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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Andersa 3A, 14-200 Iława (dalej: 
„PCPR” lub „Centrum”) 

 

Jolanta Rynkowska, dyrektor PCPR, od 1 grudnia 2016 r. 

 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 

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

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 

 

 Krzysztof Śleszyński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr LOL/88/2020 z 23 września 2020 r. 

 Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LOL/80/2020 z 4 września 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W PCPR, w okresie objętym kontrolą, prawidłowo zorganizowano działalność 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i przynosiła ona właściwe efekty. 
Zatrudniono bowiem na stanowiskach koordynatorów osoby spełniające wymagania 
określone w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej4 oraz zapewniono im możliwości korzystania ze 
szkoleń i poradnictwa zawodowego. W PCPR, będącym organizatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej5, nie przekraczano ustawowego limitu 15 rodzin zastępczych  
i rodzinnych domów dziecka (dalej: „rdd”) znajdujących się pod opieką jednego 
koordynatora. Stosowano także jednolite wzory dokumentów dotyczących pracy 
koordynatorów, nie wprowadzono ich jednak w formie wewnętrznych regulacji. 
Zdaniem NIK wprowadzenie w PCPR wewnętrznych regulacji obejmujących sposób 
realizacji, dokumentowania oraz rozliczania zadań wykonywanych przez 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wzmocniłoby funkcję kontroli zarządczej 
w jednostce.  

                                                      
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 Dz. U. z 2020 r. poz. 821, dalej: „ustawa o pieczy zastępczej”. 
5 Dalej: „organizator”. 
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Koordynatorzy, wyznaczani przez organizatora na wniosek prowadzącego rodzinną 
pieczę zastępczą, prawidłowo wywiązywali się z obowiązku opracowywania planów 
pomocy dziecku. Po przyjęciu małoletniego do rodziny każdorazowo opracowywali 
mu zindywidualizowany plan pomocy, modyfikowany następnie według potrzeb 
podczas posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, m.in. z udziałem 
koordynatora.  

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rdd zapewniono możliwość korzystania  
z uprawnień wynikających z ww. ustawy. Wsparcie jakiego im udzielano było, 
zdaniem NIK, skuteczne w realizacji ich zadań ustawowych, w tym głównie  
w zakresie traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 
osobowej oraz zapewnienia mu kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych  
i szkolnych. W celu rozwiązania zaistniałych w rodzinach problemów koordynatorzy 
podejmowali na bieżąco szereg działań zaradczych, tj. m.in. zapewniano małoletnim 
długookresową opiekę psychologa PCPR. Działania te realizowali m.in. podczas 
systematycznych, nie rzadziej niż raz w miesiącu, wizyt w tych rodzinach i rdd, 
rzetelnie opisywanych w sporządzanej dokumentacji. Ponadto wspierali rodziny 
także poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi takimi jak: szkoła, sąd,  
czy ośrodek adopcyjny. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie skutkowały niezapewnieniem rodzinom  
i prowadzącym rdd, a także ich wychowankom, odpowiedniej pomocy oraz nie 
spowodowały dla nich negatywnych konsekwencji. Polegały one bowiem na: 
wykazaniu w przekazanych Wojewodzie Wamińsko-Mazurskiemu sprawozdaniach 
rzeczowo-finansowych błędnych wydatków na wynagrodzenia koordynatorów, 
niedokumentowaniu przed 2020 r. zasięgania opinii osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą, przed przydzieleniem im koordynatora, a także na nieterminowym 
przeprowadzaniu w latach 2018-2019 ocen sytuacji dziecka. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

1.1. Koordynatorzy w strukturze organizacyjnej jednostki, wewnętrzne 
procedury pomocy rodzinom zastępczym i rdd oraz ułatwienia w dotarciu 
do miejsca ich zamieszkania 

1.1.1. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym PCPR7, funkcjonowali w strukturze organizacyjnej tej jednostki  
w ramach Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (dalej: „Zespół RPZ”), liczącego 
łącznie 8,7 etatów. W jego skład wchodzili: koordynator Zespołu ZPZ (jeden etat), 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (sześć etatów), psycholog (jeden etat) 
oraz pedagog (0,7 etatu). 

(akta kontroli str. 3-20) 

1.1.2. Procedura dotycząca organizacji pracy koordynatorów i ich zadań została 
zawarta m.in. w regulaminie organizacyjnym PCPR i w ich zakresach czynności.  
W PCPR opracowano i stosowano wzory następujących dokumentów: 
− wniosek o objęcie rodziny zastępczej lub rdd opieką koordynatora, 
− wyznaczenie koordynatora wraz z opinią rodziny zastępczej lub rdd, 

                                                      
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 Wprowadzonego uchwałą Zarządu Powiatu Iławskiego nr 265/1263/18 z 14 listopada 2018 r. (ze zmianami). 
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− karta czynności koordynatora, 
− plan pomocy dziecku, 
− ocena sytuacji dziecka oraz ocena funkcjonowania rodziny zastępczej, 
− informacja o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka, 
− wyznaczenie opiekuna w procesie usamodzielnienia, 
− indywidualny program usamodzielnienia i jego weryfikacja, 
− rozliczenie kosztów używania pojazdów do celów służbowych, 
− karta spotkań z rodziną zastępczą, 
− miesięczny raport koordynatora z wykonanego zadania, 
− sprawozdanie koordynatora z efektów jego pracy. 

Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych i rdd objętych wsparciem 
koordynatora oraz sprawozdań za 2018 r. i 2019 r. z efektów pracy wszystkich 
koordynatorów zatrudnionych w PCPR wykazało m.in., że koordynatorzy stosowali 
w latach 2018-2020 (I półrocze) formularze ww. dokumentów zgodne  
z opracowanymi w PCPR wzorami. Powyższe druki były tworzone w PCPR  
od 2012 r., tj. od wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej. Opracowywano je  
i modyfikowano w jednolity sposób w Zespole RPZ na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń pracy koordynatorów, szkoleń oraz współpracy z innymi jednostkami 
zajmującymi się pieczą zastępczą. 

Dyrektor wyjaśniła, że stosowane przez koordynatorów druki dokumentów są 
akceptowane przez nią jako druki będące w obiegu dokumentacji PCPR, w tym przy 
rozliczaniu się koordynatorów. Wszyscy koordynatorzy są zgodni co do ich 
stosowania i je stosują. Nie wprowadziła zarządzeniem wewnętrznym organizacji, 
sposobu realizacji i dokumentowania zadań koordynatorów w związku z brakiem 
przepisów co do wzorów w jaki sposób należy dokumentować pracę koordynatorów 
oraz konkretnie określonych ramowych dokumentów. W 2017 r. obejmując 
stanowisko dyrektora PCPR nie powzięła żadnej informacji, że stosowane druki nie 
sprawdzają się w pracy i że musiałaby wydać zarządzenie, żeby koordynatorzy je 
stosowali. Dyrektor podała również, że żaden koordynator nie zgłaszał,  
że nie będzie pracował na takich drukach, ale indywidualnie na własnych, wręcz 
przeciwnie, twierdzili oni, że stosowanie jednolitych druków, jakie występują  
w PCPR, znacznie ułatwia im pracę biurową. 

NIK zwraca uwagę, że 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 publicznych8, wydanym na 
podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9 
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 rodzinnej pieczy zastępczej 
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. 

                                                      
8 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 
9 Dz. U z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
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W PCPR nie korzystano z takich narzędzi jak specjalistyczne kwestionariusze 
wykorzystywane w przypadku zaistnienia problemów obejmujących wykonywanie 
zadań przez rodziny zastępcze. Zaistniałe problemy były opisywane m.in. w kartach 
czynności koordynatora i ocenach sytuacji dziecka i rozwiązywane z udziałem 
psychologa, który korzystał z wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. 
Dotyczyły one m.in. trudności wychowawczych, pomiaru możliwości intelektualnych, 
badania więzi w rodzinie. Psycholog korzystał także z opracowanych przez siebie 
arkuszy obserwacji i arkuszy wywiadu z opiekunami. 

(akta kontroli str. 21-33, 55-78 i 415-491) 

W związku z pandemią COVID-19 dyrektor PCPR wprowadziła w maju 2020 r.: 
− procedurę pracy w środowiskach podejmowanej przez pracowników Zespołu 

RPZ PCPR w czasie pandemii COVID-19 w Polsce, 
− procedurę bezpieczeństwa podczas posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej/rdd oraz oceny rodziny  
w czasie pandemii COVID-19 w Polsce, 

− procedurę przeprowadzania badań psychologicznych w PCPR w czasie 
pandemii COVID-19 w Polsce, 

− kartę oceny zagrożenia czynnikiem biologicznym – wirusem SARS-CoV 2. 

(akta kontroli str. 55-56 i 79-84) 

1.1.3. PCPR zapewniało koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej możliwość 
przeprowadzenia na terenie swojej siedziby swobodnej i nieskrępowanej rozmowy  
z rodziną zastępczą, dziećmi z tych rodzin i rodzinami biologicznymi. W budynku 
PCPR przeznaczono na ten cel odrębne pomieszczenie dla dzieci, wyposażone 
m.in. zabawki, gry książki, kanapę i telewizor z dostępem do internetu. Na potrzeby 
rozmowy z dorosłymi wydzielono drugie pomieszczenie, wyposażone m.in. w fotele. 

PCPR zapewniało także koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej: 
− dostęp do samochodu służbowego, 
− zwrot kosztów przejazdu środkami transportu zbiorowego (na podstawie 

rozliczanych delegacji), 
− bilety na przejazd autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie, 
− miesięczny ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych (limit 

300 km). 

(akta kontroli str. 55-56) 

1.2. Spełnianie przez zatrudnianych koordynatorów wymogów ustawowych 
oraz przestrzeganie przez organizatora formy i stanu ich zatrudnienia  

1.2.1. W latach 2018-2020 (I półrocze) PCPR zatrudniał ogółem dziewięciu 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wszyscy koordynatorzy posiadali 
wymagane wyższe wykształcenie oraz spełniali wymogi do zajmowania tego 
stanowiska określone w art. 78 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. Posiadali bowiem 
m.in. pełną władzę rodzicielską i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem  
za umyślne przestępstwo.  

(akta kontroli str. 85) 

1.2.2. Wszystkich pracujących w PCPR, w okresie objętym kontrolą, dziewięciu 
koordynatorów zatrudniono na podstawie umów o pracę w systemie zadaniowego 
czasu pracy. System ten znajdował odzwierciedlenie w ustalonych dla nich przez 
dyrektora PCPR pisemnych zakresach obowiązków. Były one tożsame z zadaniami 
określonymi w § 23 pkt 6 regulaminu organizacyjnego PCPR i art. 77 ust. 3 ustawy  
o pieczy zastępczej. Koordynatorzy dokumentowali realizację swoich zadań m.in.:  
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w formie miesięcznych raportów z wykonanego zadania, zatwierdzanych przez 
dyrektora PCPR (opisano w punkcie 1.5. wystąpienia). 

Koordynatorzy, zgodnie z art. 79 ust. 3 i 4 ustawy o pieczy zastępczej, nie łączyli 
swojej pracy z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, ani też nie 
prowadzili postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.  
Nie prowadzili również w latach 2018-2020 (I półrocze) czynności kontrolnych  
w imieniu Zarządu Powiatu, tj. kontroli, o której mowa w art. 38b ww. ustawy. PCPR 
nie otrzymało pisemnych upoważnień do jej sprawowania. Kontrole nad pieczą 
zastępczą przeprowadzane były w tym okresie przez Zespół ds. kontroli nad 
rodzinami zastępczymi w Starostwie Powiatowym i Iławie. 

(akta kontroli str. 14, 85-190 i 343-356) 

W sytuacji dłuższej absencji koordynatora w pracy, spowodowanej np. urlopem 
macierzyńskim lub rodzicielskim, w PCPR zatrudniano pracowników na zastępstwo. 
W latach 2018-2020 (I półrocze) na umowę na zastępstwo zatrudniono dwóch 
koordynatorów (na okresy: ośmiu miesięcy oraz dwóch lat). W przypadku krótszych 
absencji zastępstwa przydzielano innym koordynatorom w Zespole RPZ, mającym 
pod swoją opieką w danym momencie mniej niż 15 rodzin lub rdd, a w sytuacji braku 
takiej możliwości – koordynatorowi Zespołu RPZ, spełniającemu wymagania 
ustawowe do pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.   

(akta kontroli str. 85 i 191-194) 

1.2.3. Według stanu na koniec 2018 r., 2019 r. i na 30 czerwca 2020 r. w PCPR było 
zatrudnionych sześciu koordynatorów10. Faktyczny stan zatrudnienia koordynatorów 
był zgodny z ich liczbą wykazaną w sporządzanych przez PCPR sprawozdaniach 
rzeczowo-finansowych za lata 2018-2020 (I półrocze) z wykonywania przez powiat 
zadań, przekazywanych Wojewodzie Wamińsko-Mazurskiemu (dalej: „sprawozdania 
rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań”). 

W okresie objętym kontrolą z pracy na stanowisku koordynatora odeszły dwie 
osoby, w tym pracownik, który z dniem 1 stycznia 2019 r. został przeniesiony na 
stanowisko koordynatora Zespołu RPZ oraz pracownik zatrudniony na zastępstwo, 
któremu 1 marca 2020 r. wygasł stosunek pracy. Wskaźnik fluktuacji osób 
zatrudnionych w PCPR na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej11 
wyniósł: 0,00 w 2018 r. i 2019 r. oraz 0,17  w I półroczu 2020 r. 

(akta kontroli str. 195-240) 

1.2.4. Na terenie powiatu funkcjonowało według stanu na koniec: 
− 2018 r. – 118 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w tym:  

90 objętych opieką koordynatora i 28 nieobjętych takim wsparciem,  
− 2019 r. – 110, w tym: 86 objętych opieką koordynatora, a 24 – nie, 
− I półrocza 2020 r. – 110, w tym 88 objętych opieką koordynatora, a 22 – nie. 

Wszystkie 22 rodziny nieobjęte na 30 czerwca 2020 r. pomocą koordynatora 
korzystały z niej wcześniej, rezygnując ze wsparcia z uwagi na pełnoletność 
dziecka, w tym: 
− 19 rodzin zrezygnowało w latach 2018-2020 (I półrocze), 
− trzy zrezygnowały przed 2018 r. (w okresie objętym kontrolą ich wychowankowie 

byli już pełnoletni). 

                                                      
10 Z wyłączeniem koordynatorów przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, tj. jednego 

koordynatora – na koniec 2018 r., dwóch – na koniec 2019 r. i jednego na 30 czerwca 2020 r. 
11 Stosunek liczby koordynatorów, którzy w odeszli z pracy w danym roku do średniorocznej liczby 

koordynatorów. 



 

6 

W latach 2018-2020 (I półrocze) 24 rodziny zastępcze zrezygnowały  
ze wsparcia koordynatora12. 

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 w okresie objętym kontrolą od 13 do 15, również w przypadku 
odejścia któregoś z nich z pracy na tym stanowisku. 

Rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała na terenie powiatu w poszczególnych 
latach 2018-2020 (I półrocze) we wszystkich czterech formach przewidzianych  
w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej. Najwięcej było rodzin zastępczych 
spokrewnionych (odpowiednio 76, 64 i 6413), a najmniej – rodzin zastępczych 
zawodowych (po trzy w każdym z tych okresów14, w tym jedna taka rodzina pełniąca 
funkcję pogotowia rodzinnego) oraz rodzinnych domów dziecka (odpowiednio:  
3, 3 i 415). 

Faktyczna liczba rodzin zastępczych i rdd, z którymi pracowali koordynatorzy  
na koniec 2018 r., 2019 r. i I półrocza 2020 r. była zgodna i ich liczbą wykazaną  
w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań za ten okres.  

 (akta kontroli str. 85, 99-194 i 196-244) 

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

PCPR, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 14a ustawy o pieczy zastępczej, zapewniało 
koordynatorom w latach 2018-2020 (I półrocze) możliwość podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz korzystania z poradnictwa zawodowego. Byli oni bowiem  
na bieżąco informowani przez PCPR o możliwości skorzystania z dostępnych ofert 
szkoleniowych. Szkolenia i poradnictwo zawodowe, w jakich brali udział, to m.in.: 
„Przemoc wobec dzieci”, „Tworzenie planu pomocy dziecku”, „Komunikacja 
interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy. Trudne sytuacje 
wychowawcze – techniki behawioralne. Kary czy konsekwencje”, „Przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu”16, „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami 
i służbami wspierającymi rodzinę”, „Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych”, 
„Gry i zabawy z dzieckiem i rodziną”, „Prowadzenie rozmów z osobami dotkniętymi 
przemocą w rodzinie”, „Pomoc dziecku z rodziny z problemami przemocy”, 
„Bezpieczeństwo dzieci w internecie”, „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach 
rozwojowych”, „Organizacja pracy kancelaryjnej w jednostce organizacyjnej”.  

Szkolenia te odbywały się w latach 2018-201917. Średnia liczba dni szkoleniowych 
przypadająca na jednego koordynatora w 2018 r. i 2019 r. wyniosła odpowiednio:  
2 i 10. W szkoleniach uczestniczyli wszyscy koordynatorzy.   

(akta kontroli str. 21-33, 38-40 i 245-254) 

W toku kontroli NIK przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe spośród 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (przekazano i otrzymano sześć ankiet – 
100%). Wszyscy potwierdzili, że pracodawca zasięgał ich opinii na temat 
zapotrzebowania na szkolenia i poradnictwo zawodowe. 

(akta kontroli str. 255-260) 

                                                      
12 W tym: 12 w 2018 r., 9 w 2019 r. i 3 w I półroczu 2020 r. 
13 Stanowiło to odpowiednio: 64,4%, 58,2% i 58,2%  ogólnej liczby rodzin zastępczych i rdd. 
14 Odpowiednio: 2,5%, 2,7% i 2,7% ogólnej liczby rodzin i rdd. 
15 Odpowiednio: 2,5%, 2,7% i 3,6% ogólnej liczby rodzin i rdd. 
16 W jednodniowym szkoleniu z tego zakresu uczestniczyło trzech koordynatorów. 
17 Koordynatorzy  nie uczestniczyli w szkoleniach w I półroczu 2020 r. m.in. z uwagi na pandemię COVID-19. 
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Odnośnie zapewnienia możliwości skorzystania przez koordynatorów z superwizji18, 
w ramach przysługującego im na podstawie art. 77 ust. 6 ustawy o pieczy 
zastępczej prawa do poradnictwa zawodowego, dyrektor PCPR wyjaśniła, że nie 
była ona dotychczas prowadzona z uwagi na brak zgłoszeń w tej sprawie ze strony 
koordynatorów. 

(akta kontroli str. 21-33) 

1.4. Rozwiązania organizacyjne dotyczące finansowania pracy koordynatorów 

Koszty zatrudnienia koordynatorów19 wyniosły: 
− w 2018 r. – 322,2 tys. zł, w tym 135,3 tys. zł dofinansowania z programu 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (dalej: „Program”)  
i 186,9 tys. zł – środki własne (58,0%), 

− w 2019 r. – 337,4 tys. zł, w tym 121,8 tys. zł dofinansowania z Programu  
i 215,6 tys. zł – środki własne (63,9%), 

− w I półroczu 2020 r. – 185,0 tys. zł (100% ze środków własnych).  

Dane20 wykazane we wnioskach o dofinansowanie ze środków Programu oraz  
w sprawozdaniach składanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z jego realizacji były zgodne ze stanem faktycznym i ewidencją księgową PCPR. 
Spełniony został również warunek zapewnienia odpowiedniego udziału własnego, 
określonego w ogłoszeniach Programu na 2018 r. i 2019 r. ww. Ministerstwa21. 

(akta kontroli str. 297-337) 

Przeciętne wynagrodzenie brutto koordynatora (wraz z pochodnymi i dodatkowym 
wynagrodzenie rocznym) w poszczególnych latach 2018-2020 (I półrocze) wyniosło 
odpowiednio: 3,8 tys. zł, 3,9 tys. zł i 4,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 261) 

W sprawie dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów ze środków Programu 
Dyrektor PCPR podała, że „jest przekazywane za późno (…) i jest to jakby 
refundacja części poniesionych kosztów. Nie możemy więc, korzystając z Programu, 
podnosić wynagrodzeń koordynatorów, gdyż nie mamy pewności, czy te dodatkowe 
środki będą i kiedy.”. Dyrektor PCPR zwróciła również uwagę na fakt,  
że dofinansowanie z tego Programu jest z roku na rok coraz mniejsze. 

Dofinansowanie z Programu za 2018 r. zostało przekazane PCPR w dniu  
6 listopada 2018 r., a za 2019 r. – 21 listopada 2019 r., natomiast na 2020 r. 
Program ten nie został ogłoszony (według stanu na 6 października 2020 r.). 

(akta kontroli str. 338-342) 

1.4.1. W sporządzonych przez PCPR półrocznych sprawozdaniach rzeczowo-
finansowych z wykonywania zadań za lata 2018-2019 i przekazanych Wojewodzie 
Warmińsko-Mazurskiemu wykazano22 wydatki na wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwotach niezgodnych  
z ewidencją księgową, łącznie na kwotę 174,8 tys. zł, tj. w sprawozdaniu za okres: 

                                                      
18 Superwizja polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników, służącym utrzymaniu wysokiego 

poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, 
poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania (na podstawie art. 121a ust. 1 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876). 

19 Łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wraz z pochodnymi (tj. m.in. składkami na ubezpieczenia 
społeczne, Fundusz Pracy). 

20 M.in. w zakresie liczby koordynatorów, liczby rodzin objętych ich opieką, a także wynagrodzeń koordynatorów. 
21 https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-

zastepczej-na-rok-2018 oraz https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-i-
koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2019    

22 W pozycji nr 3 „Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej” 
tabeli J. „Organizacja pieczy zastępczej na poziomie powiatu” tego sprawozdania. 
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− od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wydatki te wykazano  w kwocie niższej  
o 15 tys. zł od kwoty wynikającej z ewidencji księgowej,  

− od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. o 117,5 tys. zł wyższej,  
− od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. o 19,5 tys. zł niższej, 
− od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. o 22,7 tys. zł niższej. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: „Literalnie (dosłownie) czytano wiersze sprawozdania 
i faktycznie ujęto tylko wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów  
(bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród i pochodnych od tych 
wypłat). W II półroczu 2018 r. wpisano w sprawozdaniu kwotę narastająco,  
a nie tylko wydatki za sześć miesięcy. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej (…) nie precyzuje jakie kwoty należy tam podawać, jest 
informacja, że za okres lipiec-grudzień, ale jest też zapis, że sprawozdanie 
sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli w tym 
wypadku stanu na koniec grudnia.” 

(akta kontroli str. 21-33, 196-240 i 262-280) 

NIK nie zgadza się ze stanowiskiem podanym w ww. wyjaśnieniach bowiem 
sprawozdanie jest sporządzane za dane półrocze, a według punktu 2 i 3 objaśnień 
ujętych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań  
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia: 18 lutego 2016 r.23  
i 18 czerwca 2019 r.24 ujmuje się w nim wydatki faktycznie poniesione, a wydatki  
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez 
pracodawcę i przez pracownika. Ponadto według informacji uzyskanej przez 
kontrolera NIK na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK w Warmińsko-
Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wydatki na wynagrodzenia 
koordynatorów należało prezentować w sprawozdaniu oddzielnie za każde półrocze 
(tj. nienarastająco), a opis ww. komórki nie wyłączał z wynagrodzeń tzw. trzynastych 
pensji. W dodatkowych wyjaśnieniach ww. Ministerstwa odnoszących się m.in.  
do wypełniania tej pozycji sprawozdania wskazano, że w wierszu dotyczącym 
wydatków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  
nie uwzględnia się wydatków na delegacje służbowe. Nie wyłączono z nich zatem 
jakichkolwiek wydatków na wynagrodzenia. Wyjaśnienia te były przesyłane w latach 
2013-2018 za pomocą komunikatora w aplikacji CAS wszystkim jednostkom 
zobowiązanym do sprawozdawczości. 

 (akta kontroli str. 281-296) 

1.5. Sprawozdawczość z efektów działalności koordynatorów 

W zakresach zadań wszystkich koordynatorów określono, że będą one realizowane 
w szczególności w czasie wizyt w środowisku u rodzin, trwających minimum dwie 
godziny (nie rzadziej niż raz w miesiącu u każdej z nich), a z wizyty każdorazowo 
będzie sporządzany protokół. Zawarto w nich również, że do drugiego dnia miesiąca 
koordynator powinien przedstawić organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej raport 
z wykonanych w poprzednim miesiącu zadań. 

W latach 2018-2020 (I półrocze) koordynatorzy sprawozdawali efekty swojej pracy 
m.in. w formie:  
− miesięcznych kart czynności, prowadzonych odrębnie dla każdej rodziny 

zastępczej, zawierających datę, miejsce i rodzaj czynności (np. wizyta 
środowiskowa w miejscu zamieszkania rodziny) oraz szczegółowy opis 

                                                      
23 Dz. U. poz. 213, uchylone z dniem 1 lipca 2019 r. 
24 Dz. U. poz. 1195. 
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uzyskanych informacji i ustaleń (m.in. zidentyfikowane problemy i podjęte  
w związku z tym działania), 

− miesięcznych raportów z wykonanego zadania, zatwierdzanych przez dyrektora 
PCPR, jego zastępcę lub koordynatora Zespołu RPZ; raporty te przedstawiały 
zadania wykonane każdego dnia danego miesiąca wraz z liczbą 
przepracowanych godzin, do których załączano karty spotkań z rodzinami 
zastępczymi i osobami prowadzącymi rdd, potwierdzane ich podpisami,  
w których podawano m.in. datę i godzinę spotkania oraz długość jego trwania, 

− sprawozdań rocznych z efektów pracy, zatwierdzanych przez dyrektora PCPR, 
przedstawiających m.in. podejmowane działania oraz sposób ich realizacji,  
a także udział w szkoleniach i konferencjach w celu podniesienia kwalifikacji 
zawodowych. Sprawozdania te za 2018 r. i 2019 r., wymagane art. 77 ust. 3  
pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej, przedstawili wszyscy koordynatorzy. 

Składane przez koordynatorów sprawozdania i raporty analizowane były na bieżąco 
przez koordynatora Zespołu RPZ i akceptowane przez dyrektora PCPR. M.in. na 
podstawie rocznych sprawozdań koordynatorów w Centrum sporządzono 
sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r.  
i 2019 r., przedłożone Zarządowi Powiatu. Zawarte w sprawozdaniach 
koordynatorów informacje związane z realizacją ich zadań25 były zgodne ze stanem 
faktycznym. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami 
koordynatorów, a sprawozdaniami rzeczowo-finansowymi z wykonywania przez 
PCPR zadań. 

 (akta kontroli str. 21-33, 89-97, 99-194, 343-384, 415-491 i 515-572) 

1.6. Kontrole realizacji zadań przeprowadzone u organizatora pieczy  
zastępczej 

1.6.1. PCPR w latach 2018-2020 (I półrocze) dwukrotnie było kontrolowane przez 
Zarząd Powiatu. Kontrole te zostały przeprowadzone w 2018 r. i 2019 r. przez Biuro 
Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o finansach publicznych i nie obejmowały zadań wykonywanych przez 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej26. 

Kontrolę rodzin zastępczych oraz rdd przeprowadzał w ww. okresie, z upoważnienia 
Zarządu Powiatu, Zespół do spraw kontroli nad rodzinami zastępczymi  
w Starostwie. W latach 2018-2019 zespół ten kontrolował w każdym roku wszystkie 
rdd i rodziny zastępcze zawodowe oraz 30% rodzin niezawodowych  
i spokrewnionych. Natomiast w 2020 r., ze względu na pandemię wirusa COVID-19, 
zrezygnowano z kontroli w rodzinach zastępczych zawodowych i rdd. W ramach 
kontroli oceniano m.in. współpracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  
z rodziną, nie stwierdzając nieprawidłowości w realizacji jego zadań. 

(akta kontroli str. 385-402) 

1.6.2. PCPR było kontrolowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,  
na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej, w zakresie organizacji 
wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2018-201927. Kontrolą objęto 
m.in. zgodność zatrudniania koordynatorów z wymaganymi kwalifikacjami, 

                                                      
25 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. 

26 Dotyczyły: wytaczania powództwa o świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej, naliczania rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej, naboru, szkolenia  
i kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i osób prowadzących rdd, szkolenia rodzin 
zastępczych, zawierania umów o utworzenie rodziny zastępczej zawodowej lub rdd oraz ich wynagrodzeń. 

27 Kontrola przeprowadzona w dniach 4-6 grudnia 2019 r. 
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zapewnienie im szkoleń, a także sposób zapewniania wsparcia koordynatora 
(sprawdzano m.in. czy koordynatorzy wykonywali także obowiązki pracownika 
socjalnego i czy prowadzili postępowania z zakresu świadczeń realizowanych przez 
powiat). Kontrolowano także tryb przydzielania rodzinom koordynatorów oraz 
przypadający na nich limit rodzin zastępczych. W wystąpieniu pokontrolnym  
z 16 stycznia 2020 r. podkreślono fakt rzetelnego dokumentowania szeregu działań 
podejmowanych przez psychologa, pedagoga i koordynatorów. Podano także,  
że wsparcie w zakresie poradnictwa i terapii dla osób prowadzących rodzinną 
pieczę zastępczą świadczone było na wysokim poziomie.  

W wyniku tej kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące braku dokumentowania 
zasięgania opinii osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, wymaganej  
art. 77 ust. 2 ww. ustawy, przed przydzieleniem im koordynatora, co mogło budzić 
wątpliwość, czy opinie te były każdorazowo zasięgane. Dyrektor PCPR  
w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Wojewody podała, że opinie te są już  
na bieżąco dokumentowane na piśmie. 

(akta kontroli str. 403-413) 

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

• wykazywanie w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań 
wydatków na wynagrodzenia koordynatorów w kwotach niezgodnych  
z ewidencją księgową (opisano w punkcie 1.4.1. wystąpienia). 

W PCPR właściwie umiejscowiono  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  
w strukturze organizacyjnej, tworząc Zespół RPZ. W Centrum zatrudniano na tych 
stanowiskach osoby na podstawie form prawnych przewidzianych ustawą o pieczy 
zastępczej i spełniające wymagania ustawowe, m.in. w zakresie niezbędnych 
kwalifikacji. Żaden z koordynatorów nie pracował jednocześnie z więcej niż  
15 rodzinami zastępczymi i rdd. Organizator zapewniał koordynatorom możliwość 
skorzystania ze szkoleń i poradnictwa zawodowego. Pozytywnie należy ocenić 
także niewielki lub zerowy poziom fluktuacji zatrudnienia osób zatrudnionych  
na stanowiskach koordynatorów. Świadczyło to o zbudowanym w PCPR stabilnym 
zespole tych pracowników. W PCPR nie wprowadzono jednak wewnętrznych 
regulacji obejmujących sposób realizacji, dokumentowania oraz rozliczania zadań 
wykonywanych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Stwierdzona 
nieprawidłowość, polegająca na wykazaniu w sprawozdaniach rzeczowo-
finansowych z wykonywania zadań wydatków na wynagrodzenia koordynatorów  
w kwotach niezgodnych z ewidencją księgową, nie miała wpływu na działalność 
jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 
2.1. Wyznaczanie koordynatora 

2.1.1. W PCPR opracowano28 i stosowano formularz pn. „Wniosek o objęcie opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”, podpisywany przez rodzinę zastępczą 
lub prowadzącego rdd. W 2020 r., w związku z zaleceniem pokontrolnym Wojewody, 
opracowano dodatkowy formularz pn. „Wyznaczenie koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej”, w którym dyrektor PCPR wskazywał z imienia i nazwiska koordynatora 
wyznaczonego dla danej rodziny oraz formularz pn. „Opinia rodziny 
zastępczej/prowadzącego rdd odnośnie wyznaczonego koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej”, w którym rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rdd mogła 
                                                      
28 W Zespole RPZ. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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wyrazić pozytywną lub negatywną opinię dotyczącą koordynatora wskazanego 
przez dyrektora PCPR na jej wniosek. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: „Nowe rodziny zastępcze nie znają pracowników 
PCPR, a tym bardziej koordynatorów. (…). Jeżeli rodzina zadeklaruje chęć wsparcia 
ze strony koordynatora, to (…) jest proponowana osoba, koordynator jest 
wprowadzany przez koordynatora Zespołu RPZ i wtedy jest zasięgana ustna opinia 
(…). Rodziny nie mają możliwości poznania wcześniej kandydata na ich 
koordynatora, co pod znakiem zapytania stawia celowość tego przepisu i takie jest 
powszechne odczucie. I tak po jakimś czasie współpracy zdarza się, że korelacje 
koordynatora i rodziny są weryfikowane.” 

(akta kontroli str. 21-33, 55-56, 63-64 i 405-413) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) wszystkie wnioski rodzin zastępczych lub 
prowadzących rdd o przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały 
rozpatrzone w PCPR pozytywnie.  

(akta kontroli str. 414) 

Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych i rdd29 objętych wsparciem 
koordynatora PCPR w Iławie30 wykazało m.in., że: 
− każdorazowo koordynator wyznaczony został na pisemny wniosek rodziny lub 

prowadzącego rdd, 
− w żadnym przypadku nie udokumentowano zasięgania, przed wyznaczeniem 

koordynatora, opinii rodziny zastępczej lub prowadzącego rdd, wymaganej  
art. 77 ust. 2 ww. ustawy o pieczy zastępczej. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że przed 2020 r. zasięgano ustnej opinii rodziny 
zastępczej lub prowadzącego rdd, ponieważ przepisy nie wymagały jej pisemnego 
potwierdzenia. Od 2020 r. stosuje się pisemne dokumentowanie w związku  
z zaleceniami kontroli Urzędu Wojewódzkiego. 

(akta kontroli str. 21-33, 415-491 i 504) 

W toku kontroli NIK przeprowadzono również, oprócz badania ankietowego 
koordynatorów, anonimowe badanie ankietowe rodzin zastępczych i prowadzących 
rdd objętych i nieobjętych opieką koordynatora. Przekazano do wypełnienia  
po 20 ankiet, otrzymując odpowiednio: 12 (60%) i pięć (25%). Według tego badania 
dziewięć ankietowanych rodzin i rdd objętych wsparciem koordynatora (75%) 
podało, że PCPR nie zasięgało ich opinii przed wyznaczeniem takiej osoby. Fakt 
zasięgania powyższej opinii potwierdziły natomiast trzy rodziny (25%), w tym jedna, 
korzystająca ze wsparcia koordynatora od dziewięciu lat, która wyraziła opinię 
negatywną, uwzględnioną następnie przez PCPR. Wszystkie ankietowane rodziny, 
które w momencie badania nie posiadały koordynatora podały, że wcześniej 
korzystały z takiej formy pomocy. Zrezygnowały z niej z uwagi na pełnoletność 
dziecka i niesprawianie przez niego problemów wychowawczych. Pięciu, spośród 
sześciu ankietowanych koordynatorów, wskazało, że w powiecie iławskim wszystkie 
rodziny zastępcze wymagające pomocy korzystają z ich wsparcia. 

(akta kontroli str. 620-630) 

2.1.2. W latach 2018-2020 (I półrocze) dokonano łącznie 94 zmian koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej, w tym po 31 zmian w 2018 r. i 2019 r. i 32 zmiany  
w I półroczu 2020 r. W ramach badanych ośmiu rodzin i rdd do zmiany koordynatora 
w ww. okresie doszło w czterech z nich, w tym w dwóch dwukrotnie, a w dwóch – 

                                                      
29 W tym: po dwie rodziny zastępcze spokrewnione, zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe  

(w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) i dwa rodzinne domy dziecka. 
30 W tym: dwie objęte wsparciem koordynatora od 2012 r., cztery od 2013 r., jedna od 2015 r. i jedna od 2016 r. 
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trzykrotnie. Przyczynami tego było: zatrudnienie koordynatorów na zastępstwo 
(m.in. w związku z urlopami macierzyńskimi dotychczasowych) oraz ustalenie nowej 
rejonizacji terenu pracy (m.in. w związku ze zmianą stanowiska pracy jednego  
z koordynatorów na koordynatora Zespołu RPZ). W badanej próbie rodzin doszło 
łącznie do 10 zmian koordynatora, w tym do ośmiu zmian przed 2020 r.,  
w przypadku których nie udokumentowano zasięgnięcia opinii rodziny zastępczej lub 
prowadzącej rdd, przed wyznaczeniem nowego, tj. opinii wymaganej art. 77 ust. 2 
ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 415-491 i 631) 

2.2. Plany pomocy dziecku 

2.2.1. Opracowywanie planów pomocy 

Badanie dokumentacji 17 dzieci umieszczonych w ośmiu rodzinach zastępczych  
i rdd objętych wsparciem koordynatora wykazało, że w każdym przypadku 
wywiązano się z określonego w art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej 
obowiązku opracowania planu pomocy dziecku. Plany te koordynatorzy 
przygotowywali każdorazowo we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym 
rdd. W przypadku 11 dzieci przebywających w sześciu analizowanych rodzinach lub 
rdd plany te przygotowano również we współpracy: z asystentem rodziny (trzy), 
podmiotem organizującym pracę z rodziną (cztery) lub zarówno z asystentem 
rodziny i ww. podmiotem (cztery). Natomiast przy opracowywaniu ww. planów dla 
sześciu dzieci przebywających w czterech rodzinach lub rdd nie współpracowano  
z asystentem rodziny lub ww. podmiotem gdyż: matka dwójki dzieci nie żyła, a ojciec 
pozbawiony był władzy rodzicielskiej, matka pozbawiona była władzy rodzicielskiej, 
a ojciec był nieznany, oboje rodzice biologiczni zostali pozbawieni władzy 
rodzicielskiej lub nie było z nimi kontaktu (nieznane miejsce pobytu). Plany pomocy 
tym dzieciom opracowano w latach 2013-2015, tj. przed okresem objętym kontrolą. 

Plany pomocy sześciu dzieciom (35,3% badanych) przyjętym w okresie objętym 
kontrolą do analizowanych rodzin lub rdd koordynatorzy sporządzili w terminie  
od 51 do 123 dni od tego zdarzenia (średnio 79 dni). W przypadku sześciorga dzieci 
przyjętych do rodzin w latach 2013-2017 opracowano je w terminie od 68 do 225 dni 
(średnio 137 dni), a dla jednego dziecka, przebywającego już w rdd w momencie 
wejścia w życie ustawowego obowiązku opracowania takiego planu (tj. od 1 stycznia 
2012 r.) – po upływie 250 dni od tej daty. Natomiast dwoje dzieci zostało przyjętych 
w 2014 r. do rdd z planem pomocy opracowanym w poprzedniej rodzinie zastępczej, 
a jedna z rodzin przeprowadziła się na teren powiatu iławskiego z dwójką dzieci 
posiadającą już plan opracowany przez inny PCPR. W przypadku tej czwórki dzieci 
koordynatorzy dokonali modyfikacji istniejących planów w terminie odpowiednio:  
91 i 56 dni od przyjęcia ich do rdd lub objęcia wsparciem koordynatora PCPR. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że ustawa o pieczy zastępczej nie określa terminu 
sporządzenia planu pomocy nowoprzyjętemu do rodziny dziecku. Wobec 
powyższego plany pomocy dziecku przygotowywane były przez koordynatorów po 
rozeznaniu się w jego sytuacji rozwojowej, emocjonalnej, zdrowotnej, rodzinnej 
dziecka, a także w sytuacji jego rodziny biologicznej. Zasadna też była konieczność 
poznania dziecka przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rdd, w tym jego 
osobistych potrzeb i zachowań w okresie adaptacji w nowej rodzinie. Gromadzono 
informacje odpowiednio ze szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, opinie psychologiczne, dokumenty świadczące o stanie zdrowia 
dziecka. Działania koordynatora w zakresie tworzenia planów pomocy dziecku 
uzależnione były od współpracy z innymi instytucjami i osobami znającymi 
wcześniejszą sytuację dziecka. Wobec powyższego czas utworzenia planu wynosił 
odpowiednią ilość dni do zebrania tych informacji. Dyrektor zwróciła również uwagę, 
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że przed 2015 r. koordynatorzy mogli mieć pod swoją opieką dwa razy więcej rodzin 
lub rdd (tj. do 30), co skutkowało tym, że koordynator często nie był w stanie 
realizować stojących przed nim zadań. Wypracowanie sposobów dokumentowania 
pracy koordynatorów, w tym przygotowywania planów pomocy dziecku od dnia 
wejścia w życie ustawy wymagało czasu, ale też spowodowało konieczność 
sporządzenia przez jednego koordynatora od razu kilkudziesięciu planów pomocy 
dla wszystkich dzieci już przebywających w pieczy zastępczej (nawet od kilku lat). 

(akta kontroli str. 21-33 i 415-491) 

Obowiązujące w latach 2018-2020 (I półrocze) plany pomocy dziecku nie określały: 
− celu głównego pracy z dzieckiem (np. uwzględniającego powrót dziecka  

do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie 
dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia), 

− które cele i działania są krótkoterminowe, a które długoterminowe. 

W planach tych wskazywano siedem celów, tożsamych z zadaniami rodziny 
zastępczej i rdd określonymi w art. 40 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej.  
Do każdego z celów przypisano działania z terminem ich realizacji (w większości 
przypadków „na bieżąco”) oraz osobą odpowiedzialną (w każdym przypadku rodzina 
zastępcza, a przy części działań – również koordynator lub także psycholog). 
Celami zawartymi w analizowanych planach było: 
1) wychowanie dziecka w poczuciu godności i wartości osobowej – przypisane 

przykładowe działanie: wskazanie zasad higieny osobistej i obowiązków dziecka 
w zakresie jej przestrzegania, 

2) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych, np. poprzez 
zapewnienie szczepień, bilans zdrowia dziecka, wizyty lekarskie, 

3) zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych,  
np. poprzez zapewnienie odpowiedniego miejsca do nauki, 

4) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań, np. poprzez udział  
w imprezach kulturalnych, szkolnych i lokalnych, 

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych 
oraz religijnych, np. poprzez: zapewnienie odzieży i obuwia, odpowiedniego 
miejsca do spania, umożliwienie odbywania praktyk religijnych, 

6) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie 
prywatne dziecka, np. poprzez przestrzeganie ustalonych zasad ochrony praw 
dziecka w rodzinie zastępczej, 

7) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, np. poprzez 
spotkania dziecka z rodziną. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że przepisy, ani wytyczne nie określają jak ma wyglądać 
plan pomocy dziecku. Dokument ten został opracowany w Zespole RPZ. Zdaniem 
dyrektora stworzony plan pomocy dziecku umożliwia realizację i osiąganie 
wszystkich działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny, o ile jest to 
możliwe, a jeżeli nie, to stworzenie takich warunków rozwoju dziecka, żeby 
ewentualnie mogło zostać przysposobione lub usamodzielniło się po opuszczeniu 
pieczy zastępczej w warunkach godnych każdego człowieka (zdrowie, odpowiednie 
wykształcenie, zawód praca, założenie własnej, prawidłowo funkcjonującej rodziny). 
Plany stworzone w PCPR miały formę wypracowaną w wyniku doświadczeń 
koordynatorów pracujących w zespole pieczy zastępczej i, zdaniem dyrektora 
Centrum, sprawdzały się w pracy. 

Wszystkie analizowane plany pomocy były dostosowane do sytuacji i wieku danego 
dziecka, a zawarte w nich działania odnosiły się do problemów i celów pracy z nim. 
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W planach tych, obok podstawowych działań (takich jak wskazane powyżej), 
określano również działania zindywidualizowane, np.: 
• konsultacja psychologiczna, badanie logopedyczne, nauka samodzielnego 

zasypiania, udział w zajęciach przedszkolnych (dziecko sześcioletnie), 
• konsultacje psychiatryczne, zgłoszenie do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, ustalenie zasad korzystania z komputera, wspieranie  
w budowaniu poczucia własnej wartości poprzez akcentowanie pozytywnych 
cech i zalet dziecka, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami (nastolatek 
z problemami wychowawczymi), 

• podjęcie działań zmierzających do zdiagnozowania przez wskazaną terapeutę 
niepokojących zachowań dziecka, całodobowy pobyt w młodzieżowym ośrodku 
socjoterapii, zapewnienie udziału w zajęciach dodatkowych (rzeźba, zajęcia 
artystyczne), wzmocnienie samooceny – akcentowanie pozytywnych cech  
i zalet, uregulowanie kwestii kontaktów ojca biologicznego (nastolatek 
zagrożony niedostosowaniem społecznym i z upośledzeniem umysłowym). 

(akta kontroli str. 21-33, 415-491, 503-503 i 512-514) 

Ankietowane rodziny podały, że zawsze (83% odpowiedzi) lub w większości 
przypadków (17%) koordynator współpracował z nimi podczas opracowywania 
planów pomocy dziecku i zawsze (75%) lub w większości przypadków (25%) 
uwzględniał ich uwagi. Pomagał także w realizacji wszystkich (50%), większości 
(33%) lub niektórych (17%) działań, a w razie potrzeby dokonywał ich modyfikacji, 
co potwierdziło 83% ankietowanych. Prawie każda ankietowana rodzina oceniła,  
że sporządzane przez koordynatorów plany pomocy we wszystkich lub większości 
przypadków (odpowiednio: 67% i 25% odpowiedzi) były realne i adekwatne  
do sytuacji dziecka. Tylko jedna z rodzin oceniła, że plany te niczemu nie służą  
i są kolejną biurokracją. 

(akta kontroli str. 620-627) 

2.2.2. Ocena sytuacji dziecka 

Koordynatorzy, zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 6 ustawy o pieczy zastępczej, 
uczestniczyli w latach 2018-2020 (I półrocze) we wszystkich posiedzeniach 
zespołów ds. okresowej oceny sytuacji 17 dzieci, których dokumentację objęto 
badaniem. W wyniku tych ocen zmodyfikowano 10 planów pomocy dziecku (58,8%) 
spośród 17 analizowanych. Plany te zmieniano łącznie 17 razy, m.in. z uwagi  
na potrzebę pracy z psychologiem, zmianę szkoły, zmianę systemu kształcenia  
(np. na indywidualny), leczenie dziecka w poradni psychiatrycznej, rozpoczęcie 
nauki w szkole, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, czy też 
konieczność przebadania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Modyfikacje 
badanych planów pomocy były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji 
dziecka.  

W latach 2018-2020 (I półrocze) przeprowadzono w PCPR 87 ocen sytuacji  
17 dzieci umieszczonych w ośmiu analizowanych rodzinach i rdd. W przypadku  
18 ocen 13 dzieci31 przeprowadzono je po terminie określonym w art. 131 ust. 1 
ustawy o pieczy zastępczej, w tym: 
− w latach 2018-2019 dotyczyło to 11 takich ocen 10 dzieci32 (spośród  

66 ocen w tym okresie),  przeprowadzonych z opóźnieniem od jednego  
do 19 dni (średnio dziewięć dni), 

                                                      
31 W tym: troje dzieci w wieku poniżej trzech lat, w przypadku których taką ocenę należało sporządzać nie 

rzadziej niż co trzy miesiące i 10 dzieci w wieku powyżej trzech lat, w przypadku których należało sporządzać 
taką ocenę nie rzadziej niż co sześć miesięcy. 

32 W tym: jedno dziecko w wieku poniżej trzech lat i dziewięcioro dzieci starszych. 
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− w I półroczu 2020 r. dotyczyło to siedmiu takich ocen siedmiorga dzieci33 
(spośród 21 ocen w tym okresie), przeprowadzonych w czerwcu 2020 r.  
z opóźnieniem od 37 do 73 dni (średnio 56 dni), gdyż posiedzenia w tej sprawie 
nie odbyły się w zaplanowanym terminie w związku z istniejącym ryzykiem 
zakażenia się koronawirusem. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że nieterminowe przeprowadzanie w latach 2018-2019 
ocen sytuacji dziecka spowodowane było dużą liczbą wszystkich takich ocen 
dokonanych w tym okresie (łącznie 755) i koniecznością zebrania w jednym czasie 
na cotygodniowych posiedzeniach wielu osób. Dlatego też kilka razy posiedzenia  
nie odbyły się przed upływem odpowiednio trzech lub sześciu miesięcy od 
poprzedniego, jednak zawsze w danym miesiącu kalendarzowym, w którym mijał 
ten termin. Takie działania nie wpływały, zdaniem dyrektora PCPR, na prawidłowość 
dokonywanej oceny sytuacji dziecka. 

 (akta kontroli str. 21-33, 415-503, 505-514 i 591-617) 

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

1. Niedokumentowanie przed 2020 r. zasięgania opinii osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą, przed przydzieleniem im koordynatora (opisano  
w punkcie 2.1.  wystąpienia). 

2. Nieterminowe przeprowadzanie w latach 2018-2019 ocen sytuacji dziecka 
(opisano w punkcie 2.2.2. wystąpienia). 

PCPR wyznaczało koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej każdorazowo  
na wniosek rodziny lub prowadzącego rdd. Nie dokumentowano jednak do końca 
2019 r. zasięgania wcześniej opinii tych rodzin i rdd na temat przydzielanych im 
osób. Dla każdego dziecka przebywającego w rodzinach zastępczych i rdd objętych 
badaniem NIK opracowano zindywidualizowany plan pomocy. Plany te 
modyfikowano według potrzeb w wyniku przeprowadzanych okresowo ocen sytuacji 
dziecka, w których za każdym razem brali udział m.in. zatrudnieni w PCPR 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Jednakże w latach 2018-2019 
posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka nie zawsze odbywały 
się terminowo. Obie stwierdzone nieprawidłowości nie spowodowały negatywnych 
konsekwencji dla objętych badaniem rodzin zastępczych i prowadzących rdd, ani 
przebywających w nich dzieci. 

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

3.1. Wspieranie rodzin zastępczych i prowadzących rdd w realizacji ich zadań 

3.1.1. W wyniku badania dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych i rdd objętych 
wsparciem koordynatora zidentyfikowano łącznie 17 problemów dotyczących dzieci  
i tych rodzin lub rdd. Dzięki działaniom koordynatorów wszystkie zdiagnozowane 
problemy zostały rozwiązane. Pomoc koordynatorów najczęściej związana była  
ze wsparciem przy działaniach związanych z trzema pierwszymi wymienionymi 
poniżej formami pomocy. Problemy te wystąpiły w latach 2018-2020 (I półrocze)  
w ramach następujących zadań rodziny zastępczej i rdd określonych w art. 40 ust. 1 
ustawy o pieczy zastępczej:  
1) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 

osobowej – odnotowano sześć problemów, 

                                                      
33 W tym: troje dzieci w wieku poniżej trzech lat i czworo dzieci starszych. 
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2) zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych – sześć problemów, 

3) zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, 
społecznych oraz religijnych – trzy problemy, 

4) zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych –
jeden problem, 

5) zapewnienie dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne – jeden problem. 

Nie stwierdzono natomiast problemów w ramach realizacji przez objęte badaniem 
rodziny i rdd dwóch ich zadań w zakresie: zapewnienia dziecku rozwoju uzdolnień  
i zainteresowań oraz umożliwienia dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami 
bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.  

Standardowe działania jakie podejmował koordynator przy rozwiązywaniu  
ww. problemów to m.in.: bezpośrednie rozmowy z dzieckiem (np. o charakterze 
dyscyplinującym, wspierającym lub wychowawczym), rodzinami zastępczymi  
i prowadzącymi rdd (np. o charakterze wspierającym/doradczym), wizyty u rodzin  
w towarzystwie psychologa PCPR, spotkania z pedagogiem PCPR, umawianie 
spotkań rodzin i dzieci z pedagogiem i psychologiem PCPR, spotkania  
z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, polecanie psychiatry dziecięcego, 
proponowanie badań w poradni pedagogiczno-psychologicznej i pomoc  
w przygotowaniu wniosku w tej sprawie, doradzanie w kwestii umieszczenia dziecka 
w placówce kształcenia specjalnego lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 
Jednostkowymi działaniami w ramach rozwiązywania występujących problemów 
były np.: spotkanie z dyrektorem szkoły, zorganizowanie spotkań dziecka  
z policjantem dzielnicowym (rozmowy o charakterze dyscyplinującym lub 
przedstawiającym konsekwencje niewłaściwego zachowania), przygotowanie 
zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem  popełnienia przestępstwa 
na tle seksualnym przez rodziców biologicznych trójki dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej, pomoc przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów 
specjalistycznego badania lekarskiego dwójki dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej. Wszystkie 17 zidentyfikowanych problemów znajdowało 
odzwierciedlenie w sporządzanej przez koordynatorów dokumentacji pracy  
z rodziną, a podejmowane w związku z nimi działania – także w rocznych 
sprawozdaniach z wykonywania efektów ich pracy. W planie pomocy dziecku 
uwzględniono natomiast 13 z nich, a cztery pozostałe miały charakter krótkotrwały  
i zostały niezwłocznie rozwiązane przy wsparciu koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej (np. pomoc przy uzyskaniu dofinansowania do badań lekarskich, 
interwencja koordynatora w szkole w związku z naruszeniem przez osobę trzecią 
nietykalności cielesnej dziecka). 

Przykładem ilustrującym skuteczność działania koordynatora w rozwiązaniu 
zidentyfikowanego problemu w obszarze obejmującym zapewnienie dziecku 
kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych było podjęcie 
interwencji w związku ze zidentyfikowanym problemem w tym zakresie. Podczas 
spotkania z wychowawcą szkolnym koordynator dowiedział się o trudnościach 
dziecka z: samodzielną pracą na lekcjach, czytaniem i rozumieniem tekstu,  
w skupieniu uwagi na wykonywanym zadaniu, a także o niesamodzielnym 
odrabianiu prac domowych. Koordynator przeprowadził w tej sprawie rozmowę:  
z rodziną zastępczą (argumentując m.in., że nie można wyręczać dziecka  
w odrabianiu prac domowych, lecz należy udzielać mu wsparcia) i z dzieckiem 
(m.in. zachęcając do samodzielnego czytania lektur). Dziecko zostało także 



 

17 

przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej. M.in. w wyniku tych działań 
zaczęło ono lepiej radzić sobie w nauce. 

(akta kontroli str. 415-619) 

W badaniu ankietowym rodziny zastępcze i rdd objęte opieką koordynatora oceniły 
jego wsparcie, udzielane gdy wystąpiła taka potrzeba, w: 
− rozwiązywaniu problemów wychowawczych jako: znakomite (46% odpowiedzi), 

bardzo dobre (36%), dobre lub niewielkie (po 9%), 
− zapewnieniu świadczeń zdrowotnych jako: znakomite lub bardzo dobre (po 33% 

odpowiedzi), niewielkie (9%) lub, że nie otrzymało go w ogóle (25%),  
− zapewnieniu dziecku wykształcenia, nadrobienia braków szkolnych jako: bardzo 

dobre (40% odpowiedzi), znakomite (30%), dobre, dostateczne lub,  
że nie otrzymali takiej pomocy (po 10%), 

− rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka jako: dobre (40% odpowiedzi), 
znakomite (30%), bardzo dobre (20%) lub dostateczne (10%), 

− zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych  
i religijnych dziecka jako: dobre (40% odpowiedzi), znakomite (30%), bardzo 
dobre (20%) lub dostateczne (10%), 

− zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne jako: znakomite (50% odpowiedzi), bardzo dobre (38%) lub 
dobre (12%), 

− umożliwieniu dziecku kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami bliskimi 
jako: bardzo dobre (60%), znakomite (30%) lub niewielkie (10%). 

Wszystkie ankietowane rodziny zastępcze lub rdd podały, że koordynator aktywnie 
reagował i wspierał je w rozwiązywaniu problemów, tj. zawsze (83% odpowiedzi) lub 
w większości przypadków (17%). Niesione przez niego wsparcie, jako potrzebne  
i skuteczne, oceniło 92% z ankietowanych, a jedna rodzina podała, że nie wpływało 
ono ani pozytywnie, ani negatywnie na realizację jej obowiązków. 

(akta kontroli str. 620-627) 

3.1.2. W latach 2018-2020 (I półrocze) każda z ośmiu objętych badaniem rodzin  
i rdd korzystała z przysługujących jej uprawnień wynikających z ustawy o pieczy 
zastępczej. Najczęściej dotyczyło to szkoleń podnoszących ich kwalifikacje 
zawodowe (uprawnienie wynikające z art. 76 ust. pkt 5 tej ustawy), z których 
korzystały wszystkie analizowane rodziny/rdd, lub uzyskiwania przez sześć z nich 
porad w poradni psychologiczno-pedagogicznej (art. 76 ust. 4 pkt 9). Korzystano 
również z: 
− możliwości zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

(art. 57) – cztery rodziny zastępcze i rdd, 
− możliwości udziału w grupie wsparcia (art. 76 ust. 4 pkt 6) – trzy, 
− prawa do urlopu (art. 69, 76, ust. 4 pkt 17) – jedna (sześć dni), 
− poradnictwa mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego (art. 76, ust. 4 pkt 14) – jedna. 

Żadna z badanych rodzin i rdd nie korzystała w okresie objętym kontrolą z pomocy: 
prawnej (art. 76 ust. 4 pkt 10), wolontariuszy (art. 66, 76 ust. 4 pkt 7), ani rodziny 
pomocowej (art. 39 ust. 2 oraz art. 73, 74 i 75), gdyż nie zgłaszała takiej potrzeby. 
Przy czym jedna rodzina zastępcza zawodowa i jeden rdd skorzystali z pomocy 
rodziny pomocowej już po okresie objętym kontrolą, tj. w lipcu i sierpniu 2020 r.  
Na terenie powiatu iławskiego kwalifikacje do pełnienia w okresie objętym kontrolą 
funkcji rodziny pomocowej posiadało pięć osób. 
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W dokumentacji każdej z badanych rodzin odnotowano, że były one informowane 
przez koordynatorów o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej. Osoby 
sprawujące rodzinną pieczę zastępczą miały możliwość uzyskania nieodpłatnej 
pomocy prawnej: 
− u zatrudnionego w PCPR radcy prawnego, 
− w punktach pomocy prawnej działających w pięciu miejscowościach powiatu 

iławskiego (tj. w Starostwie Powiatowym w Iławie, a także w Lubawie, 
Kisielicach, Zalewie i Suszu), 

− w ramach realizowanego od stycznia 2019 r. przez PCPR, wspólnie z Elbląskim 
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, projektu pn. „Powiat 
iławski stawia na rodzinę”34, w którym jednym działań było doradztwo prawne. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że Centrum nie organizowało w latach 2018-2020  
(I półrocze) pomocy wolontariuszy, gdyż nie było takich potrzeb. Rodziny nie 
zgłaszały potrzeby zatrudniania wolontariuszy, ani nie było zgłoszeń od osób  
z zewnątrz, chcących zostać wolontariuszem w rodzinach zastępczych,  
czy w PCPR. 

(akta kontroli str. 21-37, 415-491 i 632-635) 

3.1.3.  Koordynatorzy minimum raz w miesiącu odbywali wizyty w rodzinach i rdd 
objętych badaniem. Wizyty były opisywane szczegółowo w miesięcznych kartach 
czynności koordynatora, prowadzonych odrębnie dla każdej rodziny i rdd oraz 
dokumentowane kartami spotkań, potwierdzanymi przez prowadzących pieczę 
zastępczą. Podczas swoich wizyt koordynatorzy realizowali m.in. działania takie jak:  
− rozmowy z dziećmi (np. wychowawcze, wspierające, motywujące do nauki,  

o planach na przyszłość, ostrzegawczo-dyscyplinujące na temat ryzykownych 
zachowań),  

− wspólne zabawy z dziećmi (np. gry planszowe), 
− pomoc dzieciom w nauce, 
− rozmowy z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rdd (np. na temat metod 

wychowawczych, wspierające, dotyczące kontaktów dziecka z rodziną, a także 
realizacji planu pomocy dziecku), 

− pomoc w wypełnianiu dokumentów i przypominanie o terminach na ich złożenie 
(np. zgłoszenia do projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę”, zestawienia 
kosztów utrzymania dziecka w związku z postępowaniem sądowym  
ws. alimentów, wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie 
„Dobry Start”, zgłoszenia do poradni psychologiczno-pedagogicznej), 

− zachęcanie do udziału w ww. projekcie oraz szkoleniach i warsztatach dla 
rodzin zastępczych, 

− informowanie o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, pomocy 
pedagoga i psychologa PCPR. 

(akta kontroli str. 343-356, 415-491 i 515-572) 

Ankietowane rodziny zastępcze lub rdd podały, że koordynator odwiedzał je 
przeciętnie: raz w miesiącu (75% odpowiedzi), raz w tygodniu (17%) lub dwa razy  
w miesiącu (8%). Rodziny te wskazały również, że koordynator w trakcie swoich 
wizyt: 
                                                      
34 Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności 

społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 120 osób z 20 rodzin zastępczych z powiatu iławskiego oraz ich 
otoczenia – rodzin biologicznych i dzieci biologicznych z rodzin zastępczych. Działania w projekcie to: 
doradztwo psychologiczne,  warsztaty psychologiczne, doradztwo prawne, doradztwo pedagogiczne, 
doradztwo terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia: sportowe, media społecznościowe, 
edukacyjne, rekreacyjne, robotyka, dietetyka, muzyczne, plastyczne, obozy letnie, letnie zajęcia - półkolonie, 
wyjścia do kina, na lodowisko, rejsy po jeziorach itp.  
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− zawsze (92% odpowiedzi) lub bardzo często (8%) rozmawiał z nimi,  
− zawsze (42%), często (33%) lub bardzo często (25%) wypełniał dokumenty, 
− bardzo często (42%), zawsze lub często (po 25%) sprawdzał stan i czystość 

pomieszczeń, a 8% podało, że robił to bardzo rzadko, 
− zawsze (58%), bardzo często (25%) lub często (17%) rozmawiał z dziećmi, 
− bardzo często, często (po 30%) lub zawsze (10%) bawił się z dziećmi,  

a odpowiednio: 10% i 20% podało, że robił to rzadko lub nigdy, 
− nigdy (50%) nie pomagał dzieciom w odrabianiu prac domowych lub robił to 

rzadko (30%), a 20% wskazało, że robił to bardzo często. Przy dwóch 
odpowiedziach jednocześnie zaznaczono, że nie było potrzeby takiej pomocy.  

 (akta kontroli str. 620-627) 

3.1.4. Koordynatorzy objętych badaniem rodzin zastępczych i rdd wspierali je 
poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi takimi jak: szkoła, sąd, czy ośrodek 
adopcyjny. Ze wsparcia takiego skorzystało odpowiednio: sześć, cztery i dwie 
rodziny/rdd. W pozostałych przypadkach nie wystąpiła potrzeba współpracy z tymi 
instytucjami, w tym np. ze szkołą, gdyż dzieci nie były objęte obowiązkiem 
szkolnym. W ramach tej współpracy koordynator m.in. spotykał się w szkole  
z pedagogiem, wychowawcą i jej dyrektorem, omawiał problemy w nauce dziecka 
oraz w jego relacjach z rówieśnikami, przygotowywał dokumentację do ośrodka 
adopcyjnego, a także pomagał przygotowywać niezbędne informacje i dokumenty 
dla sądu. W przypadku pięciu analizowanych rodzin koordynator uczestniczył  
w posiedzeniach sądowych dotyczących małoletnich przebywających w pieczy 
zastępczej. Natomiast w sprawie dzieci przebywających w pozostałych trzech 
rodzinach takie posiedzenia nie odbywały się w okresie objętym kontrolą. 

W latach 2018-2020 (I półrocze) nie stwierdzono ustania przyczyny umieszczenia 
dziecka w objętych badaniem rodzinach zastępczych i rdd. Dla sześciu, spośród  
17 dzieci przebywających w tych rodzinach i rdd, koordynator wydał opinię 
dołączaną do wniosku kierowanego do sądu przez organizatora pieczy zastępczej  
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem 
uregulowania jego sytuacji prawnej, tj. opinii o której mowa w art. 47 ust. 7 ustawy  
o pieczy zastępczej. W przypadku pozostałych 11 dzieci: ich sytuacja prawna była 
już uregulowana przed przyjęciem do rodziny zastępczej lub przeniesieniem się jej 
na teren powiatu iławskiego, nie upłynął ustawowy termin (tj. 18 miesięcy od 
umieszczenia dziecka w rodzinie), po którym można było złożyć taki wniosek lub 
postępowanie w tej sprawie zostało z urzędu wszczęte przez sąd. 

(akta kontroli str. 415-491) 

3.2. Zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy 

W latach 2018-2020 (I półrocze) w PCPR zatrudnieni byli pedagog i psycholog, 
którzy udzielali pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 
oraz przebywającym w niej dzieciom. W wyznaczonych godzinach i dniach 
przyjmowali oni osoby potrzebujące porady, a także odbywali wizyty w ich domach. 
W 2018 r. i 2019 r. udzielili oni odpowiednio: 206 i 244 porad osobom sprawującym 
rodzinną pieczę zastępczą i ich wychowankom. 

W sprawie zapewniania dostępu do specjalistycznej pomocy dyrektor PCPR podała, 
że to potrzeby rodzin zastępczych i wychowanków wskazują na to z jakiego 
wsparcia korzystają. Koordynatorzy na bieżąco ułatwiają uzyskanie informacji gdzie 
i w jaki sposób można uzyskać określoną pomoc. W PCPR przyjmuje pedagog  
i psycholog, a Centrum ma bardzo dobre kontakty i współpracę z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, w tym ze specjalnym ośrodkiem szkolno-
wychowawczym, przychodniami zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, policją, 
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szpitalami psychiatrycznymi i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się 
szeroko rozumianym wsparciem. 

(akta kontroli str. 21-33, 366, 381 i 708-713) 

Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych i rdd wykazało, że każdej z nich 
koordynatorzy zapewnili w latach 2018-2020 (I półrocze) pomoc psychologa PCPR, 
która w przypadku sześciu rodzin miała charakter długookresowy, a dwóch – 
doraźny35.  Dodatkowo koordynatorzy zapewnili pięciu rodzinom długookresową 
pomoc pedagoga PCPR. W przypadku innej pomocy specjalistycznej,  
np. rehabilitacyjnej, czy reedukacyjnej, rodziny nie zgłaszały koordynatorom 
potrzeby jej zapewnienia, bowiem m.in. pomoc reedukacyjna była udzielana przez 
szkołę. 

(akta kontroli str. 415-491) 

Według badania ankietowego 42% rodzin zastępczych objętych opieką 
koordynatora nie potrzebowało dostępu do specjalistycznej pomocy, a 50% 
uzyskało pomoc koordynatora w dostępie do specjalistów, tj. do opieki 
psychologicznej (100% odpowiedzi) lub innej (33%) – psychiatrycznej  
i pedagogicznej. Jedna z ankietowanych rodzin (8%) wskazała, że koordynator nie 
udzielił jej żadnej pomocy w tym zakresie. Natomiast wszystkich pięć ankietowanych 
rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora podało, że dostęp do specjalistycznej 
pomocy dla dzieci otrzymało w PCPR (m.in. od koordynatora) i spełniła ona ich 
oczekiwania. 

(akta kontroli str. 620-630) 

3.3. Realizacja powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 

PCPR uczestniczył w realizacji „Programu rozwoju systemu pieczy zastępczej  
na terenie Powiatu Iławskiego w latach 2018-2020”36, którego głównym celem było 
rozbudowanie i wspieranie zintegrowanego systemu pieczy zastępczej w powiecie. 
Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów 
szczegółowych: 
− doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza rodziną 

naturalną, 
− podniesienie jakości usług w zakresie pieczy zastępczej, 
− zintensyfikowanie działań na rzecz trwałych rozwiązań dla dzieci czasowo 

umieszczonych w pieczy zastępczej, 
− wzmocnienie wsparcia osób opuszczających pieczę zastępczą w realizacji 

indywidualnych programów usamodzielnienia. 

Przewidziane w programie formy wsparcia miały charakter powszechny, 
adresowane były bowiem do wszystkich form rodzin zastępczych i rdd. Odpowiadały 
one potrzebom wynikającym z dokumentacji rodzin objętych badaniem oraz 
wskazywanym przez nie w ankietach. W programie nie określono liczbowych 
wartości wskaźników jego realizacji, z wyjątkiem ustalenia, zgodnie z wymogiem  
art. 180 pkt 1 ustawy o pieczy zastępczej, limitu rodzin zastępczych zawodowych na 
dany rok kalendarzowy, wynoszącym trzy takie rodziny w każdym roku. Monitoring 
programu prowadzony był przez PCPR, które na podstawie zebranych danych, 
sporządziło dla Powiatu roczne sprawozdania ze stopnia jego realizacji za rok: 2018 
i 2019. W sprawozdaniach tych odniesiono się do realizacji z każdego z założonych 
celów szczegółowych i realizowanych w ramach nich działań, w tym także do 

                                                      
35 Z planu pomocy dziecku, ani z innych dokumentów znajdujących w aktach badanej rodziny , nie wynikało,  

że pomoc ta powinna być zapewniona długookresowo. 
36 Przyjęty uchwałą nr XLII/330/18 Rady Powiatu Iławskiego z 29 marca 2018 r. 
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działania w zakresie ustalenia limitu ww. rodzin w ramach celu „Doskonalenie 
systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza rodziną naturalną”. Opisując 
realizację tego działania w sprawozdaniu za 2018 r. podano, że w roku tym zawarto 
jedną nową umowę o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej z rodziną, 
która wcześniej sprawowała funkcję niezawodowej rodziny zastępczej oraz jedną 
umowę na prowadzenie rdd – z rodziną, która wcześniej była rodziną zastępczą 
zawodową. Natomiast w sprawozdaniu za 2019 r. w ramach tego działania podano 
jedynie o zawarciu jednej umowy na prowadzenie rdd z rodziną zastępczą, która 
wcześniej była rodziną zastępczą niezawodową. 

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: „Ustalane limity na dany rok rodzin zastępczych 
zawodowych (…) są górną granicą limitów. Wiąże się to każdorocznie  
z planowaniem budżetu PCPR chociażby w kwestii wynagrodzeń rodzin 
zastępczych. Cały czas przy takich ilościach przyjmowanych do pieczy zastępczej 
dzieci borykamy się z brakiem rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Większość rodzin niezawodowych to rodziny, które w jakiś sposób są 
spokrewnione z dzieckiem lub bliskie dziecku (np. niezawodowe – ciocia, wujek). 
Ustanowione dla „swoich” dzieci nie chcą przyjmować innych dzieci, spoza rodziny 
dzieci już przyjętych, a mamy przypadki, że nawet kolejnych dzieci od tej samej 
matki. I rodziny te nie chcą się z czasem przekształcać w rodziny zawodowe, 
twierdząc, że są rodzinami zastępczymi tylko dla tych konkretnych dzieci.  
(…). Podejmujemy szereg działań, żeby pozyskiwać rodziny zastępcze, w lokalnych 
mediach ukazują się informacje (prasa, internet, radio), również uważamy,  
że  w stosunku do rodzin z innych powiatów mamy adekwatne wynagrodzenia, 
rodziny korzystają z osób do pomocy przy większej ilości dzieci, zapewniamy, 
oprócz koordynatorów, specjalistyczną kadrę w sytuacjach występowania 
problemów w rodzinie. (…) w 2020 r. przeszkoliliśmy (…) cztery rodziny, (…), które 
wcześniej nie dostały dzieci z sądu, a same zgłosiły się do PCPR żeby być 
rodzinami zastępczymi, w przyszłości ewentualnie zawodowymi. (…).” 

(akta kontroli str. 21-33, 41-54 i 636-707) 

3.4. Skargi na pracę koordynatorów 

W latach 2018-2020 (I półrocze) do PCPR wpłynęła jedna skarga na pracę 
koordynatora, złożona przez ojca biologicznego jednego z dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej. Dotyczyła ona uniemożliwiania przez koordynatora kontaktów  
z dzieckiem (osobistych i telefonicznych). Skarga zastała uznana za niezasadną. 
Dyrektor PCPR poinformowała skarżącego, że koordynator wypełniał swoje 
obowiązki w sposób prawidłowy, a z uwagi na to, że skarżący złożył już wcześniej 
wniosek do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem, to kwestia ta należy do decyzji 
sądu. Dziecko zostało decyzją sądu umieszczone w pieczy zastępczej z uwagi na 
sprawowanie przez rodziców biologicznym opieki nad nim pod wpływem alkoholu.  
Z dokumentacji prowadzonej przez PCPR wynikało, że rodzice biologiczni dziecka 
kilkakrotnie kontaktowali się z koordynatorem, będąc pod wpływem alkoholu. 

(akta kontroli str. 461 i 714) 

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

Realizując założenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej PCPR 
skutecznie wspierało rodziny zastępcze i prowadzących rdd w ich zadaniach. 
Zapewniało również rodzinom zastępczym i rdd możliwość skorzystania z uprawnień 
wynikających z ustawy o pieczy zastępczej. Wsparcie jako udzielano w Centrum 
rodzinom zastępczym i rdd było, zdaniem NIK, skuteczne w realizacji ich zadań 
ustawowych.  Jednakże nie w pełni zrealizowano założenia ww. programu, bowiem 
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w ramach ustalonego na lata 2018 i 2019 corocznego limitu trzech rodzin 
zastępczych zawodowych jedynie w 2018 r. zawarto jedną nową umowę z taką 
rodziną, a w 2019 r. nie zawarto żadnej. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku  
z usunięciem stwierdzonej nieprawidłowości polegającej na niedokumentowaniu 
zasięgania opinii osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, przed 
przydzieleniem im koordynatora, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosku  
w tej sprawie. W związku ze stwierdzonymi pozostałymi dwoma 
nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Wykazywanie w półrocznych sprawozdaniach rzeczowo-finansowych  1.
z wykonywania zadań wydatków na wynagrodzenia koordynatorów w kwotach 
zgodnych z ewidencją księgową za dany okres sprawozdawczy. 

 Podjęcie działań mających na celu terminowe przeprowadzanie ocen sytuacji 2.
dziecka. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Olsztyn,  14 grudnia 2020 r. 
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