych z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej; 

 uwzględniających cele dotyczące przygotowania do 
usamodzielnienia (w stosunku do dzieci zbliżających się do 
pełnoletniości) oraz opinię wymaganą art. 4a ustawy o pieczy 
zastępczej; 

 wykorzystujących pełną dokumentację dziecka, w tym diagnozę 
psychofizyczną, o której mowa w art. 38a ust. 1 pkt 7 ustawy 
o pieczy zastępczej. 

 Dokonywanie ocen sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 7.
w terminach określonych w art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych 8.
w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Zapewnienie podmiotom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poradnictwa, 9.
które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

 Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie sytuacji, w których liczba 10.
podopiecznych przebywających w tym samym czasie w rodzinnym domu 
dziecka przekracza limit wskazany w art. 61 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji Powiatowego Programu 11.
Rozwoju Pieczy Zastępczej z uwzględnieniem mierników realizacji zadań w nim 
wskazanych. 
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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 Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

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. 

 

Kielce, 15 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Łukasz Pieńkowski 

Inspektor 

 kontroli państwowej 
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podpis 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Kielcach 

p.o. Wicedyrektor 

Krzysztof Wilkosz 
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podpis 
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