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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-401 Kętrzyn 
(dalej: „PCPR” lub „Centrum”). 

Dorota Siwicka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 
(dalej: „Dyrektor”), od 1 września 2015 r. 

(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. 

Lata 2018-2020 (I półrocze)1. 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli, 
Delegatura w Olsztynie. 

Sebastian Helbrecht, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/84/2020 z 10 września 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej4, 
właściwie wywiązywał się z obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej5 (dalej: „ustawa o pieczy 
zastępczej”). Na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (dalej: 
„koordynatorzy”) zatrudniano osoby, które spełniały wymagania określone w art.  
78 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. Nie przekraczano ustawowej liczby 15 rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, znajdujących się pod opieką jednego 
koordynatora, przy wyznaczaniu którego uwzględniano opinię rodziny zastępczej. 
Umożliwiono koordynatorom korzystanie ze szkoleń i poradnictwa zawodowego  
w wymiarze adekwatnym do ich potrzeb. Koordynatorzy uczestniczyli również  
w pracach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W PCPR opracowano  
i stosowano jednolite dokumenty dotyczące zadań wykonywanych przez 
koordynatorów oraz ich weryfikacji, jednakże nie wprowadzono wewnętrznego aktu 
prawnego regulującego te kwestie. Koordynatorzy prawidłowo wywiązywali się  
z obowiązku opracowywania planów pomocy dziecku, które były 
zindywidualizowane, tj. precyzyjnie odnoszące się do problemów i celów pracy  
z dzieckiem, a w przypadku ich modyfikacji – spójne z wnioskami wynikającymi  
z oceny sytuacji dziecka. W okresie objętym kontrolą, 78% badanych planów 
pomocy opracowywano w terminie powyżej 30 dni od umieszczenia dziecka  

                                                      
1 Dla realizacji celów kontroli wykorzystano również dowody sporządzone w latach wcześniejszych oraz  
w okresie późniejszym. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: „Organizator”. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 821. 
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w rodzinie zastępczej. Rodzinom tym zapewniono także możliwości korzystania  
z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej. Wsparcie, jakie udzielano 
rodzinom zastępczym, zdaniem NIK było pełne i skuteczne w realizacji przez nich 
zadań ustawowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

1.1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym7 w PCPR funkcjonowała komórka 
organizacyjna „Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej” (dalej: „Zespół”), do 
której przypisano koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 4-15) 

1.1.1. W PCPR nie wprowadzono wewnętrznych uregulowań w zakresie organizacji, 
sposobu realizacji zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i ich 
dokumentowania. Stosowano jednak jednolite wzory dokumentów dotyczące m.in. 
organizacji oraz sposobu realizacji zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Analiza dokumentacji rodzin zastępczych8 wykazała, że w okresie 
objętym kontrolą stosowane druki dotyczyły wszystkich zadań realizowanych przez 
koordynatorów. Opracowano i stosowano m.in. jednolite wzory dokumentów takich 
m.in. jak plany pomocy dziecku, miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania  
z działań realizowanych przez koordynatorów, karty wizyt, karty udzielonej pomocy, 
wniosek o przydzielenie koordynatora. 

Dyrektor wyjaśniła, że koordynatorzy mieli możliwość modyfikacji merytorycznej 
zawartości ww. dokumentów, która uzależniona była od specyfiki rodziny zastępczej 
oraz jej diagnozy i potrzeb. Dokumenty, narzędzia i kwestionariusze podlegały 
ewaluacji na posiedzeniach Zespołu oraz każdorazowo dostosowywane były przez 
wszystkich koordynatorów, którzy współuczestniczyli w opracowywaniu druków. 
Zgodnie z wewnętrzną praktyką pracy w PCPR każdy koordynator w sytuacji 
problemowej korzystał również z pomocy psychologa, pedagoga oraz odbywały się 
spotkania pracowników Zespołu z Dyrektorem, podczas których omawiane były 
problemy oraz trudności występujące w rodzinach zastępczych. Koordynatorzy 
składali sprawozdania kwartalne i roczne. Druki tych sprawozdań były 
opracowywane przez koordynatorów, następnie, zatwierdzane przez Kierownika 
Zespołu oraz Dyrektora PCPR w Kętrzynie. 

NIK zwraca jednak uwagę, że zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów  
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych9, procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty 
określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne 
dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. 
Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest 
niezbędna. Zdaniem NIK, brak regulacji wewnętrznych może mieć wpływ na 
prawidłowość i efekty wykonywania zadań koordynatorów pieczy zastępczej. 
Sytuacja ta obarczona jest ryzykiem stosowania przez poszczególnych 

                                                      
6 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. 
7 Uchwała Nr 572/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. 
8 Opisana szerzej w obszarze drugim i trzecim. 
9 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

koordynatorów narzędzi pracy, które nie byłyby jednolite lub zostały zmodyfikowane 
bez wiedzy ich przełożonych, dlatego należałoby rozważyć wprowadzenie 
przepisów wewnętrznych obejmujących realizację i rozliczanie zadań koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

Dyrektor PCPR wprowadziła wewnętrzne procedury10 dotyczące procedowania  
w warunkach związanych z pandemią COVID-19 oraz zabezpieczenia zarówno 
osób przebywających w pieczy jak i pełniących zadania koordynatorów tej pieczy. 
Zawierały one m.in. wprowadzenie rotacyjnego czasu pracy, pracę zdalną dla 
prawnika, zawieszenie dyżurów prawnika i psychologa. Określono w nich również 
procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
CoV-2. 

(akta kontroli str. 16-21, 350-385) 

1.1.2. W budynku PCPR w Kętrzynie przygotowano pokój, w którym odbywały się 
spotkania rodzin z koordynatorami oraz dzieci z rodzicami biologicznymi. 
Wyposażony był m.in. w plastikowe meble dziecięce, zabawki, przybory do 
rysowania oraz książki. PCPR dysponował zewnętrznym placem zabaw, z którego 
mogły korzystać rodziny zastępcze. Na placu znajdowała się m.in. piaskownica, 
domek ze ślizgawką, huśtawki. W budynku PCPR znajdowała się również 
dodatkowa sala, udostępniana w przypadku potrzeby zapewnienia dużej przestrzeni 
do pracy lub spotkań z podopiecznymi, wyposażona w wewnętrzny wielofunkcyjny 
plac zabaw dla dzieci, zabawki, drabinki gimnastyczne, stoły, krzesła.  

(akta kontroli str. 22-30) 

1.1.3. Koordynatorzy, zgodnie z zarządzeniem11 Dyrektora, mieli możliwość 
korzystania z samochodu służbowego w celu realizacji obowiązków służbowych.  
O przydzieleniu samochodu służbowego decydował Dyrektor, a w razie jego 
nieobecności – Główny Księgowy (w pilnych przypadkach). Koordynację 
wykorzystania samochodu służbowego w PCPR prowadził Dyrektor. 

(akta kontroli str. 31-32) 

1.2. Wszyscy koordynatorzy posiadali wymagane wykształcenie oraz spełniali 
wymogi do zajmowania tego stanowiska, określone w art. 78 ust. 1 ustawy o pieczy 
zastępczej. 

(akta kontroli str. 33) 

1.2.1. W okresie objętym kontrolą koordynatorzy zatrudniani byli na podstawie 
umów o pracę (pięć przypadków) oraz umowy zlecenia (jeden przypadek).  
Wszystkich koordynatorów wykonujących zadania na podstawie umów o pracę 
zatrudniono w systemie zadaniowego czasu pracy, a w przypadku osoby 
zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, zadania określano w jej treści. Zadania 
określone w umowie zleceniu oraz w zakresach obowiązków były 
zgodne z ustawowymi zadaniami koordynatora. Nie wystąpiły sytuacje, w których 
koordynatorzy wykonywali zadania pracownika socjalnego12 oraz nie prowadzili 
postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.  

W przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego koordynatora, Dyrektor 
zatrudniał na ten czas pracownika na zastępstwo. Rodziny zastępcze objęte 
pomocą koordynatora mogły korzystać w trakcie jego nieobecności z pomocy innych 
pracowników zatrudnionych w Zespole.  

(akta kontroli str. 16, 33-50) 
                                                      
10 Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora PCPR w Kętrzynie z dnia 30 marca 2020 r. oraz Zarządzenie nr 12/2020 
Dyrektora PCPR w Kętrzynie z dnia 21 kwietnia 2020 r. 
11 Zarządzenie Dyrektora PCPR w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania 
ze służbowego samochodu w PCPR. 
12 Określone w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876). 
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1.2.2. Na koniec 2018 r. i 2019 r. oraz na 30 czerwca 2020 r. w PCPR zatrudnionych 
było dwóch koordynatorów, a wskaźnik fluktuacji pracowników na tym stanowisku13 
wyniósł 0,56 w 2018 r. oraz zero w latach 2019 – 2020 (I półrocze). W badanym 
okresie jeden koordynator zrezygnował z pracy. 

 (akta kontroli str. 51) 

1.2.3. Według stanu na koniec 2018 r. i 2019 r. na terenie powiatu kętrzyńskiego 
funkcjonowało 71 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (w tym  
16 objętych opieką koordynatora na koniec 2018 r. i 28 na koniec 2019 r.), a na  
30 czerwca 2020 r. – 68 (w tym 29 objętych opieką koordynatora). Zgodnie  
z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
miał pod opieką łącznie nie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów 
dziecka. Ich liczba przypadająca na jednego koordynatora wynosiła bowiem od 
pięciu do 11 na koniec 2018 r., od 13 do 15 na koniec 2019 r. i od 14 do 15 na  
30 czerwca 2020 r. 

Rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała na terenie powiatu kętrzyńskiego  
w następujących formach i liczbach: 
− rodziny zastępcze spokrewnione – 38 (w tym 11 rodzin objętych opieką 

koordynatora) na koniec 2018 r., 39 (w tym 20 objętych opieką) na koniec  
2019 r. i 37 (w tym 21 objętych opieką) na 30 czerwca 2020 r.; 

− rodziny zastępcze niezawodowe – odpowiednio: 23 (w tym cztery objęte opieką 
koordynatora), 21 (pięć) i 23 (cztery); 

− rodziny zastępcze zawodowe14 – odpowiednio: 10 (w tym jedna objęta opieką 
koordynatora), dziewięć (jedna) i sześć (dwie); 

− rodzinne domy dziecka – dwa na koniec 2019 r. i I półrocza 2020 r., z których 
wszystkie objęte były opieką koordynatora. 

W okresie objętym kontrolą odnotowano cztery przypadki15 rezygnacji rodzin ze 
wsparcia koordynatorów, głównie z powodu przezwyciężenia istniejących 
problemów i braku trudności w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 52-53) 

1.3. PCPR zapewniał koordynatorom możliwość odbywania specjalistycznych 
szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Każdego roku zbierane były 
propozycje szkoleń zgłaszane przez pracowników PCPR. Szkolenia, w jakich wzięli 
udział koordynatorzy dotyczyły m.in. podniesienia bezpieczeństwa zawodowego,  
a były to „Ochrona danych osobowych na gruncie RODO”, „Wspieranie rozwoju 
dzieci z FASD”, „Od efektywnej komunikacji do pozytywnej dyscypliny”, „Wymiana 
dobrych praktyk”, „Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia” oraz 
seminarium Fundacji Familylab propagujące ideę pedagogiczną Jaspera Juula. 

 (akta kontroli str. 54) 

W okresie objętym kontrolą koordynatorzy nie korzystali z poradnictwa zawodowego 
ani z superwizji. Koordynatorzy wyjaśnili, że nie zgłaszali zapotrzebowania na tego 
typu szkolenia m.in. ze względu na brak poczucia wypalenia zawodowego oraz brak 
potrzeby korzystania z tego typu szkoleń. 

 (akta kontroli str. 55-57, 333-334) 
1.4. Koszt zatrudnienia koordynatorów wyniósł: 
− w 2018 r. 28 tys. zł, w tym 13 tys. zł stanowiły środki własne i 15 tys. zł 

dofinansowanie z programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej, 

                                                      
13 Stosunek liczby koordynatorów, którzy odeszli z pracy w danym roku do średniorocznej liczby koordynatorów. 
14 Z których jedna rodzina pełniła funkcję pogotowia rodzinnego według stanu na 31 grudnia 2018 r., a dwie na  
31 grudnia 2019 r. i 30 czerwca 2020 r. 
15 Jedna rezygnacja w 2018 r. i trzy w 2019 r. 
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− w 2019 r. 68 tys. zł, w tym 46 tys. zł środki własne i 22 tys. zł dofinansowania  
z ww. programu, 

− w I półroczu 2020 r. 34 tys. zł (100% ze środków własnych).  

Wnioski o dofinansowanie jak i sprawozdania składane przez PCPR do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Asystent Rodziny  
i Koordynator Pieczy Zastępczej zawierały rzetelne informacje, gdyż dane  
dotyczące m.in. liczby koordynatorów, liczby rodzin objętych ich opieką, a także 
wynagrodzeń koordynatorów były zgodne ze stanem faktycznym i ewidencją 
księgową 16. Powiat spełnił warunek zapewnienia odpowiedniego udziału własnego. 

 (akta kontroli str. 58-72) 

1.5. Koordynatorzy dokumentowali efekty swojej pracy poprzez sporządzanie, 
każdorazowo podczas wizyt w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach 
dziecka, „Kart wizyt” zawierających opis ich przebiegu i podjętych działań. 
Sporządzano również sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne, zawierające 
m.in. informacje dotyczące rodzaju czynności wykonywanych podczas wizyty (np. 
sporządzanie dokumentacji, zapewnienie korepetycji, kontakty z placówkami 
edukacyjnymi), współpracy z rodziną zastępczą (np. tworzenie lub modyfikacja 
planów pomocy dziecku) oraz czy zapewniono pomoc specjalistyczną w przypadku 
jej potrzeby czy np. udział w grupach wsparcia oraz umożliwianie kontaktów  
z innymi rodzinami zastępczymi. Sprawozdania te były analizowane przez 
kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a następnie zatwierdzane 
przez Dyrektora PCPR w Kętrzynie. Ponadto koordynatorzy na comiesięcznych 
spotkaniach pracowników Zespołu z Dyrektorem przedstawiali problemy lub 
trudności występujące w trakcie realizacji zadań wykonywanych przez nich oraz 
prezentowali efekty swojej pracy. Zawarte w sprawozdaniach informacje związane  
z realizacją zadań przez koordynatorów (w tym dotyczące: liczby rodzin 
zastępczych, okresów przebywania dziecka w pieczy zastępczej, wieku dzieci  
i powodów umieszczenia ich w rodzinach zastępczych, napływu i odpływu dzieci  
z tych rodzin oraz przeprowadzonych szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze) 
były zgodne ze stanem faktycznym. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy 
sprawozdaniami koordynatorów a sprawozdaniami PCPR. 

 (akta kontroli str. 73, 350-382) 

1.6. Dyrektor PCPR, uchwałą Zarządu Powiatu w Kętrzynie z 9 września 2015 r., 
został upoważniony do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, 
prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi. Kontrole m.in. funkcjonowania rodziny zastępczej oraz 
prowadzącego rodzinny dom dziecka przeprowadzano na podstawie zarządzenia17 
Dyrektora zgodnie, z którym kontrole te prowadzone były przez Dyrektora przy 
udziale pracownika Zespołu do spraw pieczy zastępczej. Z przeprowadzonych 
kontroli sporządzano wystąpienie pokontrolne. W okresie objętym kontrolą 
przeprowadzono łącznie 272 takie kontrole, w tym: 13518 w 2018 r. i 13719 w 2019 r., 
w wyniku których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 74-93) 

                                                      
16 Dane finansowe zweryfikowano z kosztami wynikającymi z ewidencji księgowej. 
17 Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora PCPR z 2 września 2019 r. w sprawie zasad sprawowania kontroli nad 
rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 
funkcjonującymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. 
18 Przeprowadzono 71 kontroli w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 42 kontrole w rodzinach zastępczych 
niezawodowych, 22 kontrole w rodzinach zastępczych zawodowych. 
19 Przeprowadzono 70 kontroli w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 28 kontroli w rodzinach zastępczych 
niezawodowych, 27 kontroli w rodzinach zastępczych zawodowych oraz dwie kontrole w rodzinnych domach 
dziecka. 
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1.6.1. PCPR nie był kontrolowany przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie. Dyrektor raz  
w roku składał Staroście i Radzie Powiatu w Kętrzynie sprawozdania 
 z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, po czym zapraszany 
był na posiedzenia Zarządu Powiatu, celem uszczegółowienia danych oraz 
udzielenia odpowiedzi na pytania członków Zarządu.  

(akta kontroli str. 94-96) 

1.6.2. PCPR było kontrolowane20 przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. 
Kontrola dotyczyła organizacji wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w świetle 
przepisów ustawy o pieczy zastępczej. Kontrola ta, nie wykazała nieprawidłowości  
w zakresie pieczy zastępczej i realizacji zadań wykonywanych przez koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. W wystąpieniu pokontrolnym zawarto rekomendację 
rzetelnego prowadzenia dokumentacji przez specjalistów (psycholog i specjalistę 
pracy socjalnej - koordynatora/pedagoga). Rekomendację zrealizowano poprzez 
wprowadzenie wzoru karty z realizowanej pomocy. 

(akta kontroli str. 94, 97-112) 

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

W Centrum, na stanowiskach koordynatorów, zatrudniano osoby spełniające 
wymagania przewidziane ustawą o pieczy zastępczej, a w strukturze organizacyjnej 
tej jednostki umieszczono je w „Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej”. 
Żaden z koordynatorów nie pracował jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami 
zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Koordynatorzy korzystali  
z zaproponowanych im szkoleń. W PCPR nie wprowadzono pisemnych regulacji  
w zakresie stosowanych dokumentów obejmujących realizację oraz rozliczanie 
wykonywanych przez koordynatorów zadań. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 
2.1. W PCPR nie wprowadzono procedur postępowania przy przydzielaniu 
koordynatorów do rodzin. Dyrektor wyjaśniła, że sposób wyznaczania koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej do danej rodziny polegał na weryfikacji kompetencji 
zawodowych, umiejętności i potencjału, jaki posiadają koordynatorzy oraz analizie 
specyfiki trudności wynikających z realizacji zadań przez rodzinę zastępczą. Dla 
rodzin zastępczych wychowujących nastolatki najczęściej dobierany był 
koordynator, który potrafi nawiązać swobodne, otwarte relacje z młodzieżą. Do 
rodzin wychowujących małe dzieci najczęściej był kierowany koordynator 
posiadający własne dzieci w zbliżonym wieku, który doskonale znał specyfikę 
wychowania małych dzieci. 

(akta kontroli str.16-17) 

2.1.1. W okresie objętym kontrolą wszystkie wnioski o przydzielenie koordynatora 
rozpatrzono pozytywnie, nie wystąpiły przypadki wydania decyzji odmownej. 
Prawidłowość wyznaczania koordynatora zbadano na próbie dokumentacji 
prowadzonej dla ośmiu rodzin zastępczych21 oraz na podstawie badania 
ankietowego rodzin objętych opieką koordynatora22. W wyniku tego badania 
ustalono, że: 

                                                      
20 Kontrola przeprowadzona 6-8 listopada 2019 r. 
21 Badaniem objęto dokumentację dwóch rodzin zastępczych spokrewnionych, dwóch rodzinnych domów 
dziecka, dwóch rodzin zastępczych niezawodowych oraz dwóch rodzin zastępczych zawodowych pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego. 
22 Badanie ankietowe przeprowadzono na próbie 20 rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora,  
tj. 15 rodzin spokrewnionych (odesłano 14 ankiet), dwóch rodzinnych domów dziecka (odesłano jedną ankietę), 
dwóch rodzin niezawodowych (nie odesłano ankiet) i jedną rodzinę zawodową (odesłano jedną ankietę).  
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− Organizator każdorazowo wyznaczał koordynatora po zasięgnięciu opinii 
rodziny zastępczej, 87% rodzin ankietowanych potwierdziło, że zasięgano ich 
opinii przed wyznaczeniem koordynatora,   

− wszystkie opinie rodzin zastępczych były pozytywne, taką odpowiedź 
zaznaczyło 100% rodzin ankietowanych. 

Badanie ankietowe rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora23 wykazało, 
że 92% rodzin nie występowało o objęcie rodziny opieką koordynatora, wskazując 
m.in. na to, że dają sobie radę sami, jedna z ankietowanych rodzin podała, że nie 
potrzebują wsparcia koordynatora wskazując jako powód odstąpienia to, że funkcję 
koordynatora pełnią osoby bardzo młode, bez jakiegokolwiek doświadczenia, nie 
tylko w tej dziedzinie, ale również w życiu. 

 (akta kontroli str. 113-169, 325-332) 

2.1.2. W okresie objętym kontrolą doszło do 23 zmian koordynatora 
współpracującego z rodziną zastępczą. W 2018 roku takich zmian było sześć, trzy  
w 2019 roku i 14 w I połowie roku 2020. W latach 2018 – 2019 przyczyną była 
rezygnacja koordynatora z pracy, a w I półroczu 2020 – długotrwałe zwolnienie 
lekarskie. Każdorazowo przy zmianie koordynatora zasięgano opinii rodziny lub 
rodzinnego domu dziecka.  

(akta kontroli str. 114-210) 

2.2. Badanie dokumentacji dotyczącej 29 dzieci umieszczonych w analizowanych 
ośmiu rodzinach zastępczych21 objętych opieką koordynatora oraz ośmiu rodzinach 
zastępczych nieobjętych opieką koordynatora24 wykazało, że: 

• Plany pomocy dzieciom przyjętych do rodzin zastępczych w okresie objętym 
kontrolą25, sporządzano w terminie do jednego miesiąca (dotyczy dwóch 
przypadków), od jednego do dwóch miesięcy (trzy przypadki)26, od dwóch do 
trzech miesięcy (cztery przypadki)26 od daty przyjęcia dziecka do rodziny, 
dotyczyło to dziewięciorga dzieci (31% badanej próby). 

• W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej w momencie wejścia  
w życie ustawy o pieczy zastępczej, tj. na dzień 1 stycznia 2012 r., plany 
sporządzano od 204 do 363 dni27 od wejścia w życie ustawy, dotyczyło to  
15 dzieci (52% badanej próby). 

• W przypadku dzieci, które zostały przyjęte do rodzin zastępczych między rokiem 
2012 a 2018, plany sporządzano od 8 do 25 dni, dotyczyło to piątki dzieci 
(17% badanej próby). 

• Plany były zindywidualizowane, tj. precyzyjnie odnosiły się do problemów i celów 
pracy z dzieckiem. Określano w nich m.in. metody pracy z dzieckiem, cele 
główne, cele szczegółowe długoterminowe (np. wspomaganie wszechstronnego  
i harmonijnego rozwoju dziewczynki, zakończenie procesu edukacyjnego  
w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Biedaszkach), cele 
krótkoterminowe (np. leczenie zębów oraz zgryzu zgodnie z zaleceniami 

                                                      
23 Próba ankietowa obejmowała 20 rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora, tj. sześć rodzin 
spokrewnionych (wróciło sześć ankiet), 11 rodzin niezawodowych (wróciło cztery ankiety) i trzy rodziny 
zawodowe (wróciły dwie ankiety). 
24 Badaniem objęto dokumentację trzech rodzin zastępczych spokrewnionych, trzech rodzin zastępczych 
niezawodowych oraz dwóch rodzin zastępczych zawodowych. 
25 Plany dla siedmiorga dzieci (24% badanej próby) sporządzono w terminie od 38 do 76 dni od przyjęcia 
dziecka do rodziny zastępczej. 
26 Najdłuższy okres opracowania planu wynosił 76 dni, dotyczył dziecka przyjętego do rodziny zastępczej  
w kwietniu 2019 r. Pozostałe plany opracowano w terminach od 38 do 69 dni, dotyczyły one dzieci przyjętych do 
pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19, tj. w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 r. 
27 Czas opracowania planów wynosił: do siedmiu miesięcy – jeden przypadek, dziewięć miesięcy – sześć 
przypadków, od dziesięciu do jedenastu miesięcy – siedem przypadków, 12 miesięcy – jeden przypadek. 
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dentysty z Centrum Medycznego „Adent”, ukończenie szkoły podstawowej z jak 
najlepszymi wynikami, uzyskanie dobrego wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz 
wybranie szkoły zgodnej z preferencjami), działania dla realizacji poszczególnych 
celów (np. wspólne mycie zębów, uczenie równowagi poprzez naukę skakania 
na skakance, motywowanie matki biologicznej do spotkań z dziećmi). 

• Nie stwierdzono różnic pomiędzy jakością planów pomocy dziecku 
przygotowywanych dla rodzin objętych wsparciem koordynatorem, a planami 
opracowanymi w rodzinach nieobjętych wsparciem. 

• Jako główne cele w planach podano: powrót do rodziny biologicznej (dotyczyło to 
sześciu planów w rodzinach objętych opieką koordynatora), przygotowanie do 
usamodzielnienia (w sześciu planach w rodzinach nieobjętych opieką i trzech 
rodzinach objętych opieką koordynatora), adopcja (w pięciu planach w rodzinach 
objętych opieką) oraz pozostanie w pieczy zastępczej (w siedmiu planach  
w rodzinach objętych i siedmiu rodzinach nieobjętych opieką koordynatora). 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że długi okres sporządzania planów pomocy dziecku  
w 2012 r. było spowodowany tym, że pierwsi koordynatorzy zostali zatrudnieni od  
2 lipca 2012 r. W wymienionym okresie koordynator pod swoją opieką posiadał  
30 rodzin zastępczych, w związku z czym opracowanie dla prawie 60 dzieci planów 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka, specyfiki oraz trudności 
z jakimi borykały się rodziny zastępcze i dziecko, wymagało od koordynatorów 
wnikliwego poznania całościowej sytuacji dziecka, jego rodziny  
i rodziny zastępczej. Żaden z przepisów prawa ani publikowanych interpretacji 
ministerialnych, nie nakładał obowiązku na koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej sporządzenia planu w ściśle określonym terminie. Sporządzanie 
diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej 
ustawodawca nałożył na Organizatora nowelizacją z 19 września 2014 r. ustawy  
o pieczy zastępczej. W związku z tym, każdy koordynator w uzgodnieniu  
z dyrektorem i rodziną zastępczą sam określał niezbędny czas na sporządzenie 
planu pomocy konkretnemu dziecku umieszczonemu w pieczy rodzinnej. 
Dodatkową trudnością jaką napotykał koordynator na początku swojej pracy, była 
współpraca z asystentami rodziny i pracownikami ośrodków pomocy społecznej,  
w wielu ośrodkach nie było zatrudnionych asystentów. Obowiązek realizacji zadań 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przez Organizatora w stosunku do rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora, został 
wprowadzony nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej z dnia 8 czerwca 2012 r. 
Mając na uwadze brak regulacji prawnych w zakresie dedykowania zadań 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej innemu pracownikowi Organizatora, 
zadanie w zakresie sporządzania planów pomocy dzieciom przebywającym  
w rodzinnej pieczy zastępczej nie było stricte realizowane przez innych pracowników 
do czasu zmiany przepisów w tym zakresie. 

Dyrektor wyjaśniła, że sporządzenie planu w terminie 76 dni od dnia umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej, spowodowane było to tym, że matka dziecka 
prowadziła włóczęgowski tryb życia i koordynator miał trudność z nawiązaniem 
kontaktu z właściwym miejscowo asystentem rodziny. Matka porzuciła dziecko  
u kuzynki (niewydolnej wychowawczo, objętej nadzorem kuratora sądowego ze 
względu na ograniczenie władzy rodzicielskiej w stosunku do własnych dzieci). 
Żadna z gmin, które zamieszkiwała matka biologiczna nie zdążyła nawiązać 
współpracy z rodziną dziecka i nie podejmowała działań do uczestniczenia w 
opracowywaniu planu pomocy dziecku. Natomiast mąż matki dziecka zaprzeczał 
ojcostwu i nie wyraził zgody na współpracę (nadal trwa postępowanie  
o zaprzeczenie ojcostwa). W czerwcu 2019 r. matka powtórnie zamieszkała na 
terenie Miasta Kętrzyn i wówczas koordynator nawiązał współpracę z asystentem 
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rodziny. Wspólnie został doprecyzowany i podpisany plan pomocy dziecku przy 
uwzględnieniu planu pracy z rodziną. Dyrektor wyjaśniła również, że ustaliła  
z koordynatorami, że optymalnym terminem opracowania planu są dwa miesiące od 
dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a w skomplikowanych sytuacjach 
indywidualnych może ten czas zostać wydłużony. W ocenie Dyrektora sporządzenie 
planu niezwłocznie po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej powodowałoby, 
że plany byłyby nierzetelne, ogólnikowe. Aby prawidłowo zdiagnozować potrzeby, 
problemy, deficyty itp. dziecka należy przyjrzeć się mu, nawiązać z nim właściwe 
relacje oraz dać czas na oswojenie się z nową sytuacją. Dziecko umieszczane  
w pieczy zastępczej jest przestraszone, zdezorientowane, bojące się o swoją 
przyszłość, a kontakt z wieloma nowymi osobami (rodzina zastępcza, koordynator, 
psycholog, często nowa szkoła itp.) oraz przebywanie w nieznanym otoczeniu 
powoduje, że sporządzona diagnoza dziecka jest niemiarodajna. 

 (akta kontroli str. 114-311, 320-324) 

2.2.1. Analiza dokumentacji rodzin objętych i nieobjętych wsparciem koordynatora, 
wykazała że prawidłowo dokonywano oceny sytuacji dziecka umieszczonego  
w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, tj.: 
− ocena sytuacji dziecka była dokonywana z udziałem m.in. koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej (w przypadku dzieci objętych opieką koordynatora),  
− przeprowadzano je w terminach nie rzadziej niż co trzy miesiące w przypadku 

dzieci poniżej trzech lat, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co  
sześć miesięcy28, 

− sporządzano modyfikacje planów w przypadkach wynikających z oceny sytuacji 
dziecka, które były spójne z wnioskami. 

 (akta kontroli str. 114-209) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki       
w zbadanym zakresie. Przy wyznaczaniu koordynatora brano bowiem pod uwagę 
opinię i specyfikę rodziny zastępczej. Wyznaczano koordynatora po zasięgnięciu 
opinii rodziny zastępczej. Koordynatorzy brali również udział w spotkaniach 
zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i na podstawie ich ustaleń 
opracowywali plany pomocy dziecku.  

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

3.1. Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych21 objętych opieką 
koordynatora oraz ośmiu rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora24 
wykazało, że koordynatorzy oraz Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspierali 
rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka w realizacji ich zadań 
obejmujących głównie takie obszary jak: 
− zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych  

i szkolnych, np. poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, organizację korepetycji, 
pomoc w wyborze dalszej drogi edukacyjnej, 

− zapewnienie dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań, np. poprzez 
zachęcanie do większej aktywności fizycznej, wspólne spacery, kontakt z końmi, 

                                                      
28 W 2020 r. w związku z zarządzeniem nr 36/2020 Starosty Kętrzyńskiego z 8 maja 2020 r. w sprawie 
zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w związku rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 nie 
sporządzono ocen od 8 maja 2020 r. do zakończenia kontroli NIK, tj. do 16 listopada 2020 r. 
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− umożliwienie dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi, 
organizacja spotkań z rodziną biologiczną, zachęcanie rodziców biologicznych 
do odwiedzin. 

(akta kontroli str. 114-209) 

3.1.1. Na podstawie dokumentacji rodzin zastępczych stwierdzono, że 
koordynatorzy i pracownicy PCPR skutecznie diagnozowali i rozwiązywali 
występujące u dzieci problemy w zakresie: 

− traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 
osobowej – zdiagnozowano jeden przypadek w rodzinie zastępczej objętej 
opieką koordynatora i trzy w rodzinach nieobjętych opieką;  

− zapewnienia dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych, 
zdiagnozowano sześć przypadków w rodzinie zastępczej objętej opieką 
koordynatora i jeden w rodzinach nieobjętych opieką;  

− zapewnienia dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych  
i szkolnych – zdiagnozowano 19 przypadków w rodzinie zastępczej objętej 
opieką koordynatora i 11 w rodzinach nieobjętych opieką;  

− zapewnienia dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań – zdiagnozowano dwa 
przypadki w rodzinie zastępczej objętej opieką koordynatora i jeden w rodzinach 
nieobjętych opieką;  

− zaspokojenia jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, 
społecznych oraz religijnych – zdiagnozowano dziewięć przypadków w rodzinie 
zastępczej objętej opieką koordynatora i jeden w rodzinach nieobjętych opieką;  

− zapewnienia dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne – nie stwierdzono problemów;  

− umożliwienia dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi –
zdiagnozowano dziewięć przypadków w rodzinie zastępczej objętej opieką 
koordynatora. 

Wszystkie zdiagnozowane problemy zostały rozwiązane przez rodziny zastępcze 
przy wsparciu koordynatora lub organizatora pieczy zastępczej. Działania jakie były 
podejmowane w celu rozwiązania ww. problemów to m.in.: organizacja korepetycji, 
organizacja spotkań z rówieśnikami, wizyty w stadninie, pomoc w umieszczeniu 
dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, rozmowy motywujące do 
systematycznej nauki, wspólne czytanie książek. Zdiagnozowane problemy były 
uwzględnione w planie pomocy dziecku oraz znajdowały odzwierciedlenie  
w sporządzanej przez koordynatora dokumentacji pracy z rodziną oraz  
w sprawozdaniach z wykonania efektów pracy koordynatora. Przykładem 
ilustrującym skuteczność działania koordynatora było skierowanie podopiecznego 
do poradni pedagogiczno-psychologicznej na podstawie swoich obserwacji oraz 
właściwej analizy dokumentacji dziecka. Zdiagnozowano niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu lekkim, wskutek czego przy pomocy koordynatora dziecko 
umieszczono w specjalistycznym ośrodku szkolno – wychowawczym.  

Badanie ankietowe rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora wykazało, że: 

− 13,3% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w opiece nad dziećmi 
jako „niewielkie”, 40% jako „dobre” lub „bardzo dobre”, a 46,7% jako 
„znakomite”; 

− 50% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych jako „dobre” lub „bardzo 
dobre”, 28,6% jako „znakomite” a 21,4% zadeklarowało, że nigdy nie otrzymało 
wsparcia w tym zakresie; 
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− 57,1% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych jako „dobre” lub 
„bardzo dobre”, 28,6% jako „znakomite” a 14,3% zadeklarowało, że nigdy nie 
otrzymało wsparcia w tym zakresie; 

− 13,3% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
rozwoju uzdolnień i zainteresowań jako „niewielkie” lub „dostateczne”, 53,3% 
jako „dobre” lub „bardzo dobre”, 26,7% jako „znakomite”, a 6,7% zadeklarowało, 
że nigdy nie otrzymało wsparcia w tym zakresie; 

− 20% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zaspokojeniu dziecku 
potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych 
jako „niewielkie” lub „dostateczne”, 40% jako „dobre” lub „bardzo dobre”, 33,3% 
jako „znakomite”, a 6,7% zadeklarowało, że nigdy nie otrzymało wsparcia w tym 
zakresie; 

− 6,7% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie prywatne jako 
„niewielkie” lub „dostateczne”, 46,7% jako „dobre” lub „bardzo dobre”, 33,3% 
jako „znakomite”, a 13,3% zadeklarowało, że nigdy nie otrzymało wsparcia w 
tym zakresie; 

− 6,7% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w umożliwieniu dziecku 
kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi jako „niewielkie” lub 
„dostateczne”, 46,7% jako „dobre” lub „bardzo dobre”, 33,3% jako „znakomite”,  
a 13,3% zadeklarowało, że nigdy nie otrzymało wsparcia w tym zakresie; 

− 100% rodzin oceniło pomoc i wsparcie niesione przez koordynatora jako 
potrzebne i skuteczne. 

(akta kontroli str. 114-209, 325-332) 

3.1.2. Rodziny zastępcze objęte badaniem korzystały z uprawnień wynikających  
z ustawy o pieczy zastępczej, tj. z:  

− pomocy rodziny pomocowej (jedna rodzina zastępcza objęta opieką 
koordynatora), 

− możliwości zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 
(dwie rodziny objęte opieką), 

− możliwości korzystania z pomocy wolontariuszy (jedna rodzina objęta opieką  
i trzy rodziny nieobjęte opieką koordynatora), 

− możliwości korzystania z pomocy prawnej (odpowiednio po dwie rodziny 
zastępcze), 

− umożliwienia uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub  
w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcia specjalistycznej terapii dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej (pięć rodzin objętych opieką), 

− prawa do urlopu (jedna rodzina objęta opieką), 

− możliwości udziału w grupie wsparcia (siedem rodzin objętych opieką i osiem 
nieobjętych), 

− poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego (odpowiednio: trzy i dwie 
rodziny), 

− szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji, uwzględniających ich 
potrzeby (odpowiednio po osiem rodzin). 
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Najczęstszą formą uprawnień, z których korzystały rodziny zastępcze było 
uczestnictwo w grupach wsparcia, szkolenia oraz uzyskanie porady w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej. Najrzadziej 
korzystano z prawa do urlopu czy możliwości zatrudnienia osoby do pomocy. 

(akta kontroli str. 114-209) 

3.1.3. Badanie dokumentacji dotyczącej rodzin zastępczych objętych i nieobjętych 
wsparciem koordynatora wykazało, że koordynator odwiedzał poszczególne rodziny 
co najmniej dwa razy w miesiącu, a w okresie pandemii COVID-19 zmniejszono 
liczę wizyt do jednej w miesiącu. W przypadku rodzin nieobjętych wsparciem, 
odwiedziny dokonywane były przez pracowników PCPR, co najmniej dwa razy do 
roku.  

Z przeprowadzonego przez kontrolera NIK badania ankietowego wynikało m.in., że:  

− 43,8% ankietowanych rodzin odwiedzanych było przez koordynatora raz  
w miesiącu, a 56,2% – co najmniej dwa razy w miesiącu, a w zależności od 
potrzeb częściej, 

− 12,5% rodzin wskazało, że koordynator „często” lub „bardzo często” rozmawia  
z rodzicami zastępczymi, a 87,5%, że „zawsze”, 

− 6,3% rodzin wskazało, że koordynator "bardzo rzadko” lub „rzadko” wypełnia 
dokumenty, 37,5% „często” lub „bardzo często”, a 56,3%, że „zawsze”, 

− 31,3% rodzin wskazało, że koordynator sprawdza stan i czystość pomieszczeń 
"bardzo rzadko” lub „rzadko”, 18,8%, że „często” lub „bardzo często”, a 50,0%, 
że „zawsze”, 

− 26,7% rodzin wskazało, że koordynator rozmawia z dziećmi „często” lub „bardzo 
często”, a 73,3%, że „zawsze”, 

− 8,3% rodzin wskazało, że koordynator bawi się z dziećmi "bardzo rzadko” lub 
„rzadko”, 33,3%, że „często” lub „bardzo często”, 41,7%, że „zawsze”, a 16,7% 
zadeklarowało, że „nigdy”, 

− 13,3% rodzin wskazało, że koordynator pomaga dzieciom w odrabianiu prac 
domowych „bardzo rzadko” lub „rzadko”, 26,7%, że „często” lub „bardzo często”, 
46,7%, że „zawsze”, a 13,3% zadeklarowało, że „nigdy”. 

(akta kontroli str. 114-209, 325-332) 

3.1.4. Koordynator oraz PCPR wspierał rodziny zastępcze poprzez współpracę  
z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak ośrodek adopcyjny, ośrodki pomocy 
społecznej czy ośrodki edukacyjne. Współpraca ta dotyczyła głównie przygotowania 
dzieci do adopcji, monitoringu postępów w nauce, poprawy zachowania, czy 
ustalanie szczegółowych zasad kontaktów dzieci z rodzicami biologicznymi.  
W latach 2018-2020 (I półrocze) nie odbywały się posiedzenia sądowe dotyczące 
dzieci z 16 objętych badaniem rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

(akta kontroli str. 114-209) 

3.2. Na podstawie badania dokumentacji rodzin zastępczych objętych i nieobjętych 
wsparciem koordynatora stwierdzono, że rodziny miały zapewniony dostęp do 
specjalistycznej pomocy dla dzieci. Świadczenia usług psychologicznych 
realizowane było przez zatrudnionego w PCPR na ¼ etatu psychologa, rodziny 
miały także dostęp do usług prawnych29. Nawiązano również stałą współpracę  
z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie. W ramach tej 
współpracy rodziny mogły korzystać z diagnozowania dzieci, opiniowania, 

                                                      
29 Umowa zlecenie na świadczenie usług prawnych (1 h w miesiącu) – w ostatni czwartek miesiąca w godzinach 
10.00-11.00. 
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działalności terapeutycznej, prowadzenia grup wsparcia, prowadzenia mediacji, 
interwencji kryzysowej, działalności profilaktycznej, poradnictwa, konsultacji, 
działalności informacyjno-szkoleniowej. Dzieci, które miały trudności w uczeniu się, 
miały zapewniony dostęp do korepetycji realizowanych w formie wolontariatu przez 
współpracujący z PCPR, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego oraz Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej. Badanie dokumentacji 
rodzin zastępczych wskazało, że w okresie objętym badaniem cztery rodziny 
korzystały z pomocy psychologicznej, w przypadku dwóch rodzin była to pomoc 
doraźna a w pozostałych długookresowa. Trzy rodziny korzystały z pomocy poradni 
logopedycznej, miała ona charakter długookresowy. Korzystano również z pomocy 
poradni neurologicznej i ortodontycznej (po jednej rodzinie), pomoc ta miała 
charakter długookresowy. 

Z przeprowadzonego przez kontrolera NIK badania ankietowego wynikało m.in., że:  

− 69,8% ankietowanych rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora 
wskazało, że nie potrzebowały dostępu do specjalistycznej pomocy  
a 31,2% uzyskało pomoc koordynatora w dostępie do specjalistów, tj. opieki 
psychologicznej (100%), opieki reedukacyjnej (20%), rehabilitacyjnej (20%) oraz 
laryngologa i stomatologa (40%); 

− 83% rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora, wskazało w ankietach, że 
potrzebowały pomocy specjalistycznej, a pomoc taką uzyskało 90% z nich. 

(akta kontroli str. 114-209, 312-319, 325-332) 

3.3. W okresie objętym kontrolą PCPR uczestniczył w realizacji „Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”30 (dalej: „Program”), 
którego głównym celem było zbudowanie zintegrowanego systemu pieczy 
zastępczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rodzinne formy pieczy zastępczej. 
Program nastawiony był m.in. na rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, 
wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu właściwej funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, wszechstronną pomoc usamodzielnianym wychowankom, tworzenie 
stosownie do potrzeb i możliwości powiatu rodzinnych domów dziecka, podniesienie 
standardu świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych w ramach limitu. Przewidziane 
w programie formy wsparcia mają charakter powszechny, adresowane są do 
wszystkich rodzin. Przyjęte w programie formy wsparcia odpowiadały potrzebom 
wynikającym z dokumentacji rodzin objętych badaniem oraz wskazywanych przez 
rodziny zastępcze w ankietach. Monitoring realizacji Programu polegał na zbieraniu 
danych zrealizowanych zadań Programu, nie określono jednak wartości wskaźników 
jego realizacji (z wyjątkiem określenia limitu liczby rodzin zawodowych31 oraz ilości 
umów z rodzinami zastępczymi niezawodowymi i/lub kandydatami na rodziny 
zastępcze według ustalonego limitu zawodowych rodzin zastępczych32). W latach 
2018-2019 pozyskano jedną nową rodzinę zawodową (w roku 2019) oraz podpisano 
dwie umowy z rodzinami zastępczymi. Dyrektor wyjaśniła, że w roku 2018 nie 
stwierdzono potrzeby utworzenia nawet jednej zawodowej rodziny zastępczej. 
Wszystkie orzeczenia sądowe w zakresie umieszczenia małoletnich w rodzinnej 
pieczy zastępczej były wykonywane na bieżąco, poprzez umieszczenie dzieci  
w odpowiednich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.   

                                                      
30 Uchwała Nr LXVI/467/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. 
31 Określono limit nowych rodzin zastępczych zawodowych do jednej w każdym roku trwania programu. 
32 Liczba nowych umów z rodzinami zastępczymi określono do trzech w okresie 2018-2020.  
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Dyrektor PCPR w Kętrzynie raz w roku składał, Radzie Powiatu,   
sprawozdanie z efektów realizacji Programu w ramach sprawozdania rocznego  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.  

(akta kontroli str. 335-348, 383-385) 

3.4. W okresie objętym badaniem do PCPR nie zostały złożone skargi na pracę 
koordynatorów.  

(akta kontroli str. 349) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki       
w zbadanym zakresie. Realizując założenia powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej, Organizator skutecznie wspierał rodziny zastępcze w realizacji ich 
zadań, umożliwiając im m.in. korzystanie z uprawnień wynikających z ustawy  
o pieczy zastępczej. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych. 

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 Olsztynie. 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. 

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. 

Olsztyn, 7 grudnia 2020 r. 

  Najwyższa Izba Kontroli 
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