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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65 A, 10-175 
Olsztyn (dalej: „PCPR” lub „Centrum”) 

 

Arkadiusz Paturej, Dyrektor PCPR, od 10 marca 1999 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. 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.1 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Hubert Sikorski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/83/2020 z 8 września 2020 r. 

(akta kontroli str.1-3) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą PCPR, będąc organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, właściwie wywiązywał się z obowiązków wyznaczonych w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej4 (dalej: 
„ustawa o pieczy zastępczej”). Na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej (dalej: „koordynatorzy”) zatrudniano osoby, które spełniały wymagania 
określone w art. 78 ust. 1 ww. ustawy. W żadnym przypadku nie przekroczono 
ustawowej liczby rodzin zastępczych znajdujących się pod opieką jednego 
koordynatora. Koordynatorom umożliwiono korzystanie ze szkoleń, poradnictwa 
zawodowego w wymiarze adekwatnym do ich potrzeb. Uczestniczyli oni także  
w pracach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, tworzeniu i realizacji 
planów pomocy dziecku. Podczas wyznaczania koordynatora do opieki informowano 
o tym rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka (dalej: „rdd”), natomiast nie 
dokumentowano (do końca 2019 r.) zasięgania opinii na temat proponowanego 
opiekuna. Dla każdego dziecka przebywającego w pieczy zastępczej opracowano 
zindywidualizowany plan pomocy, zawierający m.in. główny cel pracy z małoletnim. 
Jednak nie wszystkie plany były sporządzane w przyjętym w Zespole Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej terminie dwóch miesięcy5 po umieszczeniu dziecka w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Rodzinom zastępczym i prowadzącym rdd 
zapewniono możliwość korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy 

                                                      
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. 
5  Regulacja wewnętrzna  Zespołu Pieczy Zastępczej.  
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zastępczej. Wsparcie jakiego im udzielano było skuteczne w realizacji ich zadań 
ustawowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej  

1.1. W strukturze organizacyjnej PCPR7, w okresie objętym kontrolą, funkcjonowała 
komórka organizacyjna do spraw rodzinnej pieczy zastępczej pod nazwą Zespół 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej (dalej: „Zespół” lub „ZPZ”), do której przypisano 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W skład ZPZ8 wchodzili: Kierownik, 
trzech starszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pięciu koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej, sześciu młodszych koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej (5,3 etatu), jeden starszy pracownik socjalny, czterech starszych 
specjalistów pracy z rodziną oraz sześciu psychologów (2,63 etatu). 

(akta kontroli str.4-26) 

W PCPR wprowadzono wewnętrzne rozwiązania obejmujące organizację, sposób 
realizacji i dokumentowania zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

Dyrektor wprowadził wzór druku Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka zarządzeniem  
z 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i zasad organizacji pracy Zespołu  
ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Rodzinie Zastępczej oraz 
Rodzinnym Domu Dziecka. W lutym 2015 r. wprowadził nowy wzór tego dokumentu, 
który obowiązywał do dnia zakończenia kontroli NIK. 

Ponadto w Centrum koordynatorzy korzystali obligatoryjnie z innych wzorów 
dokumentów dotyczących pracy z rodzinami i sprawozdawczości, tj.: 

− „Plan pomocy dziecku”, „Ocena rodziny”, które zostały wprowadzone na 
posiedzeniu Zespołu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – 5 listopada 2014 r.9, 

− „Miesięczna karta pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” została 
opracowana przez pracowników ZPZ i zaakceptowana przez dyrektora 
Centrum10,  

− „Sprawozdanie roczne koordynatora” pozyskano ze strony internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
i wprowadzono do realizacji w Centrum na posiedzeniu Zespołu Pieczy 
Zastępczej – 30 stycznia 2015 r.,   

− „Dane do sprawozdania dla dyrektora” – za rok …narastająco”, opracowane 
przez kierownika ZPZ i wprowadzone do realizacji podczas w/w posiedzenia. 

                                                      
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 Uchwały Zarządu Powiatu z 20 listopada 2012 r. i 19 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. 
8  Wg stanu na 23 września 2020 r. 
9  Wzory dokumentów zostały pozyskane podczas szkolenia „Superwizja planów pomocy dziecku, budowanie    

programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane  
z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi”, prowadzonego przez firmę szkoleniową          
PRAXE w październiku 2014 r. 

10 Dokument przyjęty na potrzeby zatrudnianego w 2013 roku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,  
 w związku z udziałem PCPR w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach   
Europejskiego Funduszu Społecznego „Powiat Olsztyński Aktywizuje”. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dokumenty te po wypełnieniu podlegały weryfikacji przez kierownika ZPZ oraz były 
przedkładane do akceptacji dyrektorowi PCPR. Analiza dokumentacji rodzin 
zastępczych wykazała, że w okresie objętym kontrolą koordynatorzy jednolicie 
stosowali przyjęte w Zespole wzory dokumentów, dotyczących realizowanych przez 
nich zadań. 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, 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 swobody konstruowania m.in. przez nowoprzyjętych 
koordynatorów odrębnych i niejednolitych narzędzi pracy. Należałoby rozważyć 
wprowadzenie przepisów wewnętrznych obejmujących realizację i rozliczanie zadań 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Kierownik ZPZ w maju 2017 r. wystosował do pracowników PCPR informację 
przypominającą o obowiązujących ustawowych terminach załatwienia spraw  
i zadaniach do wykonania wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Ww. terminy dotyczyły m.in.: wysyłania zaproszeń na 
posiedzenia zespołów ds. oceny sytuacji dziecka (2 tygodnie), sporządzania 
dokumentu z ww. posiedzenia (30 dni), częstotliwości sporządzania oceny i planów 
pomocy dziecku (dwa miesiące), występowania do sądów (art. 47 ust. 6 i 7 ustawy 
o pieczy zastępczej), sporządzania notatek służbowych i innych dokumentów 
określonych w ustawie. Przestrzeganie tych zasad w zakresie sporządzania planów 
pomocy dziecku opisano w punkcie 2.2. wystąpienia pokontrolnego. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że: „Nie są to oficjalne wytyczne dyrektora Centrum. W/w 
zapisy są tzw. „przypominajką” przygotowaną przez kierownika ZPZ w celu wsparcia 
pracowników, szczególnie nowozatrudnianych, w realizowaniu wewnętrznych 
ustaleń Zespołu oraz skrótowym przypomnieniem ważnych zapisów ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”  

(akta kontroli str.27-71) 

W okresie objętym kontrolą w Centrum obowiązywały również m.in. zarządzenie 
Dyrektora PCPR nr 145/2015 z 7 maja 2015 w sprawie stosowania zasad 
bezpiecznego postępowania przy wykonywaniu czynności służbowych oraz nr 
223/2019 z 17 stycznia 2019 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących awansu 
zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowisku koordynatorów w PCPR  
w Olsztynie. 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 Dyrektor  
9 marca 2020 r. wstrzymał do odwołania wszystkie wizyty pracowników ZPZ  
w rodzinach zastępczych. Od 11 marca 2020 r. podjął decyzję o odwołaniu 
zaplanowanych i nieorganizowaniu nowych zespołów ds. oceny sytuacji dzieci 
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Jednocześnie zdecydował  
o sporządzaniu wszystkich terminowych dokumentów (okresowych ocen sytuacji 
dzieci, ocen rodzin zastępczych oraz planów pomocy dzieciom) na podstawie 
posiadanych dokumentów oraz informacji uzyskanych pisemnie i telefonicznie. 
Ponadto wszystkim pracownikom zapewniono dostęp do maseczek, przyłbic, 
rękawic ochronnych i płynów dezynfekujących. Na spotkaniu z pracownikami ZPZ  
z 29 czerwca 2020 r. Dyrektor poinformował pracowników o możliwości wyjazdów 
do rodzin w sytuacjach wyjątkowych, tj., gdy nie można załatwić spraw w inny 
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sposób (zdalnie). W związku z sytuacją epidemiologiczną Dyrektor nie wprowadził 
dodatkowych specjalnych pisemnych procedur lub instrukcji. 

Organizator zapewnił koordynatorom m.in.: dostęp do samochodów i telefonów 
służbowych, zwrotu kosztów przejazdu środkami transportu zbiorowego oraz 
możliwość swobodnej rozmowy w pomieszczeniach PCPR z podopiecznymi i ich 
rodzinami.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „Istniała także możliwość wyjazdu w sytuacjach 
kryzysowych dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej/psychologa do 
jednej rodziny. Wspólne wyjazdy mają na celu wsparcie koordynatora 
współpracującego bezpośrednio z daną rodziną oraz bezstronne spojrzenie na 
zaistniałą sytuację. Koordynatorzy w sytuacjach trudnych mogą liczyć na wsparcie 
ze strony zatrudnionych w Centrum specjalistów – psychologów, prawnika, 
specjalistów pracy z rodziną, a także dyrektora Centrum i kierownika ZPZ, tzn. mogą 
skonsultować się z nimi, omówić konkretną sytuację, która zdarzyła się w rodzinie 
i ustalić dalszy plan działań.”. 

Kierownik Zespołu wyjaśniła, że: „Spotkania w siedzibie Centrum, związane  
z posiedzeniami Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci, badań 
psychologicznych opiekunów i dzieci, indywidualnych konsultacji z opiekunami 
zastępczymi, z powodu braku wolnych pomieszczeń organizowane są 
z wykorzystaniem gabinetu Dyrektora Centrum i Kierownika Zespołu Pieczy 
Zastępczej. Ze względu na różne godziny pracy wykorzystywane są również dwa 
pokoje zajmowane przez psychologów. Ponadto w ww. celu wykorzystywanych jest 
pięć pokoi zajmowanych przez pozostałych pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej 
w przypadkach ich nieobecności w pracy np. ze względu na planowane wyjazdy 
służbowe, urlopy wypoczynkowe oraz usprawiedliwioną nieobecność w pracy. 
Posiedzenia Zespołów dotyczących zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją 
prawną do Ośrodka Adopcyjnego odbywają się z udziałem kierownika ZPZ w jego 
gabinecie. Centrum zorganizowało w swoim budynku kącik zabaw dla dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej. Wyposażono go w dziecięcy regał na zabawki, 
stolik, krzesełka i kanapę, a także m.in. zabawki, klocki, układanki, gry planszowe, 
książeczki, kredki i obrazki do kolorowania”.  

(akta kontroli str.72-81) 

1.2. Wszystkie 19 osób zatrudnianych w okresie objętym kontrolą na stanowiskach 
koordynatorów spełniało wymagania określone w art. 78 ust. 1 ustawy o pieczy 
zastępczej. Wymogi te były udokumentowane dyplomami (kwalifikacje), 
oświadczeniami (spełnienie wymogu posiadania władzy rodzicielskiej i wypełnienie 
obowiązku alimentacyjnego) oraz zaświadczeniami o niekaralności.  

PCPR zatrudniał koordynatorów na podstawie umów przewidzianych ww. ustawą,  
tj. umów o pracę lub umów zleceń, przy czym umowy zlecenia poprzedzały 
podpisanie z koordynatorami umów o pracę (osiem przypadków). Zadania określone 
w treści tych umów zawierały zadania koordynatora określone w art. 77 ust. 3 
ustawy o pieczy zastępczej. Praca koordynatorów nie była łączona z wykonywaniem 
obowiązków pracownika socjalnego oraz prowadzeniem postępowań z zakresu 
świadczeń i kontroli realizowanych przez Powiat. 
W przypadku zwolnień lekarskich lub innych nieprzewidzianych sytuacji, w PCPR 
funkcjonowała imienna tabela zastępstw.  
Zgodnie z regulaminem pracy11 do pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
koordynatora pracy z rodziną stosowany był zadaniowy system pracy, wynikający  
z zakresów obowiązków poszczególnych koordynatorów.  

(akta kontroli str.82-106) 
                                                      
11 Zarządzenie Dyrektora z 26 grudnia 2019 r. 
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Stan zatrudnienia koordynatorów na koniec 2018 r. wynosił 11 osób (w tym dwie na 
długookresowym zwolnieniu lekarskim), na koniec 2019 r. – 13 osób (w tym pięć na 
długookresowym zwolnieniu lekarskim) i na 30 czerwca 2020 r. – 11 osób (w tym 
cztery na długookresowym zwolnieniu lekarskim). Dane o stanie zatrudnienia 
koordynatorów były zgodne ze sprawozdaniami składanymi przez PCPR do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: „MRPiPS”) za odpowiednie 
lata oraz I półrocze 2020 r. Poziom fluktuacji12 osób zatrudnionych na tych 
stanowiskach wynosił odpowiednio: 0,36, 0,08 i 0,17. W tym okresie z pracy 
koordynatora zrezygnowało łącznie siedem osób, tj. cztery w 2018 r, jedna w 2019 r. 
i dwie w I połowie 2020 r. 

(akta kontroli str.85-87, 107-162) 

W 2018 r. (według stanu na koniec roku) na terenie Powiatu funkcjonowało 190 
rodzin zastępczych i rdd, w tym 109 objętych opieką koordynatora. W 2019 r. były to 
184 rodziny zastępcze i rdd (w tym 102 objęte opieką koordynatora), a według 
danych na koniec półrocza 2020 r. – 177 rodzin zastępczych i rdd (w tym 80 pod 
opieką koordynatora). Dane o liczbie rodzin zastępczych i rdd objętych wsparciem 
koordynatorów były zgodne ze sprawozdaniami składanymi przez PCPR do 
MRPiPS za odpowiednie lata oraz I półrocze 2020 r. 

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. Liczba rodzin zastępczych/rdd objętych opieką 
koordynatora przypadających na zatrudnionego koordynatora13 na koniec 2018 r. 
wynosiła dziesięć, na koniec 2019 r. – osiem, a na 30 czerwca 2020 r. – siedem.  
W przypadku odejścia z pracy koordynatora, do czasu wyznaczenia nowego, 
bieżącą pracę z rodziną prowadzili wyznaczeni specjaliści pracy z rodziną. 

W poszczególnych latach 2018, 2019 i 2020 (I półrocze) opieką koordynatora 
objęto: 

- od 43 do 62 spokrewnionych rodzin zastępczych (od 42% do 57%), 

- od 22 do 30 rodzin zastępczych niezawodowych (od 42% do 51%), 

- od 9 do 12 rodzin zastępczych zawodowych (od 60% do 80%), 

- od 5 do 6 rodzinnych domów dziecka (od 83% do100%). 

W 2019 r. wystąpił jeden przypadek rezygnacji dotychczasowego koordynatora  
z pełnienia funkcji w zawodowej rodzinie zastępczej z powodu „trudności  
w komunikacji z rodziną i wspólnym działaniu na rzecz dzieci w niej 
umieszczonych”. Wyjaśniając ww. sytuację Dyrektor uzyskał od rodziny telefoniczną 
informację o rezygnacji rodziny zastępczej ze wsparcia koordynatora (notatka 
służbowa z rozmowy w dniu 11 marca 2019 r.). 

W okresie objętym kontrolą wystąpiły także trzy przypadki wnioskowania rodzin  
o zmianę koordynatora, motywowane brakiem możliwości współpracy  
z dotychczasowym. Rodzinom tym przydzielono innych koordynatorów.  

(akta kontroli str.108-163, 164-177) 

1.3. Organizator corocznie zwracał się do pracowników PCPR (w tym 
koordynatorów – 85,7% ankietowanych koordynatorów potwierdziło ten fakt)  
o propozycje potrzebnych szkoleń. W miarę możliwości spełniał te oczekiwania  
i zapewniał koordynatorom możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  
w szkoleniach, kursach i superwizji. W teczkach osobowych koordynatorów 
znajdowały się odpowiednie potwierdzenia uczestnictwa w tych formach 

                                                      
12 Iloraz liczby koordynatorów, którzy odeszli z pracy w danym roku do średniorocznej liczby koordynatorów. 
13 Wliczając koordynatorów przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. 
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doskonalenia zawodowego. W 2018 r. 11 koordynatorów zrealizowało 71 dni 
szkoleniowych (średnio 6,5 dnia na kontrolera), w 2019 r. 12 koordynatorów 
zrealizowało 26 dni szkoleniowych (2,2 dnia na koordynatora), a w I połowie 2020 r. 
siedmiu koordynatorów uczestniczyło w jednodniowym kursie z pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  

Spośród ankietowanych koordynatorów pracodawca zapewnił im w ciągu ostatnich 
trzech lat szkolenia z zakresu: obowiązujących przepisów (50% odpowiedzi), 
metodyki pracy z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej (12,5%), metodyki 
pracy z wybranymi grupami rodzin/dzieci (50%), ochrony danych osobowych  
i przepisów BHP (po 75%). 

Z możliwości wsparcia zapobiegającego zjawisku wypalenia zawodowego 
(superwizji) skorzystało 62,5% ankietowanych koordynatorów (jedna osoba 
posiadająca staż pracy poniżej roku oraz po dwie osoby posiadające staż pracy od 3 
do 5 lat i powyżej 5 lat).  

(akta kontroli str.178-211) 

1.4. Koszty zatrudnienia koordynatorów w poszczególnych latach objętych kontrolą 
wynosiły odpowiednio: 424,6 tys. zł w 2018 r., 427,6 tys. zł w 2019 r. i 171,5 tys. zł  
w I połowie 2020 r. Dofinansowanie z MRPiPS do corocznych programów Asystent 
Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej wyniosło: 169,2 tys. zł w 2018 r. 
(tj. 39,85% łącznych kosztów zatrudnienia koordynatorów), 155,2 tys. zł w 2019 r. 
(36,3%). Tym samym w latach 2018 i 2019 spełniony został warunek odpowiedniego 
udziału własnego powiatu w koszcie zatrudnienia koordynatorów, gdyż PCPR nie 
korzystał z innych zewnętrznych źródeł dofinansowania zatrudnienia koordynatorów. 
W 2020 r. ww. program nie został jeszcze uruchomiony (stan na 24 września).  

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. Podane w nich 
informacje dotyczące m.in. liczby koordynatorów, liczby rodzin objętych ich opieką, 
a także wynagrodzeń koordynatorów, były zgodne ze stanem faktycznym 
i ewidencją księgową. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że: „obecny system finansowania zatrudnienia 
koordynatorów z dofinansowaniem z Programu Asystent Rodziny i Koordynator 
Pieczy Zastępczej pozwala na utrzymanie stałego zespołu koordynatorów w stopniu 
zadowalającym, pomimo wpływu dotacji w II i III kw. danego roku”.   

(akta kontroli str.76-79, 212-224) 

1.5. Koordynatorzy sporządzali z realizowanych działań miesięczne sprawozdania  
w formie kart pracy. Zawierały one wykaz rodzin objętych opieką koordynatora, ilość 
wizyt w rodzinie w danym miesiącu oraz wyjaśnienia przyczyn braku takich wizyt. 
Ponadto karty pracy zawierały daty i rodzaj wykonanych czynności, w tym m.in. 
wizyty (potwierdzone podpisem rodziny), udział w zespołach ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka, udział w posiedzeniach sądu, udział w szkoleniach i konferencjach, 
przeprowadzanie analiz kandydatów na rodzinę zastępczą. Wykonanie czynności 
było potwierdzane podpisem Kierownika ZPZ. 

Ponadto koordynatorzy, w oparciu o karty pracy, sporządzali dwa roczne 
sprawozdania: „Sprawozdanie roczne koordynatora” oraz wewnętrzne „Dane do 
sprawozdania dla dyrektora” – za rok …narastająco”, które były weryfikowane przez 
kierownika ZPZ i zatwierdzane przez dyrektora. 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 



 

7 

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 dla Zarządu Powiatu lub MRPiPS.  

(akta kontroli str.108-162, 225-240) 

1.6. W latach 2018-2020 (I półrocze) Starostwo Powiatowe w Olsztynie 
przeprowadziło w PCPR dwie kontrole14 (w listopadzie 2018 r. i październiku 2019 
r.). Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań przez 
PCPR, a w szczególności współpracę pomiędzy organizatorem pieczy a rodzinami 
zastępczymi oraz funkcjonowanie wybranych rodzin zastępczych. Podczas kontroli 
poddano weryfikacji zgromadzoną i prowadzoną przez PCPR dokumentację 
wybranych losowo ośmiu rodzin zastępczych (w tym prowadzących rodzinne domy 
dziecka), dokonano przeglądu oraz analizy dokumentacji dotyczącej kontaktów oraz 
zasad i form współpracy realizowanej przez koordynatorów pieczy zastępczej  
z rodzinami zastępczymi. Zweryfikowano „Miesięczne karty pracy koordynatorów” 
oraz tzw. „Zeszyty rodzin”. Kontrola obejmowała także kontrolę rodzin zastępczych 
w miejscach ich funkcjonowania/zamieszkania. 

Przeprowadzone kontrole rodzin zastępczych nie wykazały uchybień,  
a w protokołach kontroli stwierdzono, że „Koordynatorzy pieczy zastępczej rzetelnie 
wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków, co potwierdzają także opinie 
zebrane od rodzin zastępczych w trakcie ich wizytacji”. 

(akta kontroli str.241-249) 

W PCPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził15 w grudniu 2019 r. 
kontrolę w zakresie organizacji wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w świetle 
przepisów ustawy o systemie pieczy zastępczej, obejmująca okres od 1 stycznia 
2018 r. do dnia jej zakończenia. 

Kontrolą objęto m.in.: zgodność zatrudniania koordynatorów z wymaganymi 
kwalifikacjami oraz zapewnienie im szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, a także 
sposób zapewniania wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na braku dokumentowania 
zasięgania opinii osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, o której mowa 
w art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, przed przydzieleniem koordynatora.   

W wystąpieniu pokontrolnym z 15 stycznia 2020 r. wydano zalecenie dotyczące 
dokumentowania ww. czynności, a Dyrektor PCPR poinformował pismem 
z 17 lutego 2020 r., że powyższe zalecenie zostało zrealizowane poprzez 
wprowadzenie druku oświadczenia, w którym opiekun zastępczy wyraża pisemną 
zgodę na objęcie opieką przez wymienionego z imienia i nazwiska koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej.   

(akta kontroli str.250-272) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki   
w zbadanym zakresie. Organizator zatrudniał na stanowiskach koordynatorów 
osoby spełniające wymagania ustawowe na podstawie form prawnych 
przewidzianych ustawą o pieczy zastępczej, a w strukturze organizacyjnej jednostki 
umieścił ich w komórce organizacyjnej do spraw rodzinnej pieczy zastępczej,  
tj. Zespole Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Żaden z koordynatorów nie pracował 

                                                      
14 Na podstawie art. 38b ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
15 Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami zastępczymi i rdd. Organizator zapewniał 
koordynatorom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także możliwość 
skorzystania z superwizji. Na uwagę zasługuje zmienny (w latach objętych kontrolą) 
poziom fluktuacji osób zatrudnionych na tych stanowiskach, świadczący  
o stabilności zatrudnienia, wynoszący odpowiednio: 0,36, 0,08 i 0,17. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom  
2.1. W PCPR nie wprowadzono szczegółowych pisemnych wewnętrznych procedur 
dotyczących zasad przydzielania koordynatorów do rodzin, poza opracowaniem 
formularza wniosku o przydzielenie koordynatora, a w 2020 r. – także druku 
oświadczenia, w którym opiekun zastępczy wyraża pisemną zgodę na objęcie 
opieką przez wymienionego z imienia i nazwiska koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej.   

Kierownik Zespołu wyjaśniła, że: „W przypadku złożenia przez rodzinę wniosku  
o wsparcie koordynatora rozpoczyna się proces jego przydziału, który jest 
uzależniony od następujących czynników: 

− aktualnie wolnych miejsc u zatrudnionych koordynatorów (rotacja pracowników); 

− rejonizacji – w związku z dużym obszarem działania Powiatu Olsztyńskiego, 
tj. 12 gmin, staramy się zachować, na ile to możliwe, rejonizację pracy 
koordynatorów, tak, aby jak najwięcej czasu mogli poświęcać pracy z rodziną,  
a nie na dojazdy do jej miejsca zamieszkania; 

− doświadczenie w pracy koordynatora w przypadku rodziny z dużymi 
problemami, zarówno w rodzinie zastępczej, jak i w procesie opiekuńczo-
wychowawczym podopiecznych. Zdarza się, że sądy bez wstępnej oceny 
kandydatów ustanawiają rodzinę zastępczą, która nie spełnia kryteriów 
zawartych w art. 43 ustawy o pieczy zastępczej, co oznacza potencjalną 
możliwość wystąpienia w rodzinie dużych problemów opiekuńczo-
wychowawczych; 

− indywidualnych potrzeb opiekunów zastępczych i powierzonych ich opiece 
dzieci, np. ciągły brak pozytywnych męskich wzorców w rodzinie chłopców oraz 
kodowany obraz kobiety – niańki, sprzątaczki, kucharki, bez możliwości 
wypowiedzenia się i akceptacji własnych potrzeb; 

− płci koordynatora – w związku z dotychczasowymi przeżyciami dzieci, 
tj. przemocy stosowanej przez mężczyznę lub kobietę, mających ogromne 
znaczenie w dotychczasowym życiu dzieci.” 

W okresie objętym kontrolą wszystkie wnioski o przydzielenie koordynatora 
rozpatrzono pozytywnie.  

Prawidłowość wyznaczania koordynatora zbadano na próbie dokumentacji ośmiu 
rodzin zastępczych i rdd oraz na podstawie badania ankietowego rodzin objętych 
opieką koordynatora16. W wyniku tego badania ustalono, że: 

− wszystkie rodziny zastępcze zostały objęte pomocą koordynatora przed 2020 r.; 

− w dokumentacji rodzin zawarto pisma PCPR do rodzin informujące  
o przydzieleniu koordynatora, a brak było potwierdzenia zasięgania opinii  
o przydzielonym koordynatorze17; 

− organizator każdorazowo informował pisemnie rodzinę o wyznaczeniu 
koordynatora (65% rodzin ankietowanych potwierdziło, że zasięgano ich opinii 
przed wyznaczeniem koordynatora); 

                                                      
16 Próba ankietowa obejmowała 20 rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora.  
17 Zostało to opisane w pkt. 1 sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

OBSZAR 
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− spośród udzielających odpowiedzi, 94,1% rodzin zastępczych wskazało, że nie 
miało negatywnej opinii o wyznaczonym koordynatorze. 

(akta kontroli str. 80-81, 273-345) 

Dyrektor PCPR wprowadził od 15 stycznia 2020 r. druk oświadczenia,  
w którym opiekun zastępczy wyrażał pisemną zgodę na objęcie opieką przez 
wymienionego z imienia i nazwiska koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.   

W sprawie niedokumentowania, do końca 2019 r., zasięgania opinii osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy 
o pieczy zastępczej, przed przydzieleniem koordynatora Dyrektor Centrum wyjaśnił, 
że: „Zawsze staraliśmy się przede wszystkim wyznaczyć nową osobę wg 
indywidualnych potrzeb rodziny. W przypadku zmiany koordynatora 
współpracującego z rodziną obecny koordynator podczas pożegnalnej rozmowy 
z rodziną informował również, że będzie wyznaczony nowy koordynator, a do tego 
czasu z rodziną będzie współpracował wyznaczony specjalista pracy z rodziną. Ten 
właśnie pracownik w momencie zatrudnienia nowej osoby lub wolnego miejsca 
u koordynatora już zatrudnionego w rozmowie osobistej lub telefonicznej pytał czy 
rodzina nadal chce współpracować z koordynatorem i przekazywał informację 
o nowej osobie, zachęcając do współpracy. Zarówno w przypadku zmiany 
koordynatora, jak też objęcia takim wsparciem nowej rodziny często następowało 
zapoznanie się z nowego koordynatora podczas wizyt rodziny w siedzibie Centrum, 
podczas posiedzeń Zespołu dotyczącego oceny sytuacji dziecka lub podczas wizyty 
nowej osoby z innym koordynatorem wprowadzającym w obowiązki służbowe lub 
specjalistą pracy z rodziną w domu rodziny. Każdorazowo wysyłaliśmy do rodziny 
pisemną informację o przydziale nowego koordynatora i nigdy żadna z rodzin, po 
otrzymaniu tego pisma nie poinformowała nas o braku akceptacji współpracy z tą 
konkretną osobą. Tutejsze Centrum ustalając opiekę koordynatora nad nową 
rodziną musi brać również pod uwagę gminę, w której mieszka rodzina. Nie możemy 
dopuścić do sytuacji, w której koordynator będzie musiał jeździć do wszystkich gmin, 
skracając tym samym swój czas dla każdej rodziny. Rotacja zatrudnienia 
koordynatorów też jest duża. Jest to trudna i wymagająca praca, więc nie cieszy się 
zainteresowaniem. Zazwyczaj trzeba długo czekać na chętnych do tej pracy 
i zatrudnienie się nowej osoby. Ze względu na charakter tego zawodu dość dużo 
czasu zajmuje też nowym niedoświadczonym pracownikom wdrożenie się 
w obowiązki służbowe, na tyle dobrze, żeby móc zacząć samodzielną 
i odpowiedzialną pracę z rodziną. Rzadko zdarzają się sytuacje, w których po 
odejściu z pracy koordynatora mamy dla rodziny możliwość wybierania nowego 
koordynatora, gdyż pozostali koordynatorzy mają zazwyczaj komplet rodzin pod 
opieką. Musimy więc dokonywać wyboru pomiędzy przyznaniem rodzinie wsparcia 
w osobie nowego koordynatora lub zabraniem innej rodzinie współpracującego z nią 
koordynatora i zastąpienie nowozatrudnioną osobą. Pomimo tych problemów 
najważniejsze dla nas, posiadających pod opieką tak wiele rodzin i ich 
podopiecznych, jest przydzielić do opieki koordynatora, z którym rodzina chętnie 
podejmuje współpracę, czego dowodem jest znikoma ilość rezygnacji rodzin ze 
współpracy z koordynatorem” 

(akta kontroli str.346-350) 

Spośród ankietowanych rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora18 na 
dzień 30 czerwca 2020 r., 22,2% wskazało, że nie występowały o objęcie rodziny 
opieką koordynatora, gdyż nie miały problemów wychowawczych z podopiecznymi 
i radziły sobie same. Pozostałe rodziny wykazały chęć współpracy z koordynatorem. 

                                                      
18 Badanie ankietowe przeprowadzono na próbie 20 rodzin zastępczych, nieobjętych opieką koordynatora. 
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Kierownik Zespołu wyjaśniła m.in, że „Na dzień 16 października 2020 r. po 
zatrudnieniu nowych koordynatorów, 13 z 14 ww. rodzin jest już objęta wsparciem 
koordynatora, a jedna z rodzin, w której nie ma żadnych problemów opiekuńczo-
wychowawczych, złożyła ustną deklarację, że chce pracować tylko z konkretnym 
koordynatorem, który pod swoją opieką ma już komplet rodzin. 
Czasowe wstrzymanie opieki koordynatora nad rodzinami wynikało z problemów 
kadrowych związanych z urlopami macierzyńskimi koordynatorów lub ich rezygnacji 
z pracy w PCPR. We wszystkich rodzinach, które nie są objęte wsparciem 
koordynatora, bieżącą pracę z rodziną prowadzą wyznaczeni specjaliści pracy 
z rodziną zatrudnieni w Centrum”. Dodała, że „W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 
czerwca 2020 r., wszystkie wnioski opiekunów zastępczych w sprawie przydzielenia 
opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej były rozpatrywane pozytywnie, co 
znaczy, że każdy złożony wniosek skutkował przydzieleniem wsparcia koordynatora. 
Zazwyczaj następowało to w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Zdarzały się jednak 
sytuacje, że w przypadku braku wolnych miejsc u zatrudnionych już koordynatorów, 
rodzina musiała poczekać. Były to sytuacje, kiedy któryś z koordynatorów odszedł 
z pracy lub na urlop macierzyński i trwały poszukiwania nowej osoby. Zatrudnienie 
i przyuczenie nowej osoby wymagało czasu, jednak nie były to okresy dłuższe niż 
dwa lub trzy miesiące”.  

 (akta kontroli str. 164-165, 351-401) 

Z powodu rezygnacji z pracy lub długotrwałego zwolnienia lekarskiego dziesięciu 
koordynatorów, w okresie objętym kontrolą nastąpiły 138 zmiany koordynatora 
współpracującego z rodziną zastępczą. W 2018 r. było 37 takich zmian, 72 w 2019 r. 
i 29 w I połowie roku 2020. Ponadto wystąpiły trzy przypadki zmiany koordynatora 
na prośbę rodziny zastępczej i/lub koordynatora. W wyniku badania próby ośmiu 
rodzin i rdd objętych wsparciem koordynatora stwierdzono, że z powodu odejścia 
z pracy lub zmiany stanowiska w czterech rodzinach doszło ośmiokrotnie do zmiany 
koordynatora. 
Kierownik Zespołu wyjaśniła, że: „Każda rodzina zastępcza po odejściu 
koordynatora zostaje objęta opieką specjalisty pracy z rodziną. Następnie 
w zależności od wolnych miejsc u funkcjonujących koordynatorów lub dnia 
zatrudnienia nowego koordynatora rodziny w znacznej większości ponownie zostają 
objęte wsparciem kolejnego koordynatora. Część z w/w rodzin, z różnych powodów 
przestała funkcjonować tj. rodzina została rozwiązana ze względu na złe 
funkcjonowanie lub odejścia dzieci do rodziny adopcyjnej czy powrót dzieci do 
rodziny biologicznej, zmieniła miejsce zamieszkania i przeszła pod opiekę innego 
PCPR. Zdarzały się też sytuacje, w których dzieci osiągnęły pełnoletność. 
W sytuacjach, kiedy rodzina ma pod opieką tylko pełnoletnią osobę tylko 
sporadycznie koordynator nadal pracuje z rodziną i jest to uwarunkowane 
poważnymi problemami zdrowotnymi opiekuna zastępczego lub podopiecznego. 
Zazwyczaj wsparcie takie nie jest już potrzebne i rodzina pozostaje pod opieką 
specjalisty pracy z rodziną. Reasumując powyższe z tych 138 rodzin, które 
pozostały bez opieki koordynatora w wymienionych wyżej okresach znaczna 
większość otrzymała ponowne wsparcie koordynatora w możliwie najkrótszym 
okresie, natomiast część rodzin z powodu pełnoletności podopiecznych pozostała 
pod opieką specjalistów pracy z rodziną. Na 1 września 2020 r. na 175 rodzin 
funkcjonujących, 108 było objętych wsparciem koordynatorów oraz 67 było objętych 
wsparciem specjalistów pracy z rodziną, przy czym z tych 67 rodzin 33 rodziny mają 
pod opieką tylko pełnoletnie osoby. Oznacza to, że w tutejszym Centrum trzech 
specjalistów pracy z rodziną wspiera 34 rodziny zastępcze, z których wiele nie 
złożyło nigdy wniosku o wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”. 

(akta kontroli str.82-84, 413-414) 
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2.2. Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych19 objętych opieką 
koordynatora i rdd oraz ośmiu rodzin zastępczych i rdd nieobjętych opieką 
koordynatora20 wykazało, że: 

• Plany były zindywidualizowane i szczegółowo odnosiły się do problemów oraz 
precyzyjnie określały cele pracy z dzieckiem. Określano w nich m.in. metody 
pracy z dzieckiem, cele główne, cele szczegółowe długoterminowe (np. 
monitorowanie stanu zdrowia z zachowaniem higieny poprzez regularne wizyty 
kontrolne u lekarzy specjalistów oraz systematyczne mycie ciała 
i  szczotkowanie zębów, aktywne spędzanie czasu wolnego z utrzymaniem 
racjonalnego korzystania z urządzeń elektronicznych poprzez wspieranie 
i pomoc w znalezieniu dodatkowych zajęć oraz udział w terapii uzależnienia od 
korzystania z urządzeń elektronicznych) oraz cele krótkoterminowe (np. 
wdrażanie do samodzielności poprzez naukę dbania o czystość w swoim 
otoczeniu). 

• Nie stwierdzono różnic, pomiędzy jakością planów pomocy dziecku 
przygotowywanych dla rodzin objętych wsparciem koordynatorem, a planami 
opracowanymi w rodzinach nieobjętych wsparciem. Przyjęte do realizacji plany 
uwzględniały opinię psychologa, były zawsze akceptowane przez opiekunów 
dziecka i zatwierdzane przez Kierownika Zespołu. 

• Plany były opracowywane po zasięgnięciu informacji we właściwym dla miejsca 
zamieszkania dziecka ośrodku pomocy społecznej (siedem przypadków) lub 
asystenta rodziny (jeden przypadek). 

• Jako główne cele w planach podano: powrót do rodziny biologicznej (dotyczyło 
to planów w pięciu rodzinach objętych opieką koordynatora i w pięciu rodzinach 
nieobjętych opieką) poprzez umożliwienie różnych form kontaktów rodzicami 
biologicznym i/lub rodzeństwem, przygotowanie do usamodzielnienia (w siedmiu 
planach w rodzinach nieobjętych opieką i jednej rodzinie objętej opieką), 
adopcja (w dwóch planach w rodzinach objętych opieką koordynatora i czterech 
rodzinach nieobjętych opieką) poprzez zgłoszenie do ośrodków adopcyjnych 
oraz pozostanie w pieczy zastępczej (w pięciu planach w rodzinach objętych 
i czterech rodzinach nieobjętych opieką koordynatora) poprzez zacieśnianie 
więzów z aktualna rodziną. Analizowane plany nie przewidywały skierowania 
dziecka do domu pomocy społecznej. 

Analiza dokumentacji ww. rodzin, 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, psychologa, specjalisty pracy z rodziną, kierownika 
ZPZ, 

− w przypadku rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora, oceny sytuacji 
dziecka dokonywał opiekujący się rodziną specjalista pracy z rodziną,  
w konsultacji z psychologiem i przy udziale kierownika ZPZ, 

− oceny te przeprowadzano nie rzadziej, niż co trzy miesiące w przypadku dzieci 
poniżej trzech lat, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej, niż co sześć 
miesięcy, 

− we wszystkich przypadkach wynikających ze wskazań w ocenie sytuacji dziecka 
sporządzano modyfikacje planów pomocy dziecku, 

                                                      
19 Badaniem objęto dokumentację dwóch rodzin zastępczych spokrewnionych, dwóch rodzin zastępczych   

niezawodowych, dwóch rodzin zastępczych zawodowych i dwóch rodzinnych domów dziecka. 
20 Badaniem objęto dokumentację trzech rodzin zastępczych spokrewnionych, dwóch rodzin zastępczych  

niezawodowych oraz dwóch rodzin zastępczych zawodowych i jednego rodzinnego domu dziecka. 
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− ograniczenia związane z trwającą pandemią COVID-19 nie wpłynęły na 
terminowość sporządzania ocen sytuacji dziecka, a posiedzenia zespołów 
oceniających odbywały się bez obecności rodzin. 

(akta kontroli str.273-337, 352-412, 465-574) 

W piśmie Kierownika ZPZ z 9 maja 2017 r., skierowanym do pracowników jego 
zespołu, zatytułowanym „Bezwzględnie wszystkich pracowników Centrum, w tym 
również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej obowiązuje znajomość ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przypomnienie terminów 
załatwiania spraw wynikających z zakresów czynności koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej”, podano m.in., że „W przypadku nowej rodziny plan pomocy 
dziecku należy sporządzić w ciągu dwóch miesięcy.” W próbie 16 rodzin 
zastępczych i rdd, których dokumentację objęto badaniem, plany pomocy dziecku 
sporządzano w terminie od 39 do 273 dni od umieszczenia w pieczy zastępczej 
(średnio 100 dni). W przypadku: 

1) 12 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej lub rdd przed okresem objętym 
kontrolą, tj. w latach 2006-2017, plany pomocy opracowano w terminie od 39  
do 273 dni od przyjęcia dziecka do rodziny lub rdd (średnio 129 dni),  

2) 15 dzieci przyjętych w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2018-2020  
I półrocze – w terminie od 46 do 103 dni (średnio 75 dni), w tym dla: 

− pięciorga dzieci – w terminie do dwóch miesięcy od przyjęcia ich do 
rodzinny lub rdd (od 46 do 60 dni, średnio 51 dni), tj. w terminie określonym 
w piśmie kierownika Zespołu ZPZ z 9 maja 2017 r., 

− 10 dzieci – w terminie powyżej dwóch miesięcy od przyjęcia ich do rodziny 
lub rdd (od 61 do 103 dni, średnio 87 dni), tj. po terminie określonym w ww. 
piśmie21. 

(akta kontroli str. 67-70, 273-337, 352-401) 
 

Kierownik Zespołu wyjaśniła, że: „Czas utworzenia planu pomocy dziecku po 
umieszczeniu w rodzinie zastępczej jest uzależniony głównie od rodziny zastępczej, 
która ma w nim kluczowe znaczenie. Oznacza to, że opiekunowie zastępczy muszą 
mieć czas na zapoznanie się z dzieckiem i jego problemami. Poobserwować 
dziecko w życiu codziennym swojej rodziny. Zauważyć problemy w dostosowaniu 
się dziecka do zasad i zwyczajów panujących w rodzinie, także w uczęszczaniu do 
szkoły czy przedszkola. Ponadto ważna jest wiedza, która zawarta jest 
w sporządzanej przez psychologa Centrum diagnozie psychofizycznej dziecka. Jest 
to również ważny czas dla specjalisty pracy z rodziną, który może zebrać jak 
najwięcej informacji z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, który powinien 
współpracować z rodziną biologiczną, ale nie zawsze tak się dzieje. Plany pracy 
z rodziną biologiczną sporządzane przez w/w Ośrodki są nadal rzadkością. Ponadto 
jest to również szansa na poznanie potrzeb opiekunów zastępczych, dla których 
funkcja rodziny zastępczej jest często bardzo dużym wyzwaniem. Okres tworzenia 
planów pomocy dzieciom zwyczajowo nie jest jednak dłuższy niż cztery miesiące od 
podjęcia współpracy przez tutejsze Centrum z ustanowioną rodziną zastępczą.” 

(akta kontroli str.413-414) 

Dyrektor PCPR wyjaśnił także, że: „Pisemne informacje z 9 maja 2017 r., 
przygotowane przez kierownika dla pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej były 
wynikiem rozmów i propozycji przekazywanych przez pracowników Zespołu, 
szczególnie nowozatrudnionych, podczas spotkań z kierownikiem celem 
usprawnienia ich pracy oraz respektowania zapisów ustawowych. Termin 

                                                      
21 Zostało to opisane w pkt 2 sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
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dwumiesięcznego terminu sporządzenia planu pomocy dziecku był propozycją, do 
której pracownicy mieli się odnieść z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 
uzyskania informacji odnośnie dziecka oraz jego rodziny biologicznej. W zależności 
od czasu uzyskania w/w dokumentacji, plan mógł zostać stworzony po okresie 
dwóch miesięcy, tj. dopiero po uzyskaniu szczegółowych niezbędnych informacji  
o dziecku i jego rodzinie. Okres dwóch miesięcy miał być propozycją optymalnego 
czasu do stworzenia w/w dokumentu, w przypadku posiadania pełnej wiedzy na 
temat rodziny i dziecka. Reasumując powyższe wyjaśniamy również, że po trzech 
latach starań o dwumiesięczny okres przygotowywania planów pomocy dziecku 
oczywiste stało się, że czas ten jest zbyt krótki do przygotowania dokumentu 
zawierającego kompletną wiedzę. Koordynatorzy mają zazwyczaj pod opieką 
rodziny z dużymi problemami, więc ogromną rolę odgrywa tutaj właśnie niezbędny 
czas do pozyskania jak największej ilości informacji do stworzenia w/w dokumentu. 
Ponadto wyjaśniamy, że każdy dłuższy okres przygotowania planu był konsultowany 
z kierownikiem Zespołu”. 

(akta kontroli str.415) 

Zdaniem NIK ww. pismo Kierownika ZPZ, mające na celu pomoc pracownikom  
w prawidłowym stosowaniu przepisów ustawy o pieczy zastępczej oraz przyjmujące 
wspólnie przedyskutowane w Zespole terminy, stanowi wyznacznik pracy ZPZ  
w tym zakresie i obliguje do stosowania wszystkich adresatów. Pismo to miało formę 
polecenia służbowego kierownika, skierowanego do pracowników jego zespołu 
i związanego z wykonywaniem ich obowiązków, a zgodnie z art. 100 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy22 pracownik jest zobowiązany stosować się 
do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę. Należy również podkreślić, że w okresie 
objętym kontrolą po ustalonym dwumiesięcznym terminie sporządzono większość, 
bo aż 67%, objętych badaniem planów. Ponadto NIK nie zgadza się ze 
stwierdzeniem Dyrektora PCPR, że po trzech latach od ustalenia tego terminu 
okazało się, że jest on zbyt krótki do przygotowania dokumentu zawierającego 
kompletną wiedzę. Należy bowiem zauważyć, że termin ten został ustalony po 
upływie ponad pięciu lat od wprowadzenia ustawowego obowiązku opracowywania 
planów pomocy dziecku, zatem Centrum miało wystarczający czas, aby na bazie 
własnych doświadczeń określić go w sposób możliwy do realizacji i jednocześnie 
tak, aby niezwłoczne opracowanie takiego planu stanowiło wsparcie dla dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.  

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

1. Niedokumentowanie do końca 2019 r. zasięgania opinii osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą, przed przydzieleniem im koordynatora (opisano  
w punkcie 2.1. wystąpienia pokontrolnego). 

2. Sporządzenie planów pomocy dla 10 dzieci (67% badanych przypadków)  
w terminach powyżej dwóch miesięcy od przyjęcia ich do rodzinnej pieczy 
zastępczej (opisano w punkcie 2.2. wystąpienia pokontrolnego).  

Przy wyznaczaniu koordynatora, organizator informował o tym i brał pod uwagę 
specyfikę rodziny zastępczej. Nie dokumentował jednak do końca 2019 r. czynności 
zasięgania opinii przedstawicieli rodziny lub rdd przed wyznaczeniem koordynatora. 
Organizator uwzględniał także prośby dotyczące zmiany koordynatora. Dla każdego 
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej opracowano zindywidualizowany plan 
pomocy, zawierający m.in. główny cel pracy z małoletnim. Koordynatorzy brali udział 

                                                      
22 Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm. 

Stwierdzone 
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w spotkaniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, modyfikując 
każdorazowo na podstawie ustaleń z tych spotkań plany pomocy dziecku. Plany te 
jednak nie zawsze były sporządzane w terminie ustalonym przez kierownika ZPZ, 
 tj. dwóch miesięcy po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka. Nieprzestrzeganie tego terminu było, w ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli, działaniem nierzetelnym.  

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

3.1. Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych i rdd objętych opieką 
koordynatora oraz ośmiu rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora 
wykazało, że koordynatorzy oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspierali 
rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka w realizacji ich zadań. 
Zidentyfikowane problemy i wsparcie ze strony koordynatorów można 
przyporządkować do zadań rodzin wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, tj.: 
• Traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 

osobowej (art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy). Odnotowano jeden problem, który 
rozwiązano poprzez monitorowanie wniosku złożonego przez PCPR do 
prokuratury w sprawie stosowania przemocy przez rodziców biologicznych 
wobec małoletniego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

• Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych (art. 
40 ust. 1 pkt 2) Odnotowano cztery problemy, które rozwiązano poprzez: pomoc 
w umówieniu wizyt do dermatologa; złożenie na prośbę rodziny wniosku o 
orzeczenie do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności; 
uzyskanie i przekazanie rodzinie dokumentacji medycznej dzieci.   

• Zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3). Odnotowano cztery problemy. Dzięki działaniom 
koordynatorów rozwiązano wszystkie poprzez: poszukiwanie nowej szkoły 
z internatem w Olsztynie (SOSW); wizytę koordynatora z rodziną w szkole 
specjalnej; omówienie na zespole szkolnym deficytów dziecka; zapisanie 
podopiecznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; pomoc 
psychologiczną w wyborze kolejnego etapu edukacji.  

• Zapewnienie dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań (art. 40 ust. 1 pkt 4). 
Odnotowano jeden problem, który rozwiązano poprzez motywowanie do 
zapisania nadpobudliwego podopiecznego na dodatkowe zajęcia sportowe 
(rodzina zapisała chłopca na zajęcia). 

• Zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych 
oraz religijnych (art. 40 ust. 1 pkt 5). Odnotowano sześć problemów. Dzięki 
działaniom koordynatorów rozwiązano wszystkie poprzez: podjęcie działań 
dotyczących uregulowaniu sytuacji prawnych dzieci; pomoc w uzyskaniu 
wsparcia finansowego na zakup pralki; pomoc w napisaniu wniosku o przyznanie 
jednorazowego świadczenia pieniężnego na zakup najpotrzebniejszych 
artykułów w związku z przyjęciem dzieci do Rodzinnego Domu Dziecka; wizytę 
w szkole, do której dziecko uczęszczało przed umieszczeniem w pieczy 
zastępczej, w celu udostępnienia informacji na temat etapu, na którym chłopiec 
zakończył przygotowania do I Komunii Świętej; pomoc w napisaniu wniosku 
o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego na zakup fotelika 
samochodowego i wózka dziecięcego. 

• Zapewnienie dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne (art. 40 ust. 1 pkt 6) - nie zdiagnozowano problemów w tym 
zakresie. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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• Umożliwienie dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba, że 
sąd postanowi inaczej (art. 40 ust. 1 pkt 7). Odnotowano dwa problemy. Dzięki 
działaniom koordynatorów rozwiązano je poprzez: wstrzymanie spotkań 
rodziców biologicznych z dziećmi; kontakt z asystentem rodziny, matką 
biologiczną i rdd w celu prawidłowego przebiegu urlopowania.  

Analogicznie dla rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora zidentyfikowano 
następujące problemy i wsparcie PCPR: 
• Traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 

osobowej (art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy). Odnotowano jeden problem, który 
rozwiązano poprzez kontakt z sądem w celu umożliwienia powołania rodziny 
zastępczej dla małoletniej na stałe.  

• Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych (art. 
40 ust. 1 pkt 2). Odnotowano dwa problemy, a dzięki działaniom koordynatorów 
rozwiązano je poprzez: dofinansowanie do przeprowadzania specjalistycznej 
diagnozy pod kątem FAS; wystąpienie do sądu o rozszerzenie kompetencji 
opiekunów zastępczych w zakresie spraw zdrowotnych oraz opieki 
specjalistycznej, z uwagi na brak kontaktu z opiekunem prawnym dziecka.  

• Zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3). Odnotowano jeden problem, który rozwiązano 
poprzez udzielenie zgody na kontakt dziecka z  pełnoletnią wnuczką opiekunki 
w celu nadrobienia zaległości i omówienia bieżącego materiału szkolnego 
przekazywanego online.  

• Zapewnienie dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań (art. 40 ust. 1 pkt 4) – 
nie odnotowano problemów w tym zakresie. 

• Zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych 
oraz religijnych (art. 40 ust. 1 pkt 5). Odnotowano jeden problem, który 
rozwiązano poprzez zapewnienie opieki psychologa PCPR. 

• Zapewnienie dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne (art. 40 ust. 1 pkt 6) oraz umożliwienie dziecku kontaktu 
z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej (art. 40 
ust. 1 pkt 7) – nie odnotowano problemów w tym zakresie. 

Zdiagnozowane problemy były uwzględnione w planach pomocy dziecku oraz 
znajdowały odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach, opisanych 
w dokumentacji pracy z rodziną. Przykładami stwierdzenia takich problemów 
i podjętych działań były w przypadku:  

− spędzania wolnego czasu wyłącznie przed komputerem – zalecenie i odbycie 
terapii uzależnień oraz udzielenie pomocy w znalezieniu dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych,  

− negatywnego wpływu rodziców biologicznych na stan emocjonalny dziecka – 
zalecenie i faktyczne wstrzymanie tych kontaktów, 

− zdiagnozowania upośledzenia umysłowego dziecka – uzgodnienie nauki 
dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i regularne wizyty 
u specjalistów. 

Badanie ankietowe rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora wykazało, że: 
• 5% (jedna rodzina) wskazała na brak wsparcia ze strony koordynatora, 5% 

oceniło wsparcie ze strony koordynatora w opiece nad dziećmi jako niewielkie, 
50% jako dobre lub bardzo dobre, a 40% jako znakomite,  

• 30% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych jako dobre lub bardzo 
dobre, 10% jako znakomite, 25% jako niewielkie, a 35% wskazało, że nigdy nie 
otrzymało wsparcia w tym zakresie, 
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• 30% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych jako dobre, 10% 
jako dostateczne, 5% jako niewielkie, 10% jako znakomite a 45% zadeklarowało, 
że nigdy nie otrzymało wsparcia w tym zakresie, 

• 20% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
rozwoju uzdolnień i zainteresowań jako niewielkie, 30% jako dobre lub bardzo 
dobre, 15% jako znakomite, a 35% zadeklarowało, że nigdy nie otrzymało 
wsparcia w tym zakresie, 

• 5% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zaspokojeniu dziecku 
potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych 
jako dostateczne, 50% jako dobre lub bardzo dobre, 25% jako znakomite, a 20% 
zadeklarowało, że nigdy nie otrzymało wsparcia w tym zakresie, 

• 60% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w zapewnieniu dziecku 
ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie prywatne jako 
dobre lub bardzo dobre, 20% jako znakomite, a 20% wskazało, że nigdy nie 
otrzymało wsparcia w tym zakresie, 

• 60% rodzin oceniło wsparcie ze strony koordynatora w umożliwieniu dziecku 
kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi jako dobre lub bardzo dobre, 30% 
jako znakomite, a 10% wskazało, że nigdy nie otrzymało wsparcia w tym 
zakresie, 

• 95% rodzin oceniło pomoc i wsparcie niesione przez koordynatora jako 
potrzebne i skuteczne. Jedna rodzina (5%) określiła pomoc jako skuteczną 
w ograniczonym zakresie, wskazując na brak możliwości podejmowania decyzji.  

(akta kontroli str.273-345, 351-401) 

Spośród rodzin zastępczych i rdd objętych badaniem, sześć rodzin objętych opieką 
koordynatora i cztery rodziny nieobjęte opieką skorzystały z następujących 
uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej:  
− korzystanie z pomocy rodziny pomocowej (dwie rodziny zastępcze objęte opieką 

koordynatora i trzy rodziny nieobjęte opieką koordynatora), 

− możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 
(trzy rodziny objęte opieką i dwie rodziny nieobjęte opieką koordynatora), 

− umożliwienie uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub  
w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej (po jednej rodzinie objętej i nieobjętej opieką koordynatora), 

− prawo do urlopu (dwie rodziny zastępcze objęte opieką koordynatora i jedna 
rodzina nie objęta opieką), 

− możliwość udziału w grupie wsparcia (jedna rodzina objęta opieką 
koordynatora), 

− poradnictwo, które miało na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego (dwie rodziny zastępcze 
objęte opieką koordynatora), 

− szkolenia mające  na celu podnoszenie kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 
potrzeby (sześć rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora i trzy rodziny 
nieobjęte opieką). 

Żadna z objętych badaniem dokumentacji rodzin zastępczych i rdd nie zgłaszała 
potrzeby skorzystania, za pośrednictwem PCPR, z pomocy wolontariuszy, ani 
z pomocy prawnej. 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że „Pracownicy współpracujący z rodzinami zastępczymi 
i prowadzącymi rodzinne domy dziecka na bieżąco informują opiekunów 
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zastępczych o możliwości współpracy z wolontariuszami wg własnych potrzeb. 
Od dnia 1 stycznia 2018 do dnia dzisiejszego tylko jedna rodzina zgłosiła chęć 
współpracy ze wskazanym wolontariuszem wykonującym pracę logopedyczną. 
W tej sprawie tutejsze Centrum zawarło w dniu 29 listopada 2018 r. porozumienie 
współpracy pomiędzy wolontariuszem, a zawodową rodziną zastępczą, dotyczące 
pracy z dwójką dzieci w wymiarze jeden raz w tygodniu po 45 minut. 

W 2020 roku udało się pozyskać wolontariusza, który obecnie udziela korepetycji 
dla dziewięciorga dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu 
dziecka z zakresu matematyki i języka angielskiego w wymiarze jeden raz 
w tygodniu ok. 4 godzin. Stosowne porozumienie zostało zawarte w dniu 
31 sierpnia.2020 r. Pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej udzielają pomocy 
prawnej opiekunom zastępczym i czasami też rodzicom biologicznym, z którymi 
współpracują na bieżąco, wg zgłaszanych potrzeb, wykorzystując przy tym 
konsultacje indywidualne w sprawie poszczególnych problemów opiekunów 
z prawnikiem zatrudnionym w Centrum. W niektórych sytuacjach przekazujemy też 
po wcześniejszym ustaleniu numer telefonu kontaktowego do prawnika.” 

(akta kontroli str. 273-401, 416-431) 

Badanie dokumentacji dotyczącej rodzin zastępczych i rdd objętych wsparciem 
koordynatora wykazało, że koordynatorzy odwiedzali poszczególne rodziny od 
jednego do dwóch razy w miesiącu. Wizyty były rzetelnie dokumentowane w formie 
notatek oraz potwierdzane podpisem na kartach pracy przez odwiedzane rodziny. 
W okresie pandemii COVID-19 zmniejszono ilość wizyt do przypadków, gdy 
zgłoszone problemy nie mogły być rozwiązane na odległość. W przypadku rodzin 
nieobjętych wsparciem pracownicy PCPR, spotykali się z nimi co najmniej dwa razy 
do roku.  Ankietowane rodziny zastępcze objęte opieką koordynatora wskazały, że: 
− 81% z nich odwiedzanych było przez koordynatora raz w miesiącu, 5% (jedna 

rodzina) raz w tygodniu i w razie potrzeby częściej, jedna rodzina podała – raz 
na dwa tygodnie oraz jedna dwa trzy razy w miesiącu, 

− 5% rodzin wskazało, że koordynator bardzo często rozmawia  
z rodzicami zastępczymi, a 95%, że zawsze, 

− 20% rodzin wskazało, że koordynator często lub bardzo często wypełnia 
dokumenty, a 80%, że zawsze, 

− 45% rodzin wskazało, że koordynator nigdy nie sprawdza stanu i czystości 
pomieszczeń, 5% bardzo rzadko, 10%, że często, a 40%, że zawsze, 

− 55% rodzin wskazało, że koordynator rozmawia z dziećmi często lub bardzo 
często, a 45%, że zawsze, odpowiedź „rzadko” wskazała jedna rodzina,   

− 15% rodzin wskazało, że koordynator bawi się z dziećmi bardzo rzadko lub 
rzadko, 5%, że często lub bardzo często, 10%, że zawsze, a 70% 
zadeklarowało, że nigdy, 

− 5% rodzin wskazało, że koordynator rzadko pomaga dzieciom w odrabianiu prac 
domowych, 5%, że zawsze, a 90% wskazało, że nigdy. 

(akta kontroli str. 273-345, 351-401) 

Koordynatorzy oraz PCPR wspierali rodziny zastępcze w kontaktach i współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak sądy (koordynatorzy brali udział 
w posiedzeniach sądowych dotyczących dzieci z rodzin zastępczych lub rdd – dwa 
przypadki), ośrodki adopcyjne, ośrodki pomocy społecznej i placówki szkolne. 
Współpraca ta dotyczyła m.in.: uregulowania sytuacji prawnej dzieci, urlopowania 
dzieci do bliskich, przygotowania do adopcji, analizy wyników w nauce, poprawy 
zachowania i oceny możliwości kontaktu rodziców biologicznych z dzieckiem. 
Wsparcie takie udokumentowano w przypadku wszystkich ośmiu badanych rodzin 
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zastępczych i rdd objętych wsparciem koordynatora oraz pięciu nim nieobjętych. 
W badanej dokumentacji nie było przypadku stwierdzenia ustania przyczyny 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub 
złożenia do właściwego sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania 
o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej. 

(akta kontroli str. 273-345, 351-401) 

3.2. Rodziny zastępcze miały zapewniony dostęp do specjalistycznej pomocy dla 
dzieci. Porady psychologiczne udzielane były przez zatrudnionych w PCPR 
psychologów oraz współpracujące Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. 
W ramach tej współpracy rodziny mogły korzystać z diagnozowania dzieci, 
opiniowania, działalności terapeutycznej, działalności profilaktycznej, poradnictwa, 
konsultacji, działalności informacyjno-szkoleniowej.  

Na podstawie 16 zbadanych dokumentacji stwierdzono, że 10 rodzin (sześć 
objętych pomocą koordynatora i cztery nieobjęte taką pomocą) korzystało za 
pośrednictwem PCPR z różnych form specjalistycznej pomocy. Z pomocy 
psychologa skorzystało 10 rodzin (w tym siedem w dłuższym okresie czasu) oraz 
dwie osoby doraźnie z pomocy doradcy zawodowego i jedna długookresowo 
z pomocy dietetyka. 

Spośród ankietowanych rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora 50,0% 
wskazało, że nie potrzebowały dostępu do specjalistycznej pomocy  
a 50% uzyskało pomoc koordynatora w dostępie do specjalistów, tj. opieki 
psychologicznej (80%), opieki reedukacyjnej (10%), rehabilitacyjnej (10%) oraz 
rejestracji do lekarza specjalisty (kardiolog, okulista, chirurg - 30%). 

Spośród rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora, 75% wskazało w ankietach, że 
potrzebowały pomocy specjalistycznej i wszystkie taką pomoc uzyskały. 

(akta kontroli str. 273-401) 

3.3. W okresie objętym kontrolą realizowany był Powiatowy Program Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2018-202023 (dalej: „Program”). Jako główny cel realizacji 
Programu wskazano wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 
w powiecie olsztyńskim.  

Celami szczegółowymi prowadzącymi do jego realizacji miały być m.in.: 
• promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez organizowanie szkoleń dla 

kadry OPS i konferencji promujących pieczę zastępczą, organizowanie różnych 
form integracji dla rodzin zastępczych i opiekunów rdd z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, promowanie idei pieczy zastępczej 
w mediach; 

• zwiększenie ilości rodzin zastępczych poprzez pozyskiwanie i szkolenie 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz podnoszenie kwalifikacji rodzin 
zastępczych poprzez szkolenia i warsztaty;  

• wsparcie rodzin zastępczych poprzez poradnictwo (psychologiczne, prawne), 
organizowanie grup wsparcia, współpracę koordynatora z asystentem rodziny 
i szkołą; 

• wsparcie procesu usamodzielnienia poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe dla 
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz zapewnienie miejsc 
w mieszkaniu chronionym,  

• podnoszenie jakości usług na rzecz pieczy zastępczej poprzez podnoszenie 
wiedzy i umiejętności oraz wsparcie pracowników PCPR, rozwój wolontariatu 

                                                      
23 Uchwała Nr XXXVI/347/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia 

programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2020. 
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oraz współpracę z ops, sądami rodzinnymi, placówkami oświatowymi, służby 
zdrowia i organizacjami pozarządowymi, 

• rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Założenie rozwoju (zwiększenia liczby) dotychczasowych form wsparcia było 
kontynuacją dotychczasowych działań PCPR i wychodziło naprzeciw potrzebom 
rodzin wynikającym z analizy dokumentacji rodzin objętych badaniem oraz 
wskazanym w ankietach.  

Dyrektor raz w roku składał sprawozdanie Radzie Powiatu z efektów realizacji 
Programu w ramach sprawozdania rocznego z działalności PCPR. 

W Programie tym na lata 2018-2020 prognozowano m.in. zatrudnienie 11 
koordynatorów i objęcie opieką przez nich 165 rodzin. Ww. limity w badanym 
okresie nie zostały przekroczone. 
Dyrektor wyjaśnił, że: „Liczba dotycząca rodzin objętych wsparciem na koniec roku 
2018, 2019 i I półrocza roku 2020 nie jest prawdziwym obrazem faktycznej ilości 
rodzin objętych wsparciem koordynatorów, gdyż jest to stan podany na ostatni dzień 
roku i półrocza. Rzeczywisty obraz ilości rodzin objętych w/w wsparciem zawarty 
jest w sprawozdaniach z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Olsztynie za rok 2018 i 2019 składanych corocznie przez tutejsze Centrum 
Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego. Ponadto liczba rodzin objętych tym wsparciem 
w pierwszym półroczu roku 2020 wyszczególniona jest narastająco w Sprawozdaniu 
rzeczowo-finansowym z wykonania przez Powiat zadań innych niż realizacja 
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty za okres od 1 stycznia 
2020 r. do 30 czerwca 2020 r. złożonego Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Olsztynie. Liczba rodzin objętych wsparciem koordynatorów 
w ciągu całego roku 2018 i 2019 oraz w pierwszym półroczu roku bieżącego 
wygląda następująco: 

− w roku 2018 – 11 koordynatorów objęło wsparciem 155 rodzin i prowadzących 
rodzinne domy dziecka, 

− w roku 2019 – 11 koordynatorów objęło wsparciem 138 rodzin zastępczych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka, 

− w I półroczu roku 2020 – 11 koordynatorów objęło wsparciem 113 rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. 

Ponadto mniejsza liczba rodzin objętych wsparciem koordynatorów w porównaniu 
do założeń limitu w/w planu była rezultatem problemów związanych z odejściem 
z pracy kolejnych koordynatorów tj.: w roku 2018 odeszły cztery osoby, w roku 2019 
jedna osoba, w pierwszej połowie roku bieżącego odeszły dwie osoby oraz brakiem 
zainteresowania do zatrudnienia się nowych pracowników na tym stanowisku przez 
dłuższy okres czasu” 

W Programie założono również limity umów z rodzinami zastępczymi (zawodowymi, 
specjalistycznymi i pogotowiami rodzinnymi) i prowadzącymi rdd24 oraz limity umów 
zawieranych z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach 
gospodarskich25 i rodzinami pomocowymi26.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił: „Wskazany w w/w planie limit liczby zawodowych rodzin 
zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka podyktowany był 
założeniem, że taka ilość rodzin zastępczych skutecznie zabezpieczy potrzeby 

                                                      
24 Łącznie plan w kolejnych latach 2018-2020: 24, 27 i 30 umów. Realizacja: 22 w 2018 r., 20 w 2019 i 22 

umowy 
 w I poł. 2020 r. 

25 Plan na kolejne lata: 14, 16 i 18 umów. Realizacja: 15 w 2018 r, 16 w 2019 r. i 19 umów w I poł. 2020 r. 
26 Plan i realizacja po sześć umów w każdym roku objętym Programem. 
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prawidłowego funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w Powiecie Olsztyńskim 
w kolejnych latach. Jednak pomimo organizowanych akcji promujących 
rodzicielstwo zastępcze nie ma wystarczającej liczby chętnych do wzięcia udziału 
w szkoleniach dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze. Jednocześnie 
z różnych przyczyn zazwyczaj wynikających z sytuacji osobistej rodziny rozwiązują 
się i tak w 2018 r. rozwiązała się rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego, w roku 2019 rozwiązała się rodzina zawodowa oraz rodzinny dom 
dziecka.  
Promując ideę rodzicielstwa zastępczego cyklicznie staraliśmy się mówić o tym 
w różnych mediach lokalnych. Podjęto także m.in. następujące działania: 
− uzyskano pisemne zgody od Wójtów i Burmistrzów 12 Gmin Powiatu 

Olsztyńskiego na promowanie idei rodzicielstwa zastępczego na stronach 
internetowych oraz w mediach społecznościowych Urzędów Gmin i Miast, 
Ośrodków Kultury, czy Ośrodków Pomocy Społecznej. Informacje 
o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych oraz promowanie 
Rodzicielstwa Zastępczego jako Profesji z Misją zamieszczane są na bieżąco. 

− zorganizowano spotkania informacyjne w 12 gminach z Zarządami Gmin oraz 
innymi osobami w poszczególnych gminach (dyrektorami/kierownikami ops, gok, 
świetlic, Proboszczami Parafii) o prowadzonej kampanii społecznej promującej 
ideę rodzicielstwa zastępczego. Przekazano materiały promocyjne,  

− z myślą o promowaniu idei rodzicielstwa zastępczego stworzono Fanpage PCPR 
Olsztyn na Facebooku,   

− przygotowano ulotki, plakaty z treściami kampanii, 

− na trzech samochodach służbowych umieszczono treści kampanii promującej 
ideę rodzicielstwa zastępczego: Rodzina zastępcza: profesją z misją. 

− na facebooku PCPR podczas miesięcy: lipca i sierpnia br. odbyła się akcja 
wakacyjna spędzania czasu z dziećmi podczas wyjazdów wakacyjnych, gdzie 
promowaliśmy rodzicielstwo zastępcze, 

− wystosowano pisma z prośbą o wyeksponowanie plakatów oraz ulotek lub/i 
zamieszczeni treści promujących w/w kampanie na stornach internetowych czy 
Facebook do firm: Biedronka,  ORLEN, PEPCO, PKP-Polskie koleje Państwowe 
S.A Warszawa, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu  w Olsztynie, Leroy Merlin i in.,  

− wystosowano również pismo do 54 proboszczów parafii powiatu olsztyńskiego 
z prośbą o promowanie rodzicielstwa zastępczego wśród społeczności lokalnej 
m.in. wśród parafian”. 

 (akta kontroli str. 346-350, 432-463) 

3.4. W okresie objętym badaniem do PCPR nie złożono skarg na pracę 
koordynatorów.  

(akta kontroli str.464) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Organizator skutecznie wspierał rodziny zastępcze w 
realizacji ich zadań. Zapewniono również rodzinom zastępczym możliwości 
korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej. Wsparcie jakie 
udzielano rodzinom zastępczym i rdd było, zdaniem NIK, skuteczne w realizacji 
przez nie zadań ustawowych. PCPR skutecznie realizował zadania w ramach 
wyznaczonych mu celów przyjętych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018-2020. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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 stwierdzoną drugą nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o podjęcie działań w celu 
sporządzania planów pomocy dziecku w terminie dwóch miesięcy od przyjęcia go do 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Olsztyn, 15 grudnia 2020 r. 

 
 
 
 

Kontroler 
Hubert Sikorski 

Specjalista kontroli państwowej 
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podpis 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Dyrektor 
   z up. 

Barbara Zajdel 
Wicedyrektor 
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Wniosek 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


