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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/075 – Działania organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia 
odebrania dzieci rodzicom. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Artur Rałowski, upoważnienie do kontroli nr 91592 z dnia 14.01.2015  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Baran , Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu (w dalszej części wystąpienia 
zwany MOPS lub Ośrodkiem) posiada „Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy 
zastępczej w Przemyślu.” Wskazuje on na najważniejsze potrzeby środowiska 
gminnego w zakresie wspierania rodziny. Zakłada również sposób identyfikacji 
zagrożeń związanych z funkcjonowaniem rodziny jak i ewaluację podejmowanych 
działań. Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie MOPS utworzono Ośrodek Wsparcia 
Socjalnego, z którego usług mogą skorzystać rodziny z trudnościami opiekuńczo 
wychowawczymi.  

Asystentów rodzinom dysfunkcyjnym po zarządzeniu pieczy zastępczej przydziela 
się w sytuacji, gdy wyrażą na to zgodę a pracownik socjalny dostrzega taką 
potrzebę. W kontrolowanej próbie rodzin przyznano 11 asystentów, pozostałe 
rodziny  odmówiły współpracy lub brak było z nimi kontaktu.  

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje również na potrzebę opracowania jednolitych 
procedur postępowania dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych w sytuacji 
współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo wychowawcze jak 
również procedur monitorowania sytuacji rodzin po zaprzestaniu współpracy z 
asystentami rodziny. 

W trakcie kontroli stwierdzono, iż pomoc materialna udzielana rodzinom z 
trudnościami opiekuńczo wychowawczymi wychodzi naprzeciw ich egzystencjalnym 
potrzebom, rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, jak również docierała 
do nich we właściwym czasie. Pomoc MOPS skupiała się głównie na pomocy 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
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materialnej. Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny dokładali starań, aby mieć 
wgląd w sytuacje rodziny i podejmowali stosowne działania.  

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza: pomimo, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r.poz 355 ze zm.) 
obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. „Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
w Przemyślu” opracowany na podstawie art. 176 pkt. 1 został uchwalony przez 
Radę Miasta Przemyśla dopiero 29 listopada 2012 r. a przekazany do Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu w dniu 15 października 2012 r. przez MOPS. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stosowanie kontraktu socjalnego w MOPS w 
Przemyślu występuje w okresie objętym kontrolą na niewielką skalę. W związku z 
powyższym należy rozważyć wdrożenie takiego mechanizmu, który by zwiększył 
liczbę zawieranych kontraktów. 

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż nie pozyskano rodzin tzw. 
wspierających, co może się przyczynić zmniejszenia efektywności podejmowanych 
działań.   

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Identyfikowanie potrzeby udzielania rodzinie 

wsparcia w sytuacji zagrożenia odebrania dzieci 

rodzicom. 

6.1.1. 

Rada Miejska w Przemyślu zgodnie z wymogiem art.176 pkt. 1   ustawy z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. 
poz. 355.) uchwaliła „Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w 
Przemyślu na lata 2012 – 2014.” uchwałą nr 273/2012 w dniu 29 listopada 2012  r. 
Został on opracowany między innymi w oparciu o diagnozę problemów społecznych 
zawartych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Przemyśla na 
lata 2009-2015”, o doświadczenia, które MOPS posiadł w związku z działalnością 
Ośrodka Wsparcia Socjalnego oraz informacje będące w zasobach MOPS. Treści i 
postanowienia zawarte w Programie podlegały konsultacjom na forum Rady 
Miejskiej i Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w 
Przemyślu.  W MOPS opracowano również Regulamin funkcjonowania Ośrodka 
Wsparcia Socjalnego, którego działalność skierowano główne wobec rodzin 
dysfunkcyjnych z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż sposób sporządzania Programu podlegał 
konsultacjom z Ministerstwem Pracy i Polityki  Społecznej do 24 kwietnia 2012  r., 
15 października 2012 r. dokument został przedstawiony do akceptacji Prezydentowi 
Miasta  i  właściwym komisjom Rady Miasta  a uchwalony 29 listopada 2012 r.. 
Zgodnie z przepisem art. 176 pkt.1  ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 355.)  Program powinien 
funkcjonować od 1 stycznia 2012r.i obowiązywać przez trzy lata. Dyrektor MOPS 
pan Tomasz Baran wyjaśnił „Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy 
zastępczej został poprzedzony społecznymi konsultacjami poprzez przedstawienie 
go na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w 
Przemyślu oraz na sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. W związku z konsultacjami 
oraz koniecznością uzgodnień dotyczących źródeł finansowania program został 
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej dopiero w listopadzie 2012 r”.  
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Zgodnie z Programem praca z rodziną dysfunkcyjną polegała na stałym 
monitorowaniu przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny środowisk 
zagrożonych zjawiskiem niewydolności opiekuńczo wychowawczej jak również na 
współpracy z organizacjami i instytucjami otoczenia społecznego rodziny.  Zgodnie z 
Programem procedura ta w konsekwencji zapobiegała występowaniu zjawisk 
patologii społecznej dzieci i młodzieży oraz uzależnianiu od środków 
psychoaktywnych. W sytuacji stwierdzenia dysfunkcji rodziny pracownicy socjalni i 
asystenci podejmowali współpracę z rodzinami:„ Rodziny dysfunkcyjne wymagają 
stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, 
pracowników służby zdrowia policji i kuratorów mających kontakt z rodziną (…), 
Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze 
wsparciem ze strony środowiska w tym bliższych i dalszych krewnych oraz 
aktywnością własną ze strony rodziny.”   

Pracownicy MOPS w myśl Programu zwracali uwagę szczególnie na występowanie 
przemocy w rodzinach, alkoholizm i inne uzależnienia jak również na będącą często 
wynikiem wymienionych zjawisk niewydolność opiekuńczo- wychowawczą. Ponadto 
MOPS w Przemyślu stosował procedury postępowania interwencyjnego w 
sytuacjach kryzysowych w rodzinach, które zostały opracowane przez Wydział 
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na 
uwagę zasługuje również fakt, iż rodziny dysfunkcyjne mogą korzystać z Ośrodka 
Wsparcia Socjalnego, 7 świetlic środowiskowych oraz klubu młodzieżowego na 
terenie Przemyśla. Program określał między innymi zasady (określające współpracę 
z kuratorską służbą sądową, wykorzystywanie świetlić środowiskowych, OWS)   i 
zagrożenia w dziedzinie wspierania rodziny, cele wspierania rodziny i  systemu 
pieczy zastępczej z uwzględnieniem roli asystenta rodziny. Ponadto w Programie 
określono wskaźniki mierzone w procesie ewaluacji takie jak: liczba zatrudnionych 
asystentów, liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny, liczba usamodzielnionych wychowanków, odsetek dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, liczba i problematyka 
przeprowadzonych szkoleń dla rodziców zastępczych. Wymienione wskaźniki 
ujmowano w corocznych przedmiotowych „Sprawozdaniach z działalności w 
zakresie wspierania rodziny.” Dotyczy to (monitorowania i ewaluacji) takich 
wskaźników jak m.in. liczby zatrudnionych asystentów, liczby rodzin objętych 
pomocą asystenta, liczby rodzin zastępczych, liczby dzieci umieszczonych w 
rodzinach zastępczych, w placówce opiekuńczo- wychowawczej itd. Wymienione 
wskaźniki są zrozumiałe- proste, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. 
W Programie wspierania rodziny zaplanowano również wielkość budżetu na czas 
obowiązywania Programu. Ponadto dyrektor MOPS Tomasz Baran wyjaśnił: 
„Monitorowanie i ewaluacja odbywa  się  przy okazji sporządzania rocznych 
sprawozdań  z  realizacji  programu. Dane pozyskane w oparciu o wyżej wymieniony 
program zawarte są m.in. w „Ocenie zasobów pomocy społecznej…” oraz 
corocznym „Sprawozdaniu z działalności MOPS”. 

 

(Dowód akta kontroli str.: 6-47,64-65,83, 84-120, 123, 181--182,739-742).  

6.1.2. 

Liczba rodzin (w tym nowych) objętych opieką MOPS w Przemyślu w 
poszczególnych latach kształtowała się następująco: 

w 2012 r. – 3263 (nowe rodziny 306) 

w 2013 r. – 3373 (nowe rodziny 319) 
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w 2014 r. – 3274 ( nowe rodziny 263)  

w 2015 r. (styczeń, luty) – 1053 nowe rodziny (0) 

Liczba rodzin (w tym nowych) z dziećmi objętych opieką MOPS w Przemyślu w 
poszczególnych latach kształtowała się następująco:  

w 2012 r. – 1516 (nowe rodziny 166)  

w 2013 r. – 1559 (nowe rodziny 183) 

w 2014 r. – 1520 (nowe rodziny 142) 

w 2015 r. (styczeń, luty) – 612 nowe rodziny (0) 

Liczba rodzin z dziećmi, w których zdiagnozowano trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo wychowawczych w poszczególnych latach wyniosła: 

w 2012 r. – 435 (nowe rodziny 33) 

w 2013 r. – 421 (nowe rodziny 36) 

w 2014 r. - 416 (nowe rodziny 35) 

w 2015 r. – 146 (nowe rodziny 0 ) 

Zastępca Dyrektora ds. pomocy społecznej Pani Elżbieta Herbut wyjaśniła: „dane 
dotyczące 2012r. 2013r, 2014, obejmują dane za 12 miesięcy w poszczególnych 
latach natomiast dane za 2015r. obejmują styczeń i luty br. Wobec powyższego 
liczba rodzin objętych opieką Ośrodka w tym min. in. liczba rodzin z dziećmi, w 
których zidentyfikowano trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych 
jest proporcjonalnie niższa w stosunku do lat poprzednich ( wynika to ze specyfiki 
działania programu ewidencyjnego).” Na dzień dzisiejszy 31 marca br. liczba rodzin 
z dziećmi objętych opieką ośrodka, w których zidentyfikowano trudności opiekuńczo 
wychowawcze wynosi 320 i w dalszych miesiącach będzie ulegać zmianie. 

Liczba rodzin (z uwzględnieniem rodzin „nowych” ),  którymi Ośrodek zajmował się 
w wyniku założenia Niebieskiej Karty w poszczególnych latach : 

w 2012 r. – 32 (nowe  rodziny7) 

w 2013 r. – 84 (nowe rodziny 24) 

w 2014 r. – 127 (nowe rodziny26) 

w 2015 r. – 64 (nowe rodziny 1) 

Liczba rodzin z dziećmi (z uwzględnieniem  rodzin „nowych”), którymi zajmował się 
Ośrodek w związku z wdrożeniem procedury niebieskiej karty: 

w 2012 r. -18 (nowe rodziny 4) 

w 2013 r. - 41 ( nowe rodziny9) 

w 2014 r. – 61 (nowe rodziny 7) 

w 2015 r. – 4  (nowe rodziny1)  

 

W latach objętych kontrolą Ośrodek udzielał pomocy 1559 rodzinom w 2013 r, 1520 
w 2014 r. ,612 w 2015 r. Liczba rodzin z dziećmi, którymi Ośrodek zajmował się w 
wyniku wdrożenia procedury Niebieskiej Karty  wynosiła w poszczególnych latach: 
2013 – 13 rodzin,  2014 r. – 17 rodzin w 2015 – 0 rodzin.   

Rodziny którymi zajmował się MOPS w związku z stwierdzonymi trudnościami 
opiekuńczo wychowawczymi w poszczególnych latach kształtowała się : 408  w 
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2013 r., 399 w 2014 r. oraz 146 w 2015 r. Liczba rodzin którym przydzielono 
asystentów w wynosiła w 2013 -86 , w 2014 – 84, 2015 – 64. W kolejnych latach 
objętych kontrolą liczba rodzin, u których zdiagnozowano trudności opiekuńczo 
wychowawcze zmniejszała się, w związku z powyższym liczba rodzin, którym 
przydzielono asystentów również uległa zmniejszeniu.   

Głównymi przyczynami udzielania pomocy przez MOPS od 2013 r. do 2015 r. były 
bezrobocie i ubóstwo. Bezradność opiekuńczo - wychowawcza stanowiła w 
niewielkim stopniu powód przyznania świadczeń rodzinom korzystającym z pomocy 
społecznej i w poszczególnych latach liczba ich kształtowała się następująco: w 
2013 -421 rodzin, w 2014r. 416 rodzin, i w 2015 – 146 rodzin (na koniec stycznia 
2015r) 

W toku kontroli stwierdzono, iż w latach 2013 -2015 MOPS nie wnioskował o 
umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustaleniami w okresie objętym 
kontrolą objęto pieczą zastępczą odpowiednio  21, 17, 0 dzieci.  

(Dowód akta kontroli str.: 48-50 , 52-53, 146, 743) 

6.1.3. 

W latach 2013-2015 (31 stycznia) MOPS zatrudniał odpowiednio, 35, 35 i 35 
pracowników socjalnych (w przeliczeniu na etaty). W celu realizacji  pomocy rodzinie 
MOPS zatrudniał również  asystentów rodziny. Ustalono, iż w okresie od 1 stycznia  
2013 r. do 31 grudnia 2014r. pracowało jednocześnie 6 asystentów rodziny na 
podstawie umowy zlecenia, natomiast do końca stycznia 2015 zatrudniano 5 
asystentów. Asystenci zajmowali się równocześnie nie więcej niż 20 rodzinami. 
Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora MOPS pana Tomasza Barana od lutego 2015 
planowane jest zatrudnienie dodatkowego asystenta. Zgodnie z informacjami 
uzyskanymi od kierownictwa MOPS asystent został zatrudniony od 1 kwietnia 2015r. 
Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych oraz asystentów spełniała 
wymagania art.110 ust 11 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013 r.poz182), 
oraz art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2015r. poz. 355.). 

W latach 2013 i 2014 udzielono pomocy rodzinom przeżywającym trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w wysokości odpowiednio 
1 647 200,19 zł i 1 861 505,80 zł. Wymienione środki wydatkowano między innymi 
na : domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dożywianie , 
wspieranie rodziny.  

Ponadto w związku z umieszczeniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w pieczy 
zastępczej poniesiono następujące wydatki: 

a) Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki 
poniesione w 
2013r. (zł)* 

Wydatki 
poniesione w 
2014r. (zł)** 

1. Świadczenia dla rodzin 
zastępczych lub osób 
prowadzących rodzinny dom 
dziecka. 

1 429 931,00 1 402 410,00 

3. Wydatki na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi 
koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

92071,00 96 880,00 

  . 
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a) Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki 
poniesione w 
2013r. (zł)* 

Wydatki 
poniesione w 
2014r. (zł)** 

1. Wydatki związane z 
utrzymaniem dzieci w 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. 

3 181 349,00 1 941 303,00 

 
Na obszarze działania Ośrodka pomocy społecznej znajduje się około 3000 
rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. Zgodnie z dokumentacją Ośrodka 
liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną z zidentyfikowanymi 
trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi w okresie objętym kontrolą 
kształtowała się w granicach od 146 do 435 rodzin. W celu wsparcia 
wysiłków rodzin będących w trudnej sytuacji na terenie Przemyśla 
funkcjonuje 7 placówek wsparcia dziennego o charakterze świetlic lub 
klubów. Są one w głównej mierze prowadzone przez stowarzyszenia i 
związki takie jak Caritas czy ZHP. MOPS objął opieką w latach objętych 
kontrolą od 1922 do 2188 rodzin. Była to głównie pomoc w formie zasiłków 
rodzinnych. Należy, zauważyć, iż na terenie działania MOPS nie 
funkcjonują rodziny wsparcia. Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora placówki 
Tomasza Barana przyczyną tego stanu rzeczy był fakt „(…) braku rodzin 
chętnych do tej formy wsparcia (…) Rodziny mają możliwość skorzystania z 
placówek dziennego wsparcia –świetlic środowiskowych specjalistycznego 
poradnictwa świadczonego przez w tut. Ośrodka w ramach działalności 
wsparcia Socjalnego (…)”  
Brak jest dokumentacji świadczących o wysiłkach podejmowanych przez 
MOPS w tym zakresie. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż mimo braku 
obowiązku ewidencjonowania propozycji pełnienia funkcji rodziny 
wsparcia,  tego typu działania powinny być odnotowane.  
 
(Dowód akta kontroli str.:48-50, 52 54-57,64-65, 146, 733-738), 
 
  
6.1.4. 
Sposób postępowania z rodzinami z trudnościami opiekuńczo 
wychowawczymi opisuje miedzy innymi Program wspierania rodziny oraz 
Regulamin organizacyjny Ośrodka Wsparcia Socjalnego (OWS). Polegał on 
między innymi na bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i rodziną, 
mediacjami, negocjacjami w sytuacjach trudnych, pomocy doraźnej np. 
finansowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, objęciu dziecka 
wsparciem przez placówkę wsparcia dziennego, udzielanie porad w 
sprawach życiowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, budżetu rodzinnego. Za każdym razem był on poprzedzony 
przeprowadzeniem diagnozy sytuacji w rodzinie.    
W myśl postanowień Regulaminu organizacyjnego MOPS rodzinami 
dysfunkcyjnymi zajmują się Dział Pomocy Środowiskowej i Dział 
Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Zgodnie z zasadami zapisanymi w 
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Regulaminie opiekę nad rodziną do czasu wydania postanowienia o pieczy 
zastępczej sprawują pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej a po 
skutecznym przeprowadzeniu procedury sądowej Działu Wspierania 
Rodziny i Pieczy Zastępczej.   
W celu realizacji potrzeb rodzin z terenu działania MOPS stworzono 
Ośrodek Wsparcia Socjalnego (OWS). Jego działalność obejmuje 
wielopłaszczyznową pomoc rodzinom bezradnym życiowo, z trudnościami 
wychowawczymi i przystosowawczymi. W OWS konsultacji udzielają 
miedzy innymi prawnik, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, mediator 
rodziny. Współpracę z OWS proponuje zawsze pracownik socjalny bądź 
asystent rodziny wspomnianych wydziałów Ośrodka. 
Ponadto w myśl postanowień Programu wspierania rodziny pracownicy 
socjalni kontrolują środowiska rodzin niewydolnych wychowawczo w celu 
przeprowadzenia diagnozy czy występuje choroba alkoholowa, ubóstwo, 
bezrobocie,  poprzez okresowe wizytacje i spotkania ze środowiskiem. 
Następnie są podejmowane  stosowne działania jak np. przydzielenie 
asystenta rodziny lub pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych.  
Warto zauważyć, iż asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni mają 
obowiązek stałego monitorowania potrzeb rodzin wynikających z celów 
Programu wspierania rodziny takich jak: zabezpieczenie podstawowych 
potrzeb bytowych, zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych 
wymagających interwencji, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu 
dzieci i młodzieży, zapobieganie uzależnieniom od środków 
psychoaktywnych.    
Priorytetem podejmowanych przez MOPS działań jest umożliwienie 
funkcjonowania dziecka w rodzinie naturalnej poprzez wdrażanie działań 
edukacyjnych, poradnictwo rodzinne, konsultacje z fachowcami. Ponadto 
pracownicy stosują w swojej praktyce „Procedury postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w 
rodzinie” opracowanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w 
Rzeszowie, ze względu na fakt, iż przemoc jest nierzadkim zjawiskiem w 
tych rodzinach. 
W MOPS obowiązuje zarządzenie dot. przyjęcia procedur kontroli 
zarządczej. Definiuje ono podstawowe zasady sprawowania kontroli 
zarządczej, pojęcie środowiska wewnętrznego, cele i zarzadzanie ryzykiem, 
mechanizmy kontroli zarządczej.  Zgodnie z postanowieniami zarządzenia 
analizie podlegają następujące ryzyka: czynniki zewnętrzne w tym zmiany 
w przepisach prawnych, czynniki o charakterze finansowym, czynniki 
wynikające z charakteru prowadzonej działalności, w tym utrzymanie 
minimów kadrowych, czynniki związane z zarządzaniem w tym możliwe 
zmiany na stanowiskach kierowniczych, inne czynniki w szczególności 
związane z występującymi w przeszłości nieprawidłowościami.   
Postępowanie z rodzinami ze stwierdzonymi problemami opiekuńczo 
wychowawczymi zostały opisane w wymienionych dokumentach Ośrodka, 
brak jest jednak  jednolitej procedury postępowania pracowników 
socjalnych oraz asystentów rodziny, który ułatwiłby podejmowanie decyzji 
dotyczących rodzin dysfunkcyjnych w zakresie identyfikowania takich 
rodzin oraz postępowania z nimi.  Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora 
MOPS pana Tomasza Barana: „Pracownicy socjalni pracujący z rodzinami 
z m.in. z problemami jw. zapoznają się uprawnieniami oraz przepisami, z 
których one wynikają i podejmują działania określone przepisami prawa. 
Podejmują działania w tym zakresie zgodnie z wypracowanymi schematami 
działania, które są zawarte w „Kodeksie etycznym”, zakresach czynności, 
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załącznikach do umów (w przypadku asystentów rodziny). Ponadto 
procedury te określone są w szczególności w przypadku rodzin 
wieloproblemowych (m.in. w których występuje przemoc) w „Procedurze 
postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z 
przemocą w rodzinie, materiały instruktażowe, zalecenia – dla osób 
realizujących te zadania” (określone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie Wydział Polityki Społecznej”, „ Gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie na lata 2012-2016”, „ Procedurze postępowania z osobą, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie” 
(zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 10.09.2012r.) Ponadto z procedurą 
zatwierdzenia nowego „Programu wspierania rodziny…” tut. MOPS 
opracowuje procedury w zakresie „Postępowania pracownika socjalnego  
oraz asystenta rodzinnego w przypadku rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”, które zostaną wdrożone 
po zatwierdzeniu programu.” 
W latach objętych kontrolą MOPS brał udział w gminnych programach 
wspierających funkcjonowanie rodziny. Były to między innymi:  „Program 
aktywności lokalnej w rodzinie siła”, „Przemyska karta rodziny 
wielodzietnej i rodziny zastępczej” oraz projekt unijny PO KL „Czas na 
aktywność w mieście Przemyśl.” Działania związane z wspomnianymi 
przedsięwzięciami kierowano do wszystkich rodzin kreując w ten sposób 
właściwe postawy wychowawcze społeczne i rodzinne. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż rodziny będące pod opieką MOPS uczestniczyły w wymienionych  
programach.  
 
( Dowód akta kontroli str.: 6-47, 53, 78-83, 84-122,124-138,733-738) 
 
6.1.5 
W okresie objętym kontrolą, MOPS w trybie roboczym współpracował z: 
Policją w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty, sądem oraz służbą 
zdrowia.  Charakter i sposób współpracy regulowały stosowne ustawy. W 
sytuacjach kryzysowych np. interwencji patrolu Policji MOPS był 
zawiadamiany o zaistniałym zdarzeniu, podobny sposób procedowania miał 
miejsce w przypadku hospitalizowania podopiecznego MOPS. Szczególnie 
intensywne kontakty występowały pomiędzy pracownikami MOPS a 
kuratorami rodzinnymi. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami od 
Kierownika Kuratorskiej Służby Sądowej (…) Sądu Rejonowego w 
Przemyślu pani Agnieszki Jakielaszek:  „(…) pomoc udzielana przez MOPS 
jest zazwyczaj adekwatna do potrzeb danej rodziny w ramach możliwości 
prawnych i finansowych MOPS. (…) Kontakty z pracownikami odbywają się 
zarówno w formie osobistych rozmów w budynku MOPS siedzibie Sądu, 
oraz telefonicznie (…)  W ramach współpracy następuje wymiana 
informacji na temat rodzin znajdujących się w zainteresowaniu Sądu i 
MOPS (…)”.  
Ponadto MOPS zawarł porozumienia z „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej 
w Przemyślu, Stowarzyszeniem pomocy dzieciom i młodzieży Caritas, 
Zgromadzeniem Sióstr św. Michała Archanioła, których celem było między 
innymi wsparcie rodzin dysfunkcyjnych poprzez podejmowanie wspólnych 
działań. Godny uwagi jest fakt, iż to MOPS był inicjatorem współpracy z 
tymi organizacjami. Procedura współpracy z Policją została zawarta w 
dokumencie „Procedura postępowania interwencyjnego w sytuacjach 
kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie, materiały instruktażowe, 
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zalecenia – dla osób realizujących te zadania” (określone przez Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Polityki Społecznej”, 
W wyniku współpracy z Policją w związku z procedurą Niebieskiej Karty w 
okresie objętym kontrolą, Ośrodek zajmował się 275 rodzinami.  
(Dowód akta kontroli str.: 48, 59-63, 70-73, 732-739) 
 
6.1.6. 
W latach 2013-2015 (styczeń,  luty)  pod opiekę MOPS  trafiło odpowiednio 
36, 35 ,0 rodzin, u których zidentyfikowano trudności opiekuńczo 
wychowawcze. Rodziny te zostały objęte pomocą Ośrodka głównie na 
skutek aktywnej aktywności pracowników socjalnych tj.: poprzez pracę w 
środowisku, częste wizyty w rodzinach z którymi współpracują  (61 rodzin), 
wykorzystywanie informacji od sąsiadów, częste kontakty telefoniczne z 
rodziną i jej najbliższym otoczeniem.  W pewnym stopniu w związku z 
zgłoszeniami ze środowiska, czy też w wyniku wdrożenia procedury 
Niebieskiej Karty. Pracownicy socjalni po uzyskaniu informacji o rodzinie 
sporządzali wywiady środowiskowe w celu weryfikacji uzyskanych 
informacji i diagnozowali zaistniałą sytuację. Po czym podejmowali decyzję 
o objęciu opieką rodziny i zastosowaniu adekwatnych do diagnozy środków 
np. przydzielenia asystenta rodziny,  pomocy materialnej. Pracownicy 
wszczynali również działania, aby rodzina własnymi siłami rozwiązała 
zaistniałe problemy. W celach pomocowych proponowali jej również 
kontakt z OWS.  Ponadto kontaktowali się z szkołą i policją oraz służbą 
kuratorską.       
Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż : „Informacje o potencjalnym występowaniu w 
poszczególnych rodzinach trudności opiekuńczo-wychowawczych 
najczęściej pochodziły (pochodzą) z najbliższego środowiska m.in. od 
sąsiadów, członków rodziny (dziadków, rodzeństwa) zamieszkujących 
oddzielnie. Osoby te najczęściej prosiły o nie ujawnianie, że to one są 
źródłem informacji i prosiły o anonimowość. Ponadto miały miejsce 
również zgłoszenia telefoniczne. Każdy przypadek takiego zgłoszenia był 
(jest) weryfikowany przez pracownika socjalnego (wywiad środowiskowy w 
miejscu zamieszkania rodziny, weryfikacja informacji uzyskanych od 
członków rodziny np. w szkole itp. ). Pracownicy socjalni pracując w 
określonym środowisku lokalnym samodzielnie pozyskiwali informacje o 
rodzinach przeżywających trudności – najczęściej były to rodziny 
wieloproblemowe (ubóstwo, problemy opiekuńczo-wychowawcze rodziny 
niepełna, przemoc, długotrwała choroba). Sytuacja rodzin z którymi 
pracowali/pracują/ pracownicy socjalni jest dynamiczna i w części 
przypadków pojawiały się problemy wcześniej nie występujące lub 
odwrotnie. W związku z dużym zaangażowaniem w pracę pracowników 
socjalnych oraz ich merytorycznym przygotowaniem do pracy mogły zostać 
podjęte odpowiednio wcześnie działania umożliwiające pomoc rodzinie- a 
co z tym idzie ograniczenie w miarę możliwości zjawisk ekstremalnych jak 
m.in. odebranie dzieci, zaniedbywanie dzieci, przemoc wobec dzieci” 
 
Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż w ramach grup roboczych zespołu 
interdyscyplinarnego MOPS współpracuje z przedstawicielami Policji, 
Urzędu Miasta, pedagogami różnych placówek i instytucji.  
 
(Dowód akta kontroli str.: 6-47, 48, 52-54, 58, 733-739) 
 
6.1.7. 
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W MOPS obowiązuje zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w sprawie przyjęcia procedur kontroli zarządczej w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu. Zgodnie z nim 
standardy kontroli zarządczej obejmują między innymi: kontrolę 
przestrzegania wartości etycznych, kompetencji zawodowych struktury 
organizacyjnej, delegowania uprawnień. „Identyfikacja ryzyka polegała na, 
(…) identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z 
osiąganiem celów oraz szacunek kosztów z nim związanych dotyczących 
zarówno działania całego Ośrodka jaki i prowadzonych przez niego 
konkretnych programów, projektów i zadań.(…) Analiza ryzyka i 
podejmowanie działań zaradczych, polega na tym, że zapewnia się  
systematyczne poddawanie zidentyfikowanego ryzyka analizie mającej na 
celu określenie możliwych skutków (…) W procesie tym rozważane są 
następujące czynniki: 
Czynniki zewnętrzne w tym zmiany w przepisach, zagrożenia 
przestępczością, presje społeczną zmiany polityczne (…).   
Czynniki o charakterze finansowym Czynniki wynikające z charakteru 
prowadzonej działalność np. utrzymanie minimów kadrowych (…)  
Czynniki związane z zarządzaniem w tym możliwe zmiany na stanowiskach 
kierowniczych  
Inne czynniki w szczególności związane z występującymi w przeszłości 
nieprawidłowościami.”   
W trakcie kontroli stwierdzono również, iż dla pracowników socjalnych i 
asystentów rodziny nie opracowano jednolitych procedur i standardów 
postępowania. Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora „Procedury i standardy 
pracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny wynikające z 
obowiązujących przepisów, są ujęte w zakresach czynności pracowników 
socjalnych oraz asystentów rodziny. „Kodeksie etycznym” , programach  
celowych: „Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w 
Przemyślu na lata 2012-2014”, „Gminnym programie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-
2016”. Ponadto obowiązuje również „ Procedura postępowania z osobą, co 
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie”  są 
elementami procedur  i standardów pracy pracownika socjalnego      i 
asystenta rodziny.” 
W trakcie kontroli ustalono, iż asystenci rodziny mieli obowiązek 
przepracować miesięcznie 168 godzin a wykonywać je  powinni w 
godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00. Natomiast MOPS pracował w godzinach 
od 7.30 -15. 30. Ponadto pracownicy socjalni brali również udział w 
sytuacjach interwencyjnych, poza godzinami pracy np. poprzez stały 
kontakt z kuratorami.    
 
(Dowód akta kontroli str.:124-138, 6-47) 
 
 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza: pomimo, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r.poz 355 ze zm.) 
obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. „Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

12 

w Przemyślu opracowany na podstawie art. 176 pkt. 1 został uchwalony przez Radę 
Miasta Przemyśla w dniu  29 listopada 2012 r. a przekazany do Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu w dniu 15 października 2012 r. przez MOPS. Osobą odpowiedzialną 
za zaistniały stan rzeczy jest dyrektor MOPS Tomasz Baran  

 

 

Najwyższa Izba kontroli zwraca uwagę, iż koniecznym jest rozważenie przez 
kierownictwo MOPS opracowanie jednolitego dokumentu zawierającego procedury 
dot. identyfikowania rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczych oraz sposób 
postępowania z  ww. rodzinami oraz podjęcie działań w kierunku utworzenia grupy 
rodzin wspierających.  

.    

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż w MOPS funkcjonuje „Program wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej w Przemyślu opracowany na podstawie art. 176 pkt. 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2015r. poz. 355.) oraz, iż został on uchwalony przez Radę Miasta 
Przemyśla dopiero 29 listopada 2012 r. a przekazany do Urzędu Miejskiego w 
Przemyślu w dniu 15 października 2012 r. przez MOPS 

Ilość pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny spełnia wymagania 
przepisów ustawowych.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jednocześnie, iż konieczne jest rozważenie 
opracowania procedur identyfikowania potrzeb rodzin z trudnościami opiekuńczo 
wychowawczymi oraz procedur postępowania z nimi.  

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na konieczność rozważenia podjęcia 
działań w kierunku zwiększenia ilości rodzin wsparcia dla rodzin przeżywających 
trudności opiekuńczo wychowawcze. 

 

2. Prawidłowość, adekwatność i skuteczność 

udzielanej pomocy w sytuacji zagrożenia 

odebrania dzieci rodzicom.  

6.2.1,6.2.2 

Do przeprowadzenia badania prawidłowości udzielania pomocy rodzinom wobec, 
których sąd opiekuńczy wydał postanowienie o umieszczeniu dzieci w pieczy 
zastępczej wybrano 25 rodzin (przy czym 11 rodzinom przydzielono asystenta 
rodziny). Z próby badawczej wykluczono przypadki rodzin, w których sąd zarządził 
pieczę zastępczą w oparciu o zaistnienie przyczyn obiektywnych np. śmierć 
rodziców, czy też niepełnoletniość. W latach 2013 -2015 postanowienie o pieczy 
zastępczej sąd wydał w przypadku 38 rodzin. 

W wyniku zarządzenia pieczy zastępczej w 20 przypadkach rodzin na 25 badanych 
w okresie objętym kontrolą przy rodzicach biologicznych nie pozostało  żadne 
dziecko, w dwóch przypadkach przebywa jeszcze dwójka dzieci, w dwóch 
przypadkach przebywa trójka dzieci, a w jednym przypadku przebywa 1 dziecko.   
W każdym z badanych przypadków zarówno asystenci oraz pracownicy socjalni 
zabiegali o odtworzenie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi i rodzicami 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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biologicznymi poprzez np. motywowanie rodziców do spotkań przebywającymi 
dziećmi w pieczy zastępczej oraz rozmowy edukacyjne.  

 W toku kontroli stwierdzono iż w pięciu przypadkach rodzin został przyznany 
kurator rodziny przez sąd.  

(Dowód akta kontroli str.:184-196 ,732-734 ) 

Ustalono, iż MOPS w okresie objętym kontrolą nie występował z wnioskiem o 
objęcie dzieci pieczą zastępczą. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że w 
rodzinach, wobec których wydano zarządzenie o pieczy występowała: przemoc w 2 
przypadkach, alkoholizm w 5 przypadkach, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 2 przypadkach, bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych wraz z innym zachowaniem patologicznym takim jak zaniedbanie, 
alkoholizm lub przemoc w 8 przypadkach, alkoholizm, który przyczynił się do 
porzucenia dziecka w 1 przypadku, ponadto w 8 badanych przypadkach miało 
miejsce porzucenie dziecka. Zgodnie z opinią uzyskaną od kierownika Działu 
Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Elżbiety Szczurowskiej wymienione 
zjawiska były prawdopodobnymi przyczynami podejmowania stosownych decyzji 
przez sąd rodzinny. Na obszarze działania Ośrodka głównymi powodami 
przyznawania pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą były: ubóstwo (do 
60,5%), bezrobocie (do 62,8%), bezradność opiekuńczo-wychowawcza ( do 13,9%), 
alkoholizm (do 4%). 

(Dowód akta kontroli str.:153-160,184-196) 

Wywiady środowiskowe sporządzane przez pracowników socjalnych dawały jasny 
obraz sytuacji i głównych problemów, z którymi borykała się rodzina. Wywiady 
sporządzano zarówno przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz tuż 
po orzeczeniu sądu o ile był możliwy kontakt z rodzicami. Miało to miejsce w 15 
przypadkach. W 8 przypadkach umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej nie 
przeprowadzono wywiadów środowiskowych przed umieszczeniem dziecka w 
pieczy ze względu brak kontaktu z rodzicami z powodu porzucenia dziecka, śmierci 
jednego z nich, przebywania w zakładzie karnym lub brak zgody na kontakt z 
pracownikiem MOPS. Nie przeprowadzono również wywiadów rodzinnych po 
zarządzeniu pieczy zastępczej w 6 przypadkach ze względu na brak informacji o 
miejscu przebywania rodziny oraz chorobę alkoholową rodzica lub porzucenie. 

Głównymi problemami rodzin sygnalizowanymi w wywiadach były alkoholizm, 
przemoc, zaniedbanie wychowawcze, które w konsekwencji prowadziły do 
stwierdzenia bezradności opiekuńczo wychowawczej.  

Asystenci rodziny współpracowali z rodzinami w każdym przypadku wyrażenia 
zgody przez rodzinę na utrzymywanie kontaktu i współprace z nimi. W badanej 
próbie było ich 11, przy czym w 4 przypadkach zostali oni przydzieleni rodzinom 
przed zarządzeniem pieczy zastępczej. Asystenci rozpoczynali pracę z rodziną 
niezwłocznie tj. około miesiąca od skierowania wniosku przez pracownika 
socjalnego. W każdym przypadku sporządzali plany pracy z rodziną, sprawozdania 
z przeprowadzonych wizyt oraz okresowe oceny. Plany pracy były 
zindywidualizowane i dotyczyły problemów poszczególnych rodzin. Zakładały 
poprawę funkcjonowania w sferze życia będącej przyczyną dysfunkcji społecznej 
np. podjęcie terapii dla osób uzależnionych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
We wszystkich przypadkach asystenci podejmowali działania zmierzające do 
unormowania kontaktów z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej.  
Ponadto ich praca polegała głównie na instruktarzu, edukacji oraz pomocy w 
codziennych zajęciach.     
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W toku kontroli stwierdzono, iż pomoc materialna przyznawana była w charakterze: 
zasiłków celowych, zasiłków stałych w 17 przypadkach rodzin, ponadto w 13 
przypadkach rodzin zasiłki przyznawano wraz ze świadczeniami rodzinnymi po 
uwzględnieniu kryterium dochodowego. Asystenci oraz pracownicy socjalni 
motywowali członków rodzin do podjęcia leczenia odwykowego w rodzinach, w 
których występował ten problem. W badanej grupie 25 rodzin podjęto próbę 
skierowania na leczenie odwykowe 12 osób.  

W 8 badanych przypadkach nie przyznano pomocy materialnej ze względu na 
porzucenie dziecka, przebywanie rodziców w zakładzie karnym, nie spełnianie 
kryteriów dochodowych.  

Pięć rodzin skorzystało z proponowanej pomocy i konsultacji w Ośrodku Wsparcia 
Socjalnego. Członkowie dwóch rodzin wzięli udział w realizowanym programie PO 
KL „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” podnosząc swoje kwalifikacje 
zawodowe. Zachęcano członków rodzin objętych pomocą do udziału w warsztatach 
zajęciowych realizowanych przez „Caritas”. W miarę możliwości i wyrażania chęci 
przez członków rodzin angażowano ich do programu prac społecznie użytecznych 
organizowanych przez PUP.  

Na terenie Przemyśla w okresie objętym kontrolą funkcjonowało  7 ośrodków 
wsparcia dziennego (świetlic), mimo propozycji asystentów rodzin i pracowników 
socjalnych żadna z rodzin nie wyraziła chęci współpracy z tego typu placówką. 
Przyczyną odmowy był wiek dzieci będących pod opieką rodziców. Należy 
stwierdzić, iż działania podejmowane przez asystentów oraz pracowników 
socjalnych były zgodne z potrzebami rodziny tzn. towarzyszenie w najprostszych 
czynnościach życiowych lub pomoc w ubieganiu się o świadczenia materialne.  

W opisywanej próbie rodzin zawarto 1 kontrakt socjalny. Dotyczył on realizacji  
bieżących zadań przez  członków rodziny np.: prawidłowej opieki nad dziećmi, 
zarejestrowania  się w PUP, racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami 
finansowymi. Ustalono, iż główne cele kontraktu wyznaczono w porozumieniu z 
asystentem rodziny. Kontrakt był na bieżąco kontrolowany. W ocenie pracownika 
socjalnego kontrakt nie został zrealizowany. W związku z całkowitą bezradnością 
życiową rodziców wydano zarządzenie o pieczy zastępczej. Pracownicy socjalni 
niechętnie zawierali kontrakty socjalne gdyż oceniali, je jako mało skuteczne 
narzędzie pracy.  

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie skorzystał z uprawnień wynikających z 
art.11 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. 2013 
poz182 ze z.) ze względu na brak przesłanek. 

(Dowód akta kontroli str.: 147-151, 184-190, 197-313,606-627,631-734) 

 

W toku kontroli ustalono, iż w każdym z badanych przypadków, asystent 
kontaktował się z rodziną nie rzadziej niż raz na tydzień. Asystenci wizytowali 
również rodziny w zależności od potrzeb. Realizowali również opracowane plany 
pracy oraz sporządzali stosowne sprawozdania i oceny. Plany pracy sporządzane 
były adekwatnie do potrzeb rodzin.  MOPS ponadto utrzymywał kontakt z każdą 
rodziną poprzez pracowników socjalnych nie rzadziej niż raz na pół roku.  

Pomoc materialna (zasiłek okresowy, zasiłki celowe na zakup np. opału na zimę), 
przyznawana rodzinom, była adresowana do najbiedniejszych i spełniających 
kryteria ustawowe. Stwierdzono również, iż przyznawano je stosownie do sytuacji w 
której znajdowała się rodzina i możliwości finansowych MOPS oraz terminowo w 
przypadku decyzji dot. pomocy materialnej.  Ponadto w 17 przypadkach rodzin 
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przyznawano zasiłek na zakup posiłku i żywności. Zgodnie z dokumentacją, rodziny 
posiadały problemy finansowe i były niezaradne życiowo. Wsparcie udzielane przez 
MOPS spełniało istotną rolę i pozwalało na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
egzystencjalnych. Należy stwierdzić, iż działania podejmowane przez asystentów 
oraz pracowników socjalnych były zgodne z potrzebami rodziny tzn. uczestniczenie 
w najprostszych czynnościach życiowych, pomoc w ubieganiu się o świadczenia 
materialne, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego o ile zaistniała taka 
konieczność.  

W 11 przypadkach przydzielono asystentów rodziny. Ich praca polegała na 
umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny biologicznej zgodnie z planami pracy z 
rodziną. Plany zakładały korektę zachowań, będących głównymi problemami rodziny 
takimi jak choroba alkoholowa, nadużywanie środków psychoaktywnych, 
niezaradność życiowa. W pozostałych 14  przypadkach nie przyznano asystenta ze 
względu na brak zgody rodziców na współpracę lub przebywanie rodziców poza 
terenem gminy. Pracownicy socjalni za każdym razem przed skierowaniem wniosku 
o przyznanie asystenta do dyrektora Ośrodka konsultowali w gronie kierownictwa 
MOPS zasadność tej formy współpracy z rodziną.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby 
Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich  SR w 
Przemyślu współpraca z pracownikami MOPS została oceniona pozytywnie. 
„Współpraca odbywa się zarówno z asystentami rodziny jak i pracownikami 
socjalnymi oraz koordynatorem pieczy zastępczej współpracą oceniam jako bardzo 
dobrą” (…) „W mojej ocenie pomoc udzielana przez MOPS jest zazwyczaj 
adekwatna do potrzeb danej rodziny, w ramach możliwości prawnych i finansowych 
MOPS”.  

Należy zaznaczyć, iż badane rodziny były rodzinami wieloproblemowymi a 
rozpoznane dysfunkcje wymienione poniżej miały charakter dominujący ale nie 
jedyny. W 12 przypadkach (na 25 rodzin) zdiagnozowano alkoholizm i w każdym z 
nich skierowano, co najmniej jednego z członków rodziny na leczenie odwykowe. W 
3 przypadkach zidentyfikowano bezradność opiekuńczo wychowawczą i podjęto 
działania w kierunku nabycia sprawności opiekuńczo wychowawczej tzn. pielęgnacji 
dziecka, gospodarowania środkami finansowymi, ubiegania się o instytucjonalne 
wsparcie, podstawową edukację w zakresie dbałości o czystość i higienę. W 2 
przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie w związku z czym  
pracownicy MOPS podejmowali działania zmierzające do wyeliminowania tego 
zjawiska z życia rodzinnego poprzez działania zgodne z procedurą Niebieskiej 
Karty. W pozostałych 8 przypadkach miało miejsce porzucenie przez co najmniej 
jednego z rodziców w związku z powyższym możliwość współpracy z rodziną 
biologiczną była ograniczona lub niemożliwa. Mimo to dzięki staraniom pracowników 
MOPS w 2 przypadkach przyznano jednemu z rodziców świadczenia materialne 
oraz skierowano do OWS   

Należy podkreślić, iż głównym problemem w rodzinach wobec, których zarządzono 
pieczę zastępczą było uzależnienie od alkoholu. Dlatego też stosowano standardy 
adekwatne do zaistniałego stanu rzeczy. W pierwszej kolejności zarówno 
pracownicy socjalni jak i asystenci diagnozowali problem, przeprowadzali  ocenę 
stanu uzależnienia i jego wpływ na funkcjonowanie osoby uzależnionej w rodzinie a 
następnie podejmowano stosowne kroki np. motywowanie do podjęcia leczenia oraz 
sporządzali  odpowiednią dokumentację. 

 

(Dowód akta kontroli str.:70,153-160,184-196,) 
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6.2.3. 

Na obszarze działania MOPS w latach objętych kontrolą wskaźnik rodzin w z 
problemami opiekuńczo-wychowawczymi wobec, których sąd rodzinny wydał 
postanowienie o pieczy zastępczej wyniósł odpowiednio : 4,9%, 4 %. W 2015 roku 
do zakończenia czynności kontrolnych nie wydano nowych postanowień dot. pieczy 
zastępczej. Ustalono również, iż wskaźnik rodzin z dziećmi przeżywającymi  
trudności opiekuńczo wychowawcze nieobjętych opieką asystenta w okresie 
objętym kontrolą wynosił odpowiednio: 86,7 %, 79,8%, 56,2 % (od stycznia do 
lutego 2015r.). W ocenie kierownictwa MOPS głównymi powodami wydawania 
postanowień o pieczy zastępczej były: przemoc, alkoholizm, bezradność życiowa.  

(Dowód akta kontroli str.: 48- 51, 53) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba kontroli zwraca uwagę, iż zasadnym jest rozważenie stosowania w 
większym stopniu w pracy z rodziną  dysfunkcyjną kontraktów socjalnych ze 
względu na ich potencjał dydaktyczno -  korekcyjny. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Ośrodek powinien rozważyć 

częstsze stosowanie kontraktów socjalnych w pracy z rodziną.   

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż w okresie objętym kontrolą 

Ośrodek nie wnioskował do sądu o zarządzenie pieczy zastępczej. W 

każdym z badanych przypadków odbywało się to bez udziału MOPS. 

Udzielana pomoc rodzinom biologicznym miała charakter głównie  

finansowy i w omawianych przypadkach była głównym narzędziem 

pracy socjalnej aprobowanym przez rodziny z trudnościami opiekuńczo 

wychowawczymi. Innego rodzaju pomoc jak np. skierowanie na kursy 

podnoszące kwalifikacje, podjęcie leczenia odwykowego były w 

głównej mierze uzależnione od chęci podopiecznych MOPS i poziomu  

motywacji do podjęcia opisanych działań.   Na uwagę zasługuje fakt, iż 

przydzieleni asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni zabiegali o 

stworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny.  

 

 

 

3. Monitorowanie efektów udzielanej pomocy. 

6.3.1. 
Ocenę monitorowania efektów udzielanej pomocy dokonano na próbie 30 rodzin z 
dziećmi, u których zidentyfikowano występowanie dysfunkcji społecznych (przemoc, 
uzależnienia, bezradność środowiskowa, ubóstwo ) sprzyjających powstawaniu 
trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W badanej próbie 
znajduje się 15 rodzin, którym przydzielono asystenta rodzinnego. 

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w badanej próbie rodzin pracownicy socjalni 
wizytowali rodziny nie rzadziej, niż co 6 miesięcy niezależnie od tego czy rodzina 
korzystała z świadczeń pomocy społecznej. Wejścia w środowisko były związane 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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nie tylko z koniecznością przeprowadzenia wywiadu na potrzeby udzielenia pomocy 
materialnej. Pracownicy socjalni kontaktowali się z rodzicami w sytuacjach 
kryzysowych lub w związku z wcześniejszymi ustaleniami z członkami rodziny. 
Odwiedziny pracowników odbywały się w miejscu zamieszkania i miały na celu 
dokonanie oceny sytuacji rodzinnej i bytowej, stosowania się do zaleceń i porad, 
jeżeli takie miały miejsce. Pracownicy z uwagi na fakt, iż były to rodziny 
wieloproblemowe współpracowali w szczególności z kuratorami rodzinnymi oraz 
środowiskiem szkolnym dzieci. Nierzadko w wyniku pracy z rodziną, rodzice brali 
udział w programach aktywizacji zawodowej takich jak „Czas na aktywność w 
mieście Przemyśl”, „Aktywna szansa”.  Warto zauważyć, iż motywowano a 
następnie kierowano uzależnionych członków rodzin na leczenie odwykowe w 
specjalistycznych ośrodkach. Szczególną opieką otaczano rodziny, wobec których 
wdrożono procedurę niebieskiej karty np. na spotkaniach z kuratorami omawiano 
sposoby rozwiązywania problemów rodzinnych, aby następnie móc zastosować je w 
praktyce.  

Ponadto sposób wykorzystania pomocy socjalnej przyznawanej rodzinom był 
kontrolowany przez pracowników socjalnych.  

W wyniku zabiegów pracowników socjalnych trzy rodziny w badanej próbie (bez 
asystentów rodziny) zgodziły się na zawarcie kontraktu socjalnego.  

W dwóch przypadkach kontrakt dotyczył głównie zwiększenia motywacji do 
podejmowania codziennych czynności np. terminowego składania wniosku i 
ubieganie się o dodatek mieszkaniowy, zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, podjęcie leczenia odwykowego. Cele wymienionych kontraktów zostały 
osiągnięte  lub  są w trakcie monitorowania i realizacji.   

Trzeci kontrakt został zawarty z w ramach programu unijnego PO KL  „Czas na 
aktywność w mieście Przemyśl”. Zgodnie z dokumentacją, jego celem była 
aktywizacja zawodowa jednego z członków rodziny polegająca na ukończeniu kursu 
obsługi kas fiskalnych i fakturowania. Zgodnie z opinią pracownika socjalnego 
założone w kontrakcie cele zostały zrealizowane. 

Stwierdzono, iż pracownicy socjalni dołożyli starań, aby monitorować i wspomagać 
rodziny, ale ze względu na charakter problemów występujących w ich 
funkcjonowaniu, nie zawsze mogły być one uwieńczone sukcesem. Rodziny będące 
w zasobie MOPS Przemyśl, które zostały wylosowane do przeprowadzenia badań 
są rodzinami tzw. wieloproblemowymi. Nierzadko powodem rozpoczęcia w 
współpracy z MOPS było bezrobocie i bieda, kolejno pojawiały się np.:  przemoc, 
bezradność aby doprowadzić do problemów opiekuńczo wychowawczych. Należy 
zauważyć, iż efekty pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi zależne są od jej motywacji i 
chęci do podejmowania działań z otoczeniem socjalnym. Ponadto w badanej grupie 
rodzin nie przyznawano asystentów ze względu na fakt iż w ocenie pracowników 
socjalnych rodzina dobrze i w miarę możliwości owocnie współpracowała z 
Ośrodkiem, co stwarzało nadzieje na poprawę funkcjonowania.  Z dokumentacji 
zgromadzonej w poszczególnych sprawach wynika, iż nie zaistniały przesłanki, o 
których, mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Dowód akta kontroli str.: 456-606, 732-734 

W okresie objętym kontrolą, asystentów przyznawano po rozpatrzeniu wniosku 
pracownika socjalnego oraz uzyskaniu zgody rodziców na tę formę współpracy. W 
każdym z badanych przypadków asystenci sporządzali plany pracy a następnie 
składali okresowe oceny/sprawozdania. Zgodnie z zawieraną umową byli 
zobowiązani do utrzymywania kontaktu z podopiecznymi minimum 4 razy w 
miesiącu. W toku kontroli stwierdzono, iż z tego obowiązku wywiązywali się. 
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Głównymi problemami, z którymi borykali się asystenci w rodzinach objętych opieką 
to niestabilność ekonomiczna, alkoholizm i niewydolność wychowawcza rodziców. 
Podstawowe zadania jakie podejmowali polegały na aktywizacji zawodowej 
rodziców, pomoc w codziennych czynnościach (np., załatwiania spraw w urzędzie), 
motywowanie do wizyt z dziećmi w przychodni lekarskiej. Ponadto stwierdzono, iż 
asystenci prowadzili ewidencje wizyt w rodzinach i terminowo składali sprawozdania  
i oceny osiąganych efektów swojej działalności.  

Wśród rodzin, którym przydzielono asystentów rodziny zawarto  1 kontrakt  socjalny. 
Zwraca uwagę fakt, iż były on monitorowany przez pracowników socjalnych a jego 
efekty oceniane. Postanowienia w nim zawarte dotyczyły głownie poprawy 
istniejących więzi rodzinnych, Zgodnie z opinią pracowników socjalnych kontrakt 
oceniono jako częściowo zrealizowany. W ramach kontraktu socjalnego 
podopieczny MOPS miał za zadanie utrzymywać kontakt z żoną, która znajdowała w 
Domu Pomocy Społecznej oraz poinformować o tym fakcie  pracownika socjalnego. 
Zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika socjalnego pan LL odwiedził żonę 
mniejszą ilość razy niż została ustalona.   

W wybranej do badania próbie rodzin opieka MOPS nadal jest sprawowana ze 
względu na występujące w nich problemy. Praca pracowników socjalnych oraz 
asystentów przebiega zgodnie z założeniami i sporządzonymi planami. 

W przypadku rodzin współpracujących z pracownikami socjalnymi i przydzielonym 
asystentami rodziny zrealizowano założone w planie pracy zadania, które można 
pogrupować w następując sposób: spowodowanie podjęcia leczenia dzieci, 
przyspieszenie przydzielenia mieszkania, pomoc w podjęciu zatrudnienia, uzyskanie 
i podwyższenie alimentów, zapewnienie rodzinom pomocy psychologicznej 
,poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, zapewnienie udziału 
podopiecznych w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, pomoc w uzyskaniu 
świadczeń materialnych, pomoc w uzyskaniu alimentów, praca nad relacjami w 
rodzinie, praca nad higieną i czystością najbliższego otoczenia, udzielanie informacji 
na temat możliwej do otrzymania pomocy materialnej jak i wychowawczej. Praca  
asystentów oraz pracowników socjalnych trwa, na podstawie dostępnej 
dokumentacji cele i zadania opisane powyżej są osiągane. W związku z 
przeprowadzoną kontrolą w rodzinach nie zaistniały przesłanki, o których mowa w 
art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

     

Ponadto zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Agnieszki Jakielaszek Kierownik III 
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w Przemyślu Kuratorzy w sposób ścisły współpracowali w omawianym 
okresie z pracownikami MOPS i wymieniali się informacjami niezbędnymi do 
podejmowania wspólnych działań w środowisku rodzin o zidentyfikowanych 
trudnościach opiekuńczo wychowawczych. Ponadto oceniła charakter i formę 
współpracy pomiędzy MOPS em a kuratorami na ocenę bardzo dobrą. 

(Dowód akta kontroli str.:314-455) 

6.3.2. 

Zgodnie z ustaleniami współpraca  asystentów z rodzinami trwa w wylosowanej 
próbie w dalszym ciągu. W jednym przypadku w wyniku wyjazdu rodziny poza 
granice Polski asystent był zmuszony do zaniechania kontaktów z rodziną. Należy 
zaznaczyć, iż po przyznaniu asystentów rodzinie, pracownicy socjalni również, 
współpracują z rodzinami w celu osiągnięcia wyznaczonych celów wychowawczych. 
Na przełomie 2014/2015 MOPS wdrożył pracę nad utworzeniem procedur 
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monitoringu sytuacji w rodzinie po zakończeniu współpracy. Zakładają one 
wizytowanie rodziny wraz asystenta z pracownikiem socjalnym i sporządzanie 
stosownych sprawozdań. Na dzień dzisiejszy mimo braku sformalizowanych 
procedur monitoring rodzin odbywa się w wyżej opisany sposób.     

Dowód akta kontroli str.: 314-455, 732-734 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W opinii Najwyższej Izby Kontroli należy rozważyć opracowanie procedury 
monitorowania sytuacji w rodzinie po zakończeniu współpracy z rodziną przez 
asystenta. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż w okresie objętym kontrolą, MOPS nie 
posiadał sformalizowanych zasad monitoringu funkcjonowania rodzin po 
zakończeniu współpracy z asystentem rodziny, co mogło wpłynąć na pogorszenie 
funkcjonowania tych rodzin. Stwierdzono również ,iż pracownicy socjalni i asystenci 
realizowali założone plany działania MOPS w stosunku do rodzin, które mieli pod 
opieką.  Ponadto w sposób stały Ośrodek współpracuje z Zespołem Kuratorskiej 
Służby Sądowej, co zwiększa skuteczność podejmowanych wysiłków i ich celowość.   

 

 

   

IV. Uwagi 

W celu zwiększenia efektywności działań MOPS w Przemyślu, Najwyższa Izba 
Kontroli zauważa potrzebę opracowania jednolitych i szczegółowych procedur 
diagnozowania trudności opiekuńczo wychowawczych oraz procedur postępowania 
z rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci, jak również procedury monitorowania 
sytuacji w rodzinach po zaprzestaniu współpracy z asystentem rodziny.  

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę rozważenia stosowania 
większej ilości kontraktów socjalnych zawieranych z rodzinami z trudnościami 
opiekuńczo wychowawczymi oraz podjęcia działań w celu stworzenia systemu 
rodzin wspierających. 

 

 

 

 

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 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Rzeszów,  dnia ………….. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Artur Rałowski 

Główny specjalista k. p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis podpis 

  

  

 

 
 

  

 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


