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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie1 

ul. Generała Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin 

Marta Giezek2, Dyrektor, od 16.05.2011 r.  

(akta kontroli str. 25) 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 
3. Formy i efekty pomocy udzielanej przez koordynatorów rodzinom zastępczym 

i rodzinnym domom dziecka. 
Lata 2018-2020 (I półrocze). 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

1. Mirela Zając, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/152/2020 
z 5.10.2020 r.  
2. Bogumiła Mędrzak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/173/2020 z 6.11.2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W MOPR na stanowiskach koordynatorów zatrudniane były osoby spełniające 
wymagania ustawowe. Koordynatorzy zatrudnieni byli na podstawie form prawnych 
przewidzianych ustawą i zostali właściwie umiejscowieni w strukturze organizacyjnej 
MOPR. Według stanu na 31 grudnia 2018 r., 2019 r. oraz 30 czerwca 2020 r. pod 
opieką 16 koordynatorów było więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych 
domów dziecka5 (tj. od 17 do 30 rodzin), co stanowiło naruszenie art. 77 ust. 4 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej6. 

Opracowywane plany pomocy dziecku były zindywidualizowane i dostosowane 
do sytuacji dziecka. Modyfikacje planów były spójne z wnioskami wynikającymi 
z oceny sytuacji dziecka. Koordynatorzy uczestniczyli w pracach zespołów 
ds. ww. okresowej oceny.  

Koordynatorzy oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspierali rodziny 
zastępcze i prowadzących rdd, w realizacji zadań, określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1-
7 ustawy o pieczy zastępczej. W planach pomocy dzieciom diagnozowano problemy 
dotyczące ich sytuacji. Realizację zadań dokumentowano zgodnie z przyjętymi 
wzorami dokumentów. MOPR zapewniał rodzinom zastępczym możliwość 
korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej. Rodziny 
zastępcze oraz rdd wspierano poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi.  

                                                      
1 Dalej: MOPR. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej: rdd. 
6 Dz.U. z 2020 r. poz. 821, dalej: ustawa o pieczy zastępczej lub ustawa. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

1.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym z dnia 12.03.2018 r. (Zarządzenie 
Nr 16/10 Dyrektora) w MOPR funkcjonował Dział Pieczy Zastępczej. W jego 
strukturze umiejscowieni byli koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej8 (w sekcji 
ds. rodzinnej pieczy zawodowej i sekcji ds. rodzin zastępczych niezawodowych 
i spokrewnionych). Z zakresu czynności koordynatorów wynikało ich umiejscowienie 
w Dziale Pieczy Zastępczej. 

(akta kontroli str. 8, 47) 

MOPR wprowadził wzory dokumentów dla potrzeb realizacji zadań koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej: plan pomocy dziecku, modyfikacja planu pomocy 
dziecku, protokół konsultacji z opiekunem zastępczym, protokół z konsultacji 
z podmiotami zewnętrznymi, protokół z konsultacji z rodzicami biologicznymi, ocena 
sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, zaproszenie na posiedzenie 
zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, 
oświadczenie rodziny zastępczej lub rdd, ocena rodziny zastępczej lub rdd, 
zgłoszenie do kwalifikacji adopcyjnej dziecka z uregulowana sytuacją prawną, 
wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia, zgoda na pełnienie funkcji opiekuna 
usamodzielnienia, indywidualny program usamodzielnienia. Wprowadzono wzór 
spawozdania z efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 9, 58-79) 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania standardów kontroli zarządczej 
niezbędne byłoby wprowadzenie stosowanych wzorów dokumentów w sposób formalny9. 

W związku z pandemią COVID-19 MOPR zawiesił odwiedziny w rodzinach 
zastępczych i rdd, wprowadzono możliwość składania wniosków, pism w drodze 
elektornicznej, zawieszone lub odłożone w czasie zostały szkolenia dla rodzin, dla 
pracowników, zajęcia warsztatowe. Zorganizowano pomoc dla osób w 
kwarantannie, pozyskano i rozdysponowano sprzęt komputerowy do pracy zdalnej.  

(akta kontroli str. 11-12, 80-84) 

Działalność MOPR prowadzona była w trzech lokalizacjach. W każdej z nich 
znajdowały się pomieszczenia, które mogły być wykorzystywane do spotkania 
z rodziną zastępczą.  

(akta kontroli str. 47, 50-53) 

Dział Pieczy Zastępczej posiadał samochód służbowy. Pracownicy Działu, w tym 
koordynatorzy, mogli otrzymać bezpłatny bilet komunikacji publicznej lub kartę 
paliwową. W przypadku podróży poza Szczecin korzystali z rozliczenia kosztów 
podróży jak za delegację.  

(akta kontroli str. 12-13) 

1.2. Osoby zatrudnione na stanowiskach koordynatorów spełniały wymogi ustawowe 
o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. 

                                                      
7 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. 
8 Dalej: koordynatorzy. 
9 W Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) określono m.in. że 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, a brak regulacji wewnętrznych może mieć wpływ na prawidłowość i efekty wykonywania zadań. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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(akta kontroli str. 27-29) 

Zatrudnieni przez MOPR w latach objętych kontrolą (w liczbie 41) koordynatorzy10 
pracowali na podstawie umów o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy, co 
było zgodne z art. 79 ust. 2 ww. ustawy oraz miało uzasadnienie wynikające 
z zakresu obowiązków koordynatorów. Zadania jakie przypisano koordynatorom 
były zbieżne z ustawowymi zadaniami koordynatora np. przygotowywanie propozycji 
okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach, przygotowywanie we 
współpracy z asystentem rodziny i opiekunami zastępczymi planu pomocy dziecku, 
udzielaniu rodzinom zastępczym pomocy w realizacji ich zadań.  

(akta kontroli str. 47) 

Koordynatorzy dokumentowali realizację zadań w formie kart pracy.  
(akta kontroli str. 13, 55-57) 

Ze sprawozdań koordynatorów11 nie wynikało, że wykonywali zadania pracownika 
socjalnego, prowadzili postępowania z zakresu świadczeń realizowanych przez 
powiat, wykonywali czynności kontrolne w imieniu zarządu powiatu.  

(akta kontroli str. 47) 

Stan zatrudnienia koordynatorów na koniec 2018, 2019, 2020 (I półrocze) wyniósł 
20 etatów. Poziom fluktuacji12 wyniósł w ww. latach odpowiednio: 0,29613, 0,30514, 
0,115.  

(akta kontroli str. 30) 

W latach 2018, 2019, 2020 (I półrocze) funkcjonowało na terenie Miasta Szczecin 
odpowiednio 455, 459, 413  rodzin zastępczych i rdd objętych opieką koordynatora 
oraz odpowiednio 87, 54, 90 nieobjętych opieką koordynatora. 

Najwięcej było rodzin zastępczych spokrewnionych (w 2018 r. – 384 tj. 70,8% 
wszystkich rodzin, w 2019 r. – 355, tj. 69,2%, w 2020 r. I półrocze – 345, tj. 68,5%). 
Najmniej było rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych (w latach 2018 – 
2020 I półrocze po 3). 

(akta kontroli str. 26) 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r., 2019 r. oraz 30 czerwca 2020 r. pod opieką 16 
koordynatorów było więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rdd (od 17 do 30 rodzin), 
co stanowiło naruszenie art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 54) 

W kwestii kształtowania się liczby rodzin zastępczych/rdd przypadających na 
jednego koordynatora po odejściu któregoś z nich z pracy Dyrektor wyjaśniła, że 
„W kontrolowanym okresie w związku z rotacją pracowników wielokrotnie miały 
miejsce sytuacje  konieczności przejmowania przez innych koordynatorów wsparcia 
dodatkowych rodzin. Każdorazowo w takich sytuacjach  do czasu zatrudnienia 
nowego koordynatora obowiązki przejmował inny pracownik lub dwóch innych 
pracowników w ramach dodatku finansowego. Każdorazowo odbywało się to za 
zgodą wytypowanych do tego zadania pracowników. W rodzinach zastępczych 
zawodowych i rdd liczba obejmowanych przez koordynatorów wsparciem rodzin 
nigdy nie przekroczyła limitu ustawowego, nawet w przypadku konieczności 

                                                      
10 Przy łącznie 20 etatach. 
11 Badanie na podstawie sprawozdań za lata 2018 i 2019 sześciu koordynatorów obejmujących wsparciem osiem rodzin/rdd 
wybranych do próby padawczej (lista kontrolna załącznik nr 4). 
12 Liczba koordynatorów, którzy odeszli z pracy w danym roku / średnia liczba koordynatorów. 
13 W 2018 r. przy średniorocznej liczbie koordynatorów wynoszącej 20,25 w ciągu roku odeszło z pracy sześciu 
koordynatorów. 
14 W 2019 r. przy średniorocznej liczbie koordynatorów wynoszącej 19,67 w ciągu roku odeszło z pracy sześciu 
koordynatorów. 
15 W I półroczu 2020 r. przy średniorocznej liczbie koordynatorów wynoszącej 20 w okresie tym odeszło z pracy dwóch 
koordynatorów. 
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tymczasowego przejęcia wspieranych rodzin przez innego koordynatora. 
W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych w  związku z ich 
dużą liczbą w stosunku do ilości etatów koordynatorów, w przypadku zwolnienia się 
z pracy któregoś z koordynatorów, limit ten zostaje przekroczony, nawet po 
rozłożeniu rodzin do wsparcia na kilku pracowników. Są to sytuacje tymczasowe, do 
czasu pozyskania nowego pracownika, każdorazowo za zgodą i  gratyfikacją 
finansową obciążonych dodatkową pracą koordynatorów.”. 
Dyrektor wyjaśniła również, że „W przypadku dłuższych zwolnień lekarskich lub 
nieobecności koordynatorów przyjęty był w MOPR system zastępstw. Każdy 
pracownik miał wyznaczoną osobę, z którą wzajemnie się zastępował 
w przypadkach związanych z planowanymi bądź losowymi nieobecnościami 
w pracy. Przez pierwszy miesiąc nieobecności zastępstwa te wynikały z przyjętych 
w tym zakresie standardowych rozwiązań dla wszystkich pracowników MOPR. 
Wsparcie rodzin przejmował pracownik odpowiedzialny za zastępstwo. Po miesiącu 
nieobecności pracownika w pracy zostawał zatrudniany pracownik na zastępstwo 
lub  praca była rozłożona na pracowników w ramach dodatku finansowego.”.  

(akta kontroli str. 13-14) 

W latach objętych kontrolą jeden raz doszło do rezygnacji ze wsparcia koordynatora. 
Rodzina zastępcza zrezygnowała z opieki koordynatora z uwagi na wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 13) 

1.3. MOPR organizował szkolenia dla koordynatorów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy o pieczy zastępczej. Zwracano się do 
koordynatorów o propozycje potrzebnych szkoleń, a przeprowadzane szkolenia 
odpowiadały zadeklarowanym potrzebom.  Szkolenia dotyczyły m.in. takich tematów 
jak: zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
zachowania autodestrukcyjne młodzieży, prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu 
rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej 
współpracy i właściwej oceny problemu.  

Przeciętna liczba dni szkoleń przypadających na jednego koordynatora wyniosła 
w 2018 r. 2 dni, w 2019 r. 2,7 dni. W I półroczu 2020 r. tylko jedna osoba 
uczestniczyła w jednodniowym szkoleniu.  

(akta kontroli str. 14-16, 31-37, 85-90) 

W kwestii braku szkoleń w 2020 r. Dyrektor wyjaśniła, że „Z uwagi na pandemię 
szkolenia w 2020 r. nie są realizowane bądź są odkładane w czasie.”.  

(akta kontroli str. 19) 

W kwestii różnej liczby dni szkoleniowych przypadających na poszczególnych 
koordynatorów16 Dyrektor wyjaśniła, że „Różnice, które występują w ilości szkoleń, 
w których uczestniczyli koordynatorzy mogły być spowodowane w szczególności 
następującymi czynnikami: absencją pracownika w dniu szkolenia, realizacją pilnych 
działań na rzecz podopiecznych, krótkim okresem zatrudnienia w Ośrodku, 
uczestniczeniem pracownika w określonym szkoleniu w latach poprzednich, 
w przypadku szkoleń weekendowych lub wyjazdowych – przesłanką mogła być 
sytuacja osobista pracownika (m.in. brak możliwości zapewnienie opieki nad 
własnym dzieckiem).”. 

(akta kontroli str. 146) 

W kwestii nie uczestniczenia niektórych koordynatorów w żadnych szkoleniach 
Dyrektor wyjaśniła, że „Ze względu na ogłoszony stan epidemii została wstrzymana 
od dnia 12.03.2020 r. realizacja szkoleń stacjonarnych dla pracowników MOPR 

                                                      
16 Np. M.Sz. – 3 dni szkoleń w okresie objętym kontrolą, D.M. – 11 dni, M.B. – 7 dni. 
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w Szczecinie. Natomiast oferta szkoleń on-line, oferowana przez firmy szkoleniowe 
nie była tematycznie dostosowana do zakresu zadań wykonywanych przez 
koordynatorów.”. 

(akta kontroli str. 147) 
Dyrektor wyjaśniła, że „Przerowadzano analizę potrzeb w zakresie szkoleń 
koordynatorów jednak nie miała ona postaci odrębnego dokumentu. Wnioski 
zawarte były w materiale przekazywanym do Sekcji Szkoleń przez Kierownika 
Działu Pieczy Zastępczej.”.  

(akta kontroli str. 16) 

Z 16 ankietowanych koordynatorów MOPR 12 wskazało, że pracodawca w ciągu 
ostatnich 3 lat zasięgał opinii na temat zapotrzebowania na szkolenia. Wśród 
zakresu szkoleń wpierających zachowanie i wzmocnienie kompetencji, które 
zapewnił pracodawca koordynatorowi w ciągu 3 lat wymieniono: metodykę pracy 
z rodzinami zastępczymi (37,5% odpowiedzi), metodykę pracy z dziećmi 
przebywającymi w pieczy zastępczej (37,5%), metodykę pracy z wybranymi grupami 
rodzin/dzieci (50%), ochronę danych osobowych (81%). 

(akta kontroli str. 365-367) 

W kwestii zapewnienia koordynatorom możliwości skorzystania z poradnictwa 
zawodowego oraz superwizji zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy, Dyrektor wyjaśniła, że 
„Umożliwia się pracownikom skorzystanie z poradnictwa zawodowego oraz 
superwizji. Nie jest utrwalana na piśmie dokumentacja ze wszystkich indywidualnych 
usnych zgłoszeń odnośnie potrzeb szkoleniowych czy doradczych ze strony 
koordynatorów. Brak jest danych statystycznych o liczbie wniosków o superwizję.”.  

(akta kontroli str. 19-20) 

Koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zjawiska wypalenia 
zawodowego.  

(akta kontroli str. 20) 

1.4. Koszt zatrudnienia koordynatorów wyniósł odpowiednio w roku 2018: 
847,9 tys. zł (w tym środki z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej17 320,5 tys. zł, tj. 37,8% całości kosztów), w roku 2019: 
979,9 tys. zł (w tym środki z Programu 256,5 tys. zł, tj. 26,18%), w I półroczu 2020 r.: 
539 tys. zł (w tym środki z Projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Samodzielni – kompleksowy system 
wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 12,2 tys. zł, tj. 2,26%). Przy wnioskowaniu 
o środki z Programu MOPR spełnił warunek finansowego udziału własnego18. 
W sprawozdaniach z Programu za 2018 r. i 2019 r. podano liczbę koordynatorów 
objętych dofinansowaniem z Programu oraz liczbę rodzin zastępczych i rdd objętych 
opieką koordynatora w skali roku. Dane wykazane w sprawozdaniach z realizacji 
Programu były zgodne z danymi księgowymi.  

(akta kontroli str. 38) 

W latach objętych kontrolą MOPR nie był objęty kontrolami w zakresie 
wydatkowania środków z Programu.  

(akta kontroli str. 7) 

W zapotrzebowaniu na środki z Programu za 2018 r. i 2019 r. wykazywano, 
że liczba rodzin zastępczych i rdd objętych opieką koordynatora wynosiła 15 (na 
każdego koordynatora), natomiast w sprawozdaniach dotyczących Programu 
wykazywano wyższe liczby rodzin przypadających na jednego koordynatora.  

(akta kontroli str. 40-46) 

                                                      
17 Dalej: Program. 
18 W 2018 r. minimum 33%, w 2019 r. – 40%. 
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W kwestii wykazywania w zapotrzebowaniach na środki z Programu 15 rodzin 
zastępczych i rdd na jednego koordynatora w relacji do większej liczby rodzin 
wykazanych w sprawozdaniach z realizacji Programu Dyrektor wyjaśniła, 
że „Zapotrzebowanie na środki finansowe z Programu asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r. i 2019 r. traktowane jest jako 
materiał planistyczny (prognoza), a wskazana w kolumnie 8 liczba rodzin 
zastępczych i rdd objętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wynika 
z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Faktyczna 
liczba rodzin zastępczych i rdd dziecka objętych opieką koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej  wskazana została w kolumnie 11 Sprawozdania dotyczącego 
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.”. 

(akta kontroli str. 147) 

1.5. Koordynatorzy sprawozdawali efekty swojej pracy w formie rocznych 
sprawozdań, według opracowanego wzoru. Sprawozdania były zgodne ze stanem 
faktycznym19.  

(akta kontroli str. 95-140) 

Coroczne sprawozdanie z działalności koordynatorzy przedstawiali bezpośredniemu 
przełożonemu (kierownikowi sekcji), który przyjmował je poprzez złożenie stosownej 
adnotacji na dokumencie.  

(akta kontroli str. 11, 20) 

Dyrektor wyjaśniła, że „Sprawozdania koordynatorów były gromadzone 
i analizowane odpowiednio przez pracowników organizatora danego rejonu oraz 
bezpośrednich przełożonych – właściwych kierowników sekcji oraz kierownika 
działu. Sprawozdania były weryfikowane i oceniane pod względem wypełniania 
przez koordynatorów zadań wynikających z art. 77 ust. 3 pkt 1-6 ustawy o pieczy 
zastępczej. Nadzór nad pracą koordynatorów wprost wynika z ich usytuowania 
w strukturze jednostki (nadzór przez kierownika Działu Pieczy Zastępczej). Nie 
przedłożono w toku kontroli udokumentowanych wyników analizy sprawozdań 
koordynatorów.”. 

(akta kontroli str. 5, 20) 

1.6. W latach objętych kontrolą Dyrektor MOPR oraz Prezydent Miasta Szczecin nie 
przeprowadzał kontroli rodzin zastępczych oraz rdd. Prezydent Miasta oraz 
Wojewoda Zachodniopomorski nie przeprowadzali kontroli u organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej – MOPR w Szczecinie20.  

(akta kontroli str. 7, 92, 94) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r., 2019 r. oraz 30 czerwca 2020 r. pod opieką 16 
koordynatorów było więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rdd (od 17 do 30), co 
stanowiło naruszenie art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 54) 

Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej koordynator nie może mieć pod 
opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rdd. 

W kwestii przekroczenia limitu 15 rodzin zastępczych lub rdd na jednego 
koordynatora Dyrektor wyjaśniła, że „Sytuacja taka związana jest z dużym 
zapotrzebowaniem na wsparcie rodzin zastępczych w stosunku do ilości 
koordynatorów zatrudnionych w MOPR w Szczecinie.”. 

                                                      
19 Badanie 6 srawozdań za lata 2018 i 2019 3 koordynatorów. 
20 Kontrolę w MOPR Wojewoda Zachodniopomorski przeprowadził w II półroczu 2020 r. 
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(akta kontroli str. 147) 

MOPR właściwie umiejscowił koordynatorów w strukturze organizacyjnej. Na 
stanowiskach koordynatorów zatrudniane były osoby spełniające wymagania 
ustawowe. Koordynatorzy zatrudnieni zostali na podstawie form prawnych 
przewidzianych ustawą. Koordynatorzy mieli możliwość skorzystania ze szkoleń. 
Umożliwiano im korzystanie z poradnictwa zawodowego oraz superwizji. 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r., 2019 r. oraz 30 czerwca 2020 r. pod opieką 16 
koordynatorów było więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rdd (od 17 do 30), co 
stanowiło naruszenie art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. Wskaźnik fluktuacji 
koordynatorów wyniósł 0,29 w 2018 r., 0,3 w 2019 r. oraz 0,1 w I półroczu  2020 r. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 

2.1. W MOPR nie opracowano procedur postępowania przy przydzielaniu 
koordynatorów rodzinom zastępczym. Przydział koordynatora następował na 
wniosek rodziny. Opracowany został jednak wzór takiego wniosku.  

(akta kontroli str. 142) 

Dyrektor wyjaśniła, że „Praktycznie rodziny niezawodowe i spokrewnione 
obejmowane były wsparciem koordynatora z zespołu właściwego dla miejsca 
zamieszkania rodziny, natomiast w przypadku rodzin zawodowch - wsparciem 
jednego z pracowników sekcji d.s. rodzin zawodowych. Nie zdarzyło się, aby 
złożony wniosek o objęcie wparciem przez koordynatora został w drodze decyzji 
załatwiony odmownie. W początkowym okresie obowiązywania ustawy o pieczy 
zastępczej niektóre rodziny zastępcze objęte wsparciem przez znanych sobie 
pracowników nie występowały o objęcie wsparciem koordynatora. Nowo powstałe 
rodziny z reguły składały wniosek o objęcie wsparciem koordynatora i takie wsparcie 
uzyskiwały.”. 

(akta kontroli str. 142-143) 

Badanie ośmiu rodzin objętych opieką koordynatora wykazało, że organizator pieczy 
zastępczej zasięgał opinii rodziny zastępczej lub prowadzącego rdd przed 
wyznaczeniem koordynatora. Opinie te były pozytywne.  

(akta kontroli str. 368-425, 430-457) 

Pięć (100%) ankietowanych rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora 
wskazała, że nie potrzebują wsparcia koordynatora, gdyż wsparcie takie zapewnia 
organizator.  

(akta kontroli str. 363-364) 

W latach 2018-2020 I półrocze 21 razy doszło do zmiany koordynatora (zmiany 
w zakresie stosunku pracy21). 

(akta kontroli str. 143) 

Badanie ośmiu rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora wykazało, 
że w przypadku trzech rodzin doszło łącznie do ośmiokrotnej zmiany koordynatora. 
Przyczyną było zwolnienie się z pracy koordynatora bądź przeniesienie na inne 
stanowisko.  

(akta kontroli str. 368-425, 430-457) 

2.2. W MOPR został wypracowany wzór planu pomocy dziecku w trakcie dyskusji 
podczas szkoleń warsztatowych. Nie zostało wydane zarządzenie Dyrektora 
w sprawie wzoru takiego planu i sposobu jego opracowania. Wzór planu pomocy 

                                                      
21 W latach 2018-2020 (I półrocze) zatrudnionych było 41 koordynatorów przy etatyzacji 20 etatów. 
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dziecku był tożsamy dla rodzin objętych opieką koordynatora jak i nieobjętych taką 
opieką.  

(akta kontroli str. 61-63, 143) 

Badanie ośmiu rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora oraz ośmiu rodzin 
zastępczych nieobjętych taką opieką wykazało, że wszystkie plany pomocy dziecku 
były zindywidualizowane i odnoszące się do problemów i celów pracy z dzieckiem. 
Nie występowały różnice pomiędzy planami pomocy dziecku przygotowywanymi dla 
rodzin objętych wsparciem koordynatora i nieobjętych takim wsparciem.  
Rodzaje działań określone w planie pomocy dziecku były dostosowane do celu 
głównego pracy z dzieckiem.  

(akta kontroli str. 368-425, 430-511) 

Zindywidualizowane plany pomocy dziecku zawierały cel główny oraz cele 
szczegółowe: troska o rozwój emocjonalno-społeczny, kulturalno-religijny, troska 
o zdrowie i bezpieczeństwo, troska o rozwój edukacyjny, potrzeba umieszczenia 
dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, 
działalności leczniczej lub pomocy społecznej, troska o zapewnienie potrzeb 
materialno-bytowych, współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami 
działającymi na rzecz dziecka. 

(akta kontroli str. 61-63) 

Z dokumentacji badanych ośmiu rodzin zastępczych lub rdd objętych opieką 
koordynatora wynika, że w planie pomocy dzieciom jako cele rodzajowe przyjęto: 
- w dwóch przypadkach – powrót do rodziny biologicznej, 
- w czterech przypadkach – przygotowanie do usumodzielnienia, 
- w jednym przypadku – adopcję, 
- w pięciu przypadkach – pozostanie w pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 368-425, 430-457) 

Z dokumenatcji  badanych ośmiu rodzin zastępczych lub rdd nieobjętych opieką 
koordynatora wynika, że w planie pomocy dzieciom jako cele rodzajowe przyjęto: 
- w żadnym przypadku nie określono powrotu dziecka do rodziny biologicznej, 
- w czterech przypadkach – przygotowanie do usamodzielnienia, 
- w dwóch przypadkach – adopcję, 
- w siedmiu przypadkach – pozostanie w pieczy zastępczej.  

(akta kontroli str. 458-511) 

Analiza dokumentacji 16 rodzin (osiem objętych opieką koordynatora oraz osiem 
nieobjętych taką opieką) wykazała, że: 
- koordynatorzy uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach, na których dokonywano 
oceny sytuacji dziecka (dotyczy rodzin objętych opieką koordynatora), 
- posiedzenia odbywały się terminowo, 
- modyfikacje planu pomocy dziecku były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny 
sytuacji dziecka.  
  (akta kontroli str. 368-425, 430-511) 

W przypadku siedmiorga dzieci będących w rodzinach zastępczych lub rdd plany 
pomocy dziecku zostały sporządzone po ponad 30 dniach od przyjęcia dziecka do 
rodziny zastępczej/rdd22. 

(akta kontroli str. 368-425, 430-511) 

Zastępca dyrektora MOPR, Jacek Cerebież-Tarabicki, wyjaśnił „Przyznajemy że 
czas opracowania planu pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej  

                                                      
22 Dziecko. D.J. z rodziny E. i A. S. – plan sporządzono po 107 dniach od przyjęcia dziecka do rodziny/rdd, dziecko F.Sz. 
z rodziny A. i T. B. – 38 dni, dziecko M.L. z rodziny A. i T. B – 40 dni, dziecko M.K. z rodziny A.B-R i D.R. – 39 dni, dziecko 
D.K. z rodziny A.B-.R. i D.R. – 39 dni, dziecko K.P. z rodziny H.M. – 51 dni, dziecko M.T. z rodziny K.L.-D i L.D. – 105 dni. 
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może być różny. Ustawodawca nie określił terminu na opracowanie takiego planu, 
natomiast wprowadził cały szereg ustaleń, co do składu zespołu, który na 
posiedzeniu w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, taki plan ustala oraz co do 
zawartości takiego planu  i informacji, które muszą być uzyskane dla  trafnego ujęcia 
zadań w takim planie. Trudno z góry przewidzieć jaki czas będzie niezbędny dla 
zebrania wszystkich tych informacji,  uwag i opinii i powiadomienie wszystkich 
choćby potencjalnie zainteresowanych.  Ponadto ustawa wprowadza  minimalny 
okres pomiędzy 2 kolejnymi posiedzeniami zespołow d.s okresowej oceny dziecka 
w pieczy zastępczej. Odpowiednio  co 3 albo co 6 m-cy.   
Ponieważ  ustawa nie określa maksymalnego dopuszczalnego czasu na 
opracowanie planu pomocy   dziecku , umieszczonemu w pieczy zastępczej, 
a termin minimalny między 2 kolejnymi posiedzeniami jest w ustawie istotnie dłuższy 
niż okresy  opracowania planów  tych dzieci ,które w wyniku kontroli Państwa 
zainteresowały. Dlatego  za nieuprawnione uznajemy używanie w Państwa piśmie 
określeń „dopiero,  po … dniach „  aż   ….dni.”:  Zakres informacji, działań, 
korespondencji, terminy wpływu poszczególnych dokumentów był 
w kwestionowanych przypadkach Państwu udostępniony wraz z dokumentacją tych 
spraw  do wglądu. Podobnie jak  zmiany w zakresie osoby koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej w poszczególnych rodzinach o ile był w nich ustanowiony a taka 
zmiana miała miejsce.”.   

 (akta kontroli str. 151-153) 

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

Koordynatorzy byli wyznaczani na wniosek rodzin zastępczych/rdd. Opracowywane 
plany pomocy dziecku były zindywidualizowane i dostosowane do sytuacji dziecka. 
Modyfikacje planów były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji dziecka. 
Koordynatorzy uczestniczyli w pracach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji 
dziecka.  

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

3.1.1. We wszystkich badanych przypadkach (16), dotyczących 32 dzieci23 
umieszczonych w pieczy zastępczej, koordynatorzy oraz organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej wspierali rodziny zastępcze (13)24 i prowadzących rdd (trzy) 
w realizacji zadań, określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1-6 ustawy. W 15 przypadkach 
wspierano dzieci objęte pieczą zastępczą w kontaktach z rodzinami i innymi 
osobami bliskimi (art. 40 ust. 1 pkt 7 ustawy). W jednym przypadku25 nie 
zapewniono dzieciom kontaktu z rodzicami, z powodu braku informacji o miejscu 
pobytu rodziców i braku kontaktu z nimi, mimo podejmowanych działań. 
W trakcie wizyt koordynatora i pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
w domach rodzin zastępczych26, wizyt rodzin w siedzibie organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej27, przeprowadzanych przez pracowników MOPR rozmów 
telefonicznych z rodzinami28 oraz w prowadzonej korespondencji e-mail, omawiano 

                                                      
23 W tym: 17 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ośmiu rodzin, objętych opieką koordynatorów (w tym sześciu rodzin 
zastępczych i dwóch rdd) oraz 15 dzieci – ośmiu rodzin nieobjętych opieką koordynatorów pieczy zastępczej (w tym siedmiu – 
zastępczych i jednym rdd), nieobjętych opieką koordynatorów pieczy zastępczej). 
24 W tym: pięć rodzin zawodowych (trzy – pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i jedna – specjalistyczna), cztery – 
niezawodowe ora cztery – spokrewnione. 
25 Dotyczącym rodziny zastępczej zawodowej nieobjętej opieką koordynatora. 
26 Dokumentowanych w formie notatek służbowych, protokołów z konsultacji z rodziną zastępczą lub rdd oraz pozyskanych od 
rodziny i podmiotów dokumentów dotyczących dziecka i jego sytuacji rodzinnej. 
27 Dokumentowanych w formie protokołów. 
28 Dokumentowanych w formie notatek służbowych. 
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i ustalano różne problemy dotyczące bieżących spraw dziecka i rodziny, 
odnoszących się do zadań rodziny, określonych w art. 40 ustawy.  
W dwóch przypadkach, na podstawie dokumentacji dotyczącej umieszczenia 
sześciorga dzieci w pieczy zastępczej (tj. trójki dzieci nieobjętej opieką koordynatora 
i trójki – objętych opieką), ustalono i zidentyfikowano m.in. 14 problemów, które 
przyporządkowano zadaniom określonym w art. 40 ust.1 ww. ustawy29, z tego: 

 a) w przypadku dzieci objętych wsparciem koordynatora zidentyfikowano sześć 
problemów, m.in. w zakresie: 

 zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań (art. 40 ust. 1 pkt 4) – trzy 
problemy (dotyczące trójki dzieci), których nie rozwiązano – tj. nie udało się 
zachęcić dzieci do dodatkowych aktywności, mimo wielokrotnych rozmów;  

 umożliwienia dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi (art. 40 ust. 
1 pkt 7) – odnotowano trzy problemy (dotyczące trójki dzieci), które rozwiązano 
poprzez ustalenie zasad kontaktu; 

b) w przypadku dzieci nieobjętych wsparciem koordynatora zidentyfikowano osiem 
problemów, w tym m.in. w zakresie: 

 traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej 
(art. 40 ust. 1 pkt 1) – odnotowano jeden problem (dotyczący jednego dziecka), 
który rozwiązano poprzez rozmowę wspierającą i motywującą; 

 zapewnienia dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych 
(art. 40 ust. 1 pkt 2) – odnotowano dwa problemy (dotyczące jednego dziecka), 
który rozwiązano poprzez wskazanie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych 
odpowiednich do potrzeb; 

 zapewnienia dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3) – odnotowano dwa problemy (dotyczące dwójki 
dzieci), które rozwiązano poprzez zwiększenie limitu osób do pomocy dla potrzeb 
jednego dziecka oraz udział w projekcie unijnym z korepetycjami; 

 zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań (art. 40 ust. 1 pkt 4) – 
odnotowano jeden problem (dotyczący jednego dziecka), który rozwiązano 
poprzez udział dziecka w projekcie unijnym;  

 zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz 
religijnych dziecka (art. 40 ust. 1 pkt 5) – odnotowano jeden problem (dotyczący 
jednego dziecka), który rozwiązano poprzez rozmowy kierowane z dzieckiem; 

 zapewnienia dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne (art. 40 ust. 1 pkt 6) – odnotowano jeden problem (dotyczący 
jednego dziecka), który rozwiązano poprzez wspólną wizytę w szkole, rozmowy 
z pedagogiem i wychowawcą. 

W objętej badaniem dokumentacji nie stwierdzono przypadków nieskutecznego 
wsparcia ze strony koordynatora oraz pracownika organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, w realizacji zadań określonych w art. 40 ust. 1 ustawy. Nie stwierdzono 
przypadków nierzetelnego dokumentowania realizacji ww. zadań. W zgromadzonej 
dokumentacji w trakcie wizyt koordynatora lub pracownika organizatora rodzinnej 
pieczy poruszano wiele problemów, odnoszących się do ww. zadań. Bieżące 
i incydentalne sprawy były rozwiązywane przez koordynatora i pracownika 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, również mailowo lub telefonicznie, w celu 
szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu. 

                                                      
29 W pozostałych 14 badanych przypadkach (z 16), dotyczących dokumentacji 26 dzieci (z 32), ilość zgromadzonych 
dokumentów oraz wielowątkowość spraw zgromadzonych w aktach uniemożliwiała zidentyfikowanie liczby problemów 
dotyczących zadań rodziny (określonych w art. 40 ustawy), w których udzielano wsparcia – dokumentacja zgromadzona w 
aktach (segregatorach), liczących od jednego do pięciu tomów. Badana dokumentacja dotyczyła łącznie 48 dzieci (z tego: 30 
dzieci z rodzin zastępczych lub rdd dziecka objętych opieka koordynatora i 18 dzieci z rodzin nieobjętych opieką), w których do 
badania kontrolnego wybrano 31 dzieci (maksymalnie trójki dzieci z danej rodziny). 
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Przykładem prawidłowego i rzetelnego postępowania koordynatorów pieczy 
zastępczej było m.in. regularne występowanie z własnej inicjatywy do sądów 
rodzinnych w sprawie poinformowania o uregulowaniu przez sąd sytuacji prawnej 
dzieci. Koordynatorzy z własnej inicjatywy pozyskiwali informacje dotyczących 
spraw sądowych, m.in  o pozbawienie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów 
i sprawy spadkowej po zstępnych. 

We wszystkich badanych przypadkach w planie pomocy 32 dzieciom 
zdiagnozowane problemy dotyczące ich sytuacji, znajdowały odzwierciedlenie 
w dokumentacji zgromadzonej i sporządzanej przez koordynatora w pracy z rodziną. 
W jednym przypadku, w którym ustały przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy 
zastępczej, koordynator i organizator rodzinnej pieczy zastępczej wywiązywali się 
z obowiązków określonych w art. 47 ust. 6 oraz ust. 7 ustawy. W pozostałych 
siedmiu przepadkach nie wystąpiły przesłanki określone w ww. przepisach (w trzech 
przypadkach nie ustały przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, 
a w czterech przypadkach rodzina zastępcza została zawiązana przed wejściem 
w życie ww. przepisów – 19.09.2014 r.30).  

W sprawozdaniach z wykonania efektów pracy sześciu koordynatorów pieczy 
zastępczej31 (za 2018 i 2019 r.) określono liczbę rodzin i wychowanków objętych 
wsparciem przez koordynatora, ogólną charakterystykę problemów występujących 
w rodzinach oraz ogółem rodzaje i efekty wsparcia udzielonego rodzinom 
w realizacji zadań, określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1-7 ustawy. 

(akta kontroli str. 95-140, 368-513) 

W badaniu ankietowym dotyczącym oceny funkcjonowania instytucji koordynatorów 
pieczy zastępczej udział wzięły trzy rodziny objęte opieką (z 20). 
Jedna rodzina oceniła wsparcie koordynatora w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych dziecka, jako „niewielkie”, a druga rodzina, jako „bardzo dobre”. 
Trzecia rodzina, która wzięła udział w badaniu ankietowym nie udzieliła odpowiedzi 
w tym zakresie. 
Dwie rodziny oceniły, że nie było wsparcia koordynatora w zapewnieniu: świadczeń 
zdrowotnych, wykształcenia i nadrobienia braków szkolnych, ochrony przed 
arbitralną lub bezprawną integracją w życie prywatne dziecka, potrzeb 
emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych dziecka oraz 
kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami bliskimi.  
Jedna rodzina oceniła wsparcie koordynatora w zakresie zapewnienia przez 
rodzinę: świadczeń zdrowotnych, jako „bardzo dobre”, wykształcenia i nadrobieniu 
braków szkolnych; ochrony przed arbitralną lub bezprawną integracją w życie 
prywatne dziecka oraz kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami bliskimi, jako 
„dobre”, potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych 
dziecka, jako „dostateczne”. 
Wszystkie rodziny biorące udział w badaniu ankietowym stwierdziły, że nie 
otrzymały wsparcia koordynatorów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka. 

(akta kontroli str. 354-362) 

Zastępca dyrektora MOPR wyjaśnił m.in.: „Na 503 rodziny zastępcze w Szczecinie 
kontrolerzy uzyskali trzy (…)  ankiety  wypełnione przez rodziny zastępcze. (…) Nie 
wiemy jakim rodzajem rodzin zastępczych są autorzy wypełnionych trzech ankiet, 
nad jaką ilością dzieci i w jakiej sytuacji życiowo-społecznej sprawują pieczę 
zastępczą. Tym samym jakiekolwiek dywagowanie co mogli mieć na myśli 

                                                      
30 Na podstawie art. 1 pkt 21 lit. c ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188). 
31 Dwóch koordynatorów sprawowało opiekę nad dwoma z ośmiu rodzin zastępczych lub rdd, których dokumentację objęto 
badaniem przez NIK.  
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udzielając takich a nie innych odpowiedzi agregowanie tych informacji , że np. 
66,7% rodzin uznaje, jest czystą spekulacją i nie zamierzamy takich pseudofaktów 
komentować, bo najbardziej prawdopodobnym jest, że stopień zrozumienia 
kierowanych do rodzin pytań był niewielki. Ponadto nasze ewentualne 
przypuszczenia nie są przedmiotem tej kontroli.”. 

(akta kontroli str. 153, 348-350) 

3.1.2. Spośród 16 rodzin zastępczych lub rdd 11 z nich (69%) skorzystało z 
uprawnień określonych w ustawie (w tym sześć rodzin objętych opieką koordynatora 
pieczy zastępczej oraz pięć rodzin nieobjętych taką opieką), z tego: 

 pomocy rodziny pomocowej (39 ust. 2 oraz art. 73, 74 i 75 ustawy) – skorzystały 
cztery rodziny32, 

 zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi (art. 57 
ustawy) – sześć rodzin33, 

 korzystania z pomocy wolontariuszy (art. 66, 76 ust. 4 pkt 7) – dwie rodziny34, 

 uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni 
specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii (art. 47 ust. 4 ustawy) dla 
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej (art. 76 ust. 4 pkt 9 ustawy) – siedem 
rodzin35, 

 przerw na wypoczynek lub z powodu okresowego braku możliwości 
sprawowania opieki (art. 69 i art. 76 ust. 4 pkt 17) – cztery rodziny36, 

 udziału w grupie wsparcia (art. 76 ust. 4 pkt 6) – cztery rodziny37,  

 poradnictwa, które miało na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego (art. 76 ust. 4 pkt 14) – pięć 
rodzin38, 

 szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 
potrzeby (art. 76 ust. 4 pkt 5) – osiem rodzin39. 

Pozostałych pięć rodzin40 nie zgłaszało potrzeb skorzystania z ww. uprawnień. 
Żadna z rodzin nie korzystała z pomocy prawnej (art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy). 

(akta kontroli str. 368-511) 

3.1.3. We wszystkich badanych przypadkach (16), koordynatorzy oraz pracownicy 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzali kilkukrotnie w ciągu roku 
rozmowy telefoniczne, prowadzili korespondencję e-mail, organizowali spotkania 
z rodzinami w siedzibie MOPR lub innym wyznaczonym miejscu41 oraz odbywali 
wizyty w domu rodziny zastępczej lub rdd.  
W latach 2018-2019 koordynatorzy odbywali w domu rodziny zastępczej lub rdd od 
jednej do siedmiu wizyt w ciągu roku, a pracownicy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej – od dwóch do ośmiu w ciągu roku.  
W 2020 r. wizyty w domu rodzin zostały ograniczone. W 13 przypadkach odbyło się 
od jednej do pięciu wizyt. Zamiast wizyt organizowane były spotkania (od jednego 
do czterech) oraz przeprowadzano kilkukrotnie rozmowy telefoniczne i prowadzono 
korespondencję e-mail. 

                                                      
32 Tj. dwie objęte opieką koordynatora oraz dwie nieobjęte taką opieką. 
33 Tj. cztery objęte opieką koordynatora i dwie nieobjęte opieką. 
34 Tj. jedna objęta opieką koordynatora i jedna nieobjęta opieką. 
35 Tj. cztery objęte pomocą koordynatora i pięć nieobjętych pomocą. 
36 Tj. dwie objęte pomocą koordynatora i dwie nieobjęte pomocą. 
37 Tj. trzy objęte pomocą koordynatora i jedna nieobjęta pomocą. 
38 Tj. jedna objęta pomocą koordynatora i cztery nieobjęte pomocą. 
39 Tj. cztery objęte pomocą koordynatora i cztery nieobjęte pomocą. 
40 Tj. dwie rodziny zastępcze spokrewnione objęte opieką koordynatora oraz trzy rodziny zastępcze niezawodowe oraz jedna 
spokrewnione nieobjęte opieką. 
41 Do 19 zorganizowanych spotkań w 2018 r. 
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W trzech przypadkach (dotyczących dzieci nieobjętych opieką koordynatora) wizyty 
się nie odbyły, ale były przeprowadzone kilkukrotnie rozmowy telefoniczne oraz  
spotkanie w sprawie oceny sytuacji dziecka z udziałem rdd (w jednym przypadku).  
W wizytach w domu rodzin uczestniczył w jednym przypadku także kierownik sekcji 
ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego oraz koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej. W dwóch przypadkach w ramach realizacji projektu pn. 
„Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”42 
udział w wizytach brał psycholog oraz mentor. W jednym przypadku w ramach 
projektu pn. „Aktywna Integracja w Szczecinie43 – pracownik socjalny. 
Wizyty w domu rodziny dokumentowano zgodnie z opracowanymi wzorami 
dokumentów, m.in.: protokołem z konsultacji z opiekunem zastępczym oraz w formie 
notatek służbowych. 

(akta kontroli str. 368-513) 

Podczas wizyty koordynatorzy oraz pracownicy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej realizowali m.in. następujące działania: rozpoznawali sytuację dziecka 
i rodziny zastępczej oraz ich potrzeby, obserwowali spontaniczną aktywność dzieci 
i ich stan zdrowia, rozpoznawali sytuację edukacyjną dziecka, aktywizowali 
młodzież, m.in. poprzez omawianie procesu usamodzielnia się, oraz możliwości 
podjęcia stażu, przeprowadzali rozmowy wspierające i motywujące z dziećmi 
i rodzicami zastępczymi, udzielali porad stosownie do zdiagnozowanych problemów 
i potrzeb dzieci oraz rodzin zastępczych lub rdd (m.in. informacyjnych, prawnych, 
wychowawczych), pomagali w wypełnianiu dokumentów i ich przekazywaniu. 

(akta kontroli str. 368-511) 

Wszystkie trzy rodziny biorące udział w badaniu ankietowym, objęte opieką 
koordynatora pieczy zastępczej, wskazały, że koordynator odwiedzał ich raz na 
kwartał. Dwie rodziny wskazały, że koordynator w trakcie wizyt: 

 zawsze rozmawiał z rodzicami zastępczymi, jedna rodzina nie udzieliła 
odpowiedzi w tym zakresie, 

 zawsze lub bardzo często rozmawiał z dziećmi, jedna rodzina wskazała, 
że rzadko, 

 zawsze wypełniał dokumenty, jedna rodzina wskazała, że rzadko, 

 nigdy nie bawił się z dziećmi, jedna rodzina wskazała, że bardzo często. 
Wszystkie trzy rodziny wskazały, że koordynator nigdy nie pomagał dzieciom 
w odrabianiu lekcji. Jedna rodzina wskazała, że zawsze sprawdzał stan czystości 
pomieszczeń, a druga, że rzadko (trzecia rodzina nie udzieliła odpowiedzi w tym 
zakresie). 

(akta kontroli str. 354-362) 

3.1.4. We wszystkich badanych przypadkach (16) koordynator oraz organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej wspierali rodziny zastępcze lub rdd poprzez współpracę 
z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: sądem – w 16 przypadkach44, ośrodkiem 
adopcyjnym – w sześciu przypadkach, placówkami oświatowymi (szkołą, 

                                                      
42 Projekt pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" jest realizowany przez Gminę 
Miasto Szczecin przy współpracy MOPR oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 7.6 – 
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Celem głównym projektu było zwiększenie 
dostępności usług społecznych dla 821 mieszkańców Szczecina w okresie od 1.06.2019 r. do 31.12.2022 r. 
43 Projekt pn. "Aktywna Integracja w Szczecinie" jest programem aktywizującym osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. 
Celem głównym projektu był rozwój aktywnej integracji oraz pracy socjalnej wśród 513 podopiecznych MOPR zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych 
lub przebywania w pieczy zastępczej. Wsparciem powinny zostać objęte osoby w wieku 15-64 lat, które podzielone zostały na 
cztery grupy: osoby przebywające w pieczy zastępczej; rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych; osoby dotknięte ubóstwem; osoby niepełnosprawne. Projekt "Aktywna integracja w Szczecinie" jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. 
44 W dwóch przypadkach nie toczyły się sprawy przed sądem. 
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przedszkolem) – w 15 przypadkach, poradnią rodziną – w 16 przypadkach oraz 
ośrodkiem pomocy społecznej – w trzech przypadkach. 
Współpraca dotyczyła m.in.: 

 monitorowania problemów wychowawczych lub edukacyjnych (w tym 
możliwości wsparcia dziecka w procesie edukacyjnym w szkole) – 
w 15 przypadkach,  

 monitorowania sytuacji zdrowotnej dzieci – w 16 przypadkach, 

 wsparcia w postaci wstępnej diagnozy problemu oraz wsparcie emocjonalnego, 
psychologicznego, informacyjnego – w pięciu przypadkach,  

 pozyskiwania informacji o możliwości wsparcia dziecka w zakresie rozwoju 
psychoruchowego – w jednym przypadku, 

 bieżącej wymiany informacji z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny 
dotyczącej funkcjonowania rodziny biologicznej – w dwóch przypadkach, 

 pozyskiwania informacji o posiedzeniach Sądu i ich przebiegu, wydanych 
zarządzeniach – w 10 przypadkach, w tym dotyczącej m.in. zasądzenia 
alimentów (w dwóch przypadkach) oraz spadku po zstępnych (w jednym 
przypadku). 

Koordynatorzy lub pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pozyskiwali 
informację o toczących się postępowaniach sądowych dotyczących sytuacji prawnej 
dzieci objętych pieczą zastępczą, poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty 
z sądem, od rodziny zastępczej lub bezpośrednio z sądu. W jednym przypadku sąd 
wezwał koordynatora na rozprawę w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka 
(w dwóch przypadkach wezwano radcę prawnego MOPR na rozprawy dotyczące 
spraw alimentacyjnych). Osoby wezwane uczestniczyły w rozprawach.  
We wszystkich przypadkach koordynatorzy przekazywali do sądu opinie w sprawie 
zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej wraz z informacją o całokształcie 
sytuacji dziecka, zgodnie z art. 131 ustawy. 
W dwóch przypadkach koordynatorzy pieczy zastępczej kilkukrotnie występowali do 
sądów rodzinnych o informacje dotyczące spraw sądowych dotyczących dzieci45. 
W jednym przypadku sąd rodzinny rozpatrywał sprawę opiekuńczą dziecka przez 
cztery lata (od 2016 r. do 2020 r.), czym blokowano miejsca w pogotowiu rodzinnym. 

(akta kontroli str. 368-513) 

Realizację zadań dokumentowano zgodnie z opracowanymi w MOPR (Dziale Pieczy 
Zastępczej) wzorami dokumentów, m.in.: protokołem z konsultacji z opiekunem 
zastępczym, protokołem z konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, protokołem 
z konsultacji z rodzicami biologicznymi oraz w formie notatek służbowych. 

(akta kontroli str. 368-513) 

Dyrektor wyjaśniła m.in.: „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pracują 
w zespołach, zespół prowadzi pracownik organizatora [koordynuje pracę w danym 
zespole] (…) Każdy koordynator przedstawia pracownikowi organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej plan pracy pod koniec danego tygodnia na następny tydzień (zał. 
nr 2 tabela – część harmonogram). Pod koniec tygodnia pracownik koordynujący 
pracę zespołu – organizator rozlicza realizację zadań (zał. nr 2 tabela część 
realizacja zadań). Zadania realizowane są w biurze i jako praca w terenie. 
Dodatkowo praca w terenie dokumentowana jest w książce wyjść – zał. 3. Zakres 
pracy w terenie obejmuje: bezpośredni kontakt, wsparcie, pomoc w przezwyciężaniu 
napotkaniu trudności, poradnictwo, doradztwo. W biurze koordynatorzy sporządzają, 
pozyskują dokumentację i kompletują, organizują dostęp do specjalistycznej pomocy 

                                                      
45 M.in.: koordynator 2.03.2020 r. wystąpił do sądu rodzinnego w Szczecinie o przesłanie orzeczenia w sprawie pozbawienia 
władzy rodzicielskiej. Mimo monitów skierowanych do sądu (15.06.2020 r. i 20.08.2020 r.) do 26.11.2020 r. MOPR nie 
otrzymał orzeczenia. 
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dla dzieci i rodzin, udzielają teleporad. Koordynatorzy mają zapewnioną możliwość 
korzystania z indywidualnej poczty elektronicznej, telefonu służbowego 
stacjonarnego, urządzenia telefaksu, dzięki, którym mogą właściwe realizować 
zadania koordynatora. Dodatkowo do ich dyspozycji pozostają pomieszczenia do 
spotkań i konsultacji z rodziną. (…) W związku z realizowanymi zadaniami 
koordynatorzy sporządzają coroczne sprawozdania z zakresu i sposobu realizacji 
wsparcia rodzin zastępczych.”. 

(akta kontroli str. 9) 

3.2. We wszystkich badanych przypadkach (16) koordynatorzy lub organizator 
pieczy zastępczej proponowali dostęp do specjalistycznej pomocy. Dziewięć (56%) 
z 16 rodzin skorzystało z pomocy specjalistycznej, z tego: psychologicznej – 
w dziewięciu przypadkach (56,3%), rehabilitacyjnej – w czterech (25%) oraz 
reedukacyjnej – w jednym przypadku. 
W czterech przypadkach udzielono pomoc polegającą m.in. na bieżącym 
informowaniu o możliwościach wsparcia (m.in. seksuologa dla dziecka), udziale 
w szkoleniach, projektach i programach edukacyjnych, bezpłatnych koloniach, 
możliwościach pozyskania sprzętu dla dzieci, przekazywaniu zaproszeń na imprezy 
dla dzieci i rodzin zastępczych, organizowaniu spotkań z terapeutą w środowisku 
domowym z powodu problemów wychowawczych. 
We wszystkich przypadkach specjalistyczna pomoc miała charakter długookresowy 
(rodziny miały dostęp do tej pomocy przez cały okres, w którym istniała taka 
potrzeba) oraz dodatkowo w dwóch przypadkach miała także charakter doraźny. 

(akta kontroli str. 368-511) 

Jedna z trzech rodzin biorących udział w badaniu ankietowym, objęta opieką 
koordynatora pieczy zastępczej, wskazała, że nie otrzymała żadnej specjalistycznej 
pomocy, a druga rodzina wskazała, że nie było takiej potrzeby. Trzecia rodzina nie 
udzieliła odpowiedzi w tym zakresie. 

W badaniu ankietowym udział wzięło także sześć rodzin nieobjętych opieką (z 20). 
Wszystkie rodziny potwierdziły, że otrzymały pomoc specjalistyczną, z tego: MOPR 
– w czterech przypadkach, psychologa lub poradni psychologiczno-pedagogicznej – 
w dwóch przypadkach, organów samorządu terytorialnego – w jednym przypadku 
oraz Fundacji „Tęcza Serc” – w jednym przypadku. 

(akta kontroli str. 354-364) 

3.3. W latach 2018-2020 (do 30.06.) w Szczecinie obowiązywały trzy trzyletnie 
programy dotyczące rozwoju pieczy zastępczej na lata: 2016-201846, 2019-202147 
oraz na lata 2020-202248. Programy określały m.in. coroczny limit rodzin 
zastępczych zawodowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 180 pkt 1 
ustawy (w 2018 r. – co najmniej cztery, 2019 r. i 2020 r. – po pięć). 

Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na 
lata 2020-2022 (obowiązujący od 25.02.2020 r.), uchylił program rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2019-2021. 
W programie na lata 2020-2022 określono pięć celów głównych49, trzy pierwsze cele 
odnosiły się bezpośrednio do rodzin naturalnych, cel czwarty do świadczących 

                                                      
46 Przyjęty Uchwałą Nr XV/360/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju 
pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2018”. 
47 Przyjęty Uchwałą Nr III/80/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju 
pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2021”. 
48 Przyjęty Uchwałą Nr XV/499/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania 
rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”. 
49 1) Poprawę warunków życia rodzin z dziećmi i warunków realizacji praw dziecka do rozwoju, wychowania w rodzinie, 
stabilnego środowiska wychowawczego; 2) Wzmocnienie zdolności rodzin i jej członków do przezwyciężania pojawiających się 
trudności życia rodzinnego poprzez uzyskanie profesjonalnego wsparcia; 3) Zapewnienie wsparcia rodziny w kryzysie 
i ograniczenie zapotrzebowania na usługi trwałej opieki zastępczej; 4) Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, 
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pieczę zastępczą, piąty do realizatorów działań i zadań na ich rzecz. Cele nr 1 i 2 
miały w większym stopniu znaczenie profilaktyczno-zapobiegawcze, natomiast 
kolejne dwa były o charakterze naprawczo-interwencyjnym i kompensacyjnym. Dla 
realizacji przyjętych powyżej celów głównych przyporządkowano działania 
pogrupowane w dwóch obszarach operacyjnych określających kluczowe kierunki 
działań, realizatorów i wskaźniki realizacji: 

 oprawa warunków życia rodzin z dziećmi i warunków realizacji praw dziecka do 
rozwoju, wychowania w rodzinie, stabilnego środowiska wychowawczego,  

 wzmocnienie zdolności rodzin i jej członków do przezwyciężania pojawiających 
się trudności życia rodzinnego poprzez uzyskanie profesjonalnego wsparcia. 

Badaniem w zakresie realizacji wskaźników działań odnoszących się do zagadnień 
objętych kontrolą NIK, objęto program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-
202150. Zaplanowano w nim sześć celów51, którym podporządkowano łącznie 
40 działań52 oraz określono wskaźniki ich realizacji. W programie nie wskazano 
mierników osiągniecia wskaźników, służących do monitorowania poziomu ich 
wykonania. Ujęte w programie formy wsparcia odnosiły się do wszystkich typów 
rodzin zastępczych i rdd. 
Trzy z sześciu celów programu odnosiły się bezpośrednio do zagadnień pieczy 
zastępczej objętych kontrolą NIK, tj.: zapewnienia pieczy zastępczej, w zgodnych ze 
standardami formach opieki wychowania, dzieciom pozbawionym okresowo lub 
stale środowiska rodzinnego; wspierania funkcjonujących form pieczy zastępczej; 
współpraca i współdziałanie między instytucjami, sektorami na rzecz 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 
Realizacja programu miała podlegać corocznemu monitoringowi. Podstawowe dane 
umożliwiające odniesienie do zawartych w programie wskaźników realizacji 
przyjętych celów, miały zostać ujęte („zobrazowane”) w rocznych sprawozdaniach 
MOPR (w części dotyczącej pieczy zastępczej, która powinna zawierać zestawienie 
potrzeb w zakresie pieczy zastępczej, o których mowa w art. 182 ust. 5 ustawy). 
Narzędziem monitoringu programu miały być okresowe półroczne sprawozdania 
rzeczowo finansowe z realizacji zadań gminy i powiatu w zakresie ustawy 
(sporządzane w systemie sprawozdawczości elektronicznej CAS). W programie 
określono, że trafność jego zapisów zostanie poddana analizie, ze względu na 
zapisy zapowiadanej, znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Za zasadne uznano by docelowo w Szczecinie, gminie na prawach 
powiatu, zadania w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej ujęte 
były w jednym wspólnym Programie. 

(akta kontroli str. 203-297) 

W sprawozdaniu MOPR za 2019 r. określono w sposób bezpośredni osiągnięte 
wskaźniki m.in. sześciu z 40 działań (odnoszących się do czterech z sześciu celów 
programu)53. W części sprawozdania dotyczącej pieczy zastępczej określono 
potrzeby w zakresie pieczy zastępczej, o których mowa w art. 182 ust. 5 ustawy. 

                                                                                                                                       
deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, standaryzacja pieczy instytucjonalnej, adekwatne do potrzeb i zmieniających się 
realiów profesjonalne wspieranie podmiotów pieczy zastępczej; 5) Podnoszenie kompetencji, skuteczności i jakości działań 
podmiotów wspierających rodzinę, pieczę zastępczą i usamodzielnianych. 
50 Dalej: program. 
51 1) Promocja i wspieranie alternatywnych wobec pieczy zastępczej form i działań na rzecz dziecka i rodziny; 2) Zapewnienie 
pieczy zastępczej, w zgodnej ze standardami formach opieki wychowania, dzieciom pozbawionym okresowo lub stale 
środowiska rodzinnego; 3) Wspieranie funkcjonujących form pieczy zastępczej; 4) Poprawa warunków funkcjonowania 
podmiotów wspierających rodzicielstwo zastępcze; 5) Wspieranie procesu usamodzielniania osób dorastających w pieczy 
zastępczej; 6) Promocja rodzicielstwa zastępczego, współpraca i współdziałanie między instytucjami, sektorami na rzecz 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 
52 Od pięciu do 11 w odniesieniu do jednego celu. 
53 Do wskaźnika: działania nr 5 (liczba rodzin wspierających) celu nr 1; działania nr 1 (liczby szkoleń i uczestniczących 
w szkoleniach) celu nr 3; nr 1 (liczby realizowanych programów wsparcia osób dorastających w pieczy zastępczej) i nr 8 (liczby 
mieszkań docelowych przekazana do usamodzielnia) celu nr 5; nr 3 (liczby spotkań międzysektorowych) oraz nr 6 (liczby 
i rodzaju realizowanych kampanii) celu nr 6. 
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 (akta kontroli str. 298-316, 336-347, 348-353) 

Zastępca dyrektora wyjaśnił m.in.: „Odnośnie Programów Rozwoju Pieczy 
Zastępczej, sprawozdań z tych Programów, wartości wskaźników zawartych w tych 
sprawozdaniach właściwym adresatem uwag i zapytań dotyczących Programów 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Szczecinie, w okresie objętym kontrolą są Prezydent 
Miasta Szczecin, kierujący projekt Programu pod obrady Rady Miasta Szczecin oraz 
Rada Miasta Szczecin uchwalająca kolejne Programy. (…) Sprzeczność między 
celami długoterminowymi w Programach i ich zoobrazowaniem, w rocznych 
i półrocznych sprawozdaniach wynika z zapisów ustawowych, które nakazują 
przyjmować i realizować trzyletnie Programy Rozwoju Pieczy zastępczej, 
a sprawozdania sporządzać w układzie rocznym łącznie z innymi  informacjami 
zawartymi w sprawozdaniu Dyrektora (…). Zapewniam, że uważna lektura ze 
zrozumieniem zarówno rocznego sprawozdania Dyrektora (…) jak i sprawozdań 
w systemie CAS (które to dokumenty Państwo udostępniliśmy) pozwala odnaleźć 
wszystkie informacje, jakie są niezbędne ze względu na przyjęte w programach 
wskaźniki realizacji. Ze względu na przygotowane zestawienie w formie 
tabelarycznej wraz z zapytaniami dotyczącymi realizacji Programów dołączam do 
niniejszego pisma zbiorcze zestawienie osiągniętych efektów przygotowane 
w związku z kontrolą realizacji zadań gminy i powiatu w zakresie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, która miała miejsce we wrześniu 
i październiku 2020 r. 

(akta kontroli str. 153-166, 348-350) 

3.4. W latach 2018-2020 (do 30.06.) nie wpłynęły skargi na pracę koordynatorów 
pieczy zastępczej oraz sposób organizacji rodzinnej pieczy zastępczej przez MOPR. 
W okresie tym wpłynęła jedna skarga (rodziny biologicznej dziecka) na sprawowanie 
opieki przez rodzinę zastępczą. Skargę uznano za niezasadną i udzielono pisemnej 
odpowiedzi w terminie 12 dni od jej wpływu. 
W dokumentacji dotyczącej ośmiu rodzin lub rdd, objętych wsparciem 
koordynatorów, nie stwierdzono skarg na realizowane przez nich zadania. 

(akta kontroli str. 201-203, 368-511) 

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

We wszystkich badanych przypadkach (16), dotyczących 32 dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej, koordynatorzy oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
wspierali rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka, w realizacji 
zadań, określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1-7 ustawy. Nie stwierdzono przypadków 
nieskutecznego wsparcia ze strony koordynatora oraz pracowników organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, w realizacji zadań. We wszystkich przypadkach 
w planie pomocy 32 dzieciom zdiagnozowano problemy dotyczące ich sytuacji. 
Realizację zadań dokumentowano zgodnie z przyjętymi wzorami. MOPR zapewniał 
rodzinom zastępczym możliwość korzystania z uprawnień wynikających z ustawy 
o pieczy zastępczej, z których skorzystało 69% rodzin (głównie ze wsparcia 
psychologicznego, poradnictwa i szkoleń) oraz pomocy specjalistycznej, z której 
skorzystało 56% rodzin (głównie ze pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej). We 
wszystkich przypadkach wspierano rodziny zastępcze lub rdd poprzez współpracę 
z podmiotami zewnętrznymi. W rocznym sprawozdaniu MOPR za 2019 r. określono 
w sposób bezpośredni osiągnięcie wskaźników m.in. sześciu z 40 działań 
(odnoszących się do czterech z sześciu celów programu).  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski  
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań mających na 
celu zapewnienie, aby na każdego koordynatora przypadało nie więcej niż 15 rodzin 
zastępczych.  

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

 

Szczecin,      15   grudnia 2020 r. 
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