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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu1 

 

Magdalena Zynda – Lis, dyrektor, od 1 października 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Iwona 
Madajczak, dyrektor, od 14 grudnia 2015 r. do 30 września 2019 r. 

 

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

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Dla realizacji celów kontroli zostały 
wykorzystane także dowody sporządzone w latach wcześniejszych oraz w okresie 
późniejszym, a także dane statystyczne z tych okresów. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

Agata Prochotta Miłek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/153/2020 z 6 października 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności   

PCPR prawidłowo zorganizowało działalność koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej4. W latach 2018-2020 (I półrocze) wszystkie rodziny zastępcze z terenu 
Powiatu Myśliborskiego zostały objęte pomocą i wsparciem koordynatorów. Zgodnie 
z art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej5, pod opieką każdego z koordynatorów znajdowało się nie więcej 
niż 15 rodzin zastępczych. Koordynatorzy prawidłowo wywiązywali się z realizacji 
zadań, określonych w ustawie, udzielając rodzinom zastępczym pomocy 
w sprawach związanych z wychowaniem, edukacją i zdrowiem dzieci. W próbie 
ośmiu rodzin zastępczych wychowujących 20 dzieci, zdiagnozowano łącznie 56 
problemów6. Przy pomocy koordynatorów zostały one rozwiązane z wyjątkiem 
trzech. Koordynatorzy zapewnili rodzinom zastępczym i dzieciom będącym pod ich 
opieką możliwość korzystania z uprawnień wynikających z ustawy poprzez 
m.in. pomoc w kontaktach z poradnią specjalistyczną psychologiczno-
pedagogiczną, szkołami, rodzinami biologicznymi i organizowanie wizyt lekarskich. 

Osoby zatrudnione jako koordynatorzy, posiadały kwalifikacje niezbędne do pracy 
na stanowisku, zgodnie z wymogami w art. 78 ust. 1 ustawy oraz były zatrudnione 

                                                      
1 Dalej: PCPR. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dalej: koordynatorów. 
5 Dz.U. z 2020 r. poz. 821; dalej: ustawa. 
6 Określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1-7 ustawy. 
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na podstawie form prawnych przewidzianych w art. 79 ust. 2 ustawy, tj. na 
podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w systemie zadaniowego czasu 
pracy. Kwalifikacje koordynatorów podnoszone były poprzez udział w szkoleniach.  

Opracowano wzory dokumentów, z których koordynatorzy korzystali w celu realizacji 
zadań wynikających z ustawy. Wprowadzono rozwiązania dotyczące miesięcznej 
ewidencji wykonanych zadań oraz wizyt u rodzin zastępczych dla pracowników 
zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy.  

Podstawą opracowania planów pomocy dziecku były między innymi dokumentacja 
medyczna o stanie zdrowia oraz diagnozy psychofizyczne. Plany pomocy dziecku 
były opracowywane i modyfikowane przez koordynatorów we współpracy 
z rodzinami zastępczymi, przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, 
przedstawicielami szkół. Plany te odnosiły się do problemów, celów pracy 
z dzieckiem i uwzględniały między innymi działania długoterminowe, 
krótkoterminowe, planowane efekty w odniesieniu do zapewnienia stabilnej sytuacji 
życiowej, jego potrzeb i zainteresowań, rozwoju fizycznego, zdrowotnego, 
emocjonalnego, intelektualnego i edukacyjnego, relacji z rówieśnikami, udziału 
w obowiązkach domowych, jak również kontaktów z rodziną biologiczną. Zgodnie 
z art. 130 ust. 1 pkt 6 ustawy we wszystkich zbadanych przypadkach koordynatorzy 
uczestniczyli w pracach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. 
Koordynatorzy wizytowali rodziny zastępcze średnio raz w miesiącu. Zapewniali 
dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej dostęp do specjalistycznej pomocy 
m.in. w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz w ośrodkach opieki 
zdrowotnej, zachęcali do uczestnicta dzieci w ofercie Punktu Wsparcia Dziennego. 
Rodziny zastępcze korzystały z przysługującej im pomocy najczęściej w formie 
możliwości zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi jak 
i szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji.  

W latach 2018-2019 w Powiecie nie zostały osiągnięte założenia dotyczące liczby 
nowoutworzonych rodzin zastępczych zawodowych, ustalone w trzyletnim 
„Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”, za którego 
realizację i koordynację odpowiedzialny był PCPR. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

1.1. Starosta myśliborski na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznaczył 
PCPR, którego struktura organizacyjna została określona w Regulaminie 
organizacyjnym8. Z dokumentu obowiązującego od 9 stycznia 2019 r. wynika, że 
w PCPR funkcjonuje Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej obejmujący m.in. Zespół 
ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej podlegał 
zastępcy dyrektora. Poza strukturą Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
wyodrębniono Zespół ds. usamodzielnień oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej 
podległy dyrektorowi. Zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. dyrektor 

                                                      
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 W okresie objętym kontrolą funkcjonowały trzy Regulaminy. Pierwszy stanowiła uchwała Nr 11/24/2015 

z 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR., drugi uchwała Nr 171/562/2017 
Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 12 kwietnia 2017  r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego PCPR w Myśliborzu. Trzeci obowiązywał 9 stycznia 2019 r. i został wprowadzony jako 
Załącznik do Uchwały Nr 10/44/2019 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego. 
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PCPR powołał Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. Członkami ww. 
Zespołu byli zastępca dyrektora, koordynatorzy oraz pedagog9. W zarządzeniu tym 
uszczegółowiono dwanaście zadań Zespołu ds. pieczy zastępczej, w tym: realizację 
zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej organizowanie osobom 
prowadzącym rodzinny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka10 pomocy 
wolontariuszy, organizowanie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 
zapewnienie im pomocy prawnej, dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, dokonywanie oceny rodziny 
zastępczej lub prowadzącej RDD pod względem predyspozycji do pełnienia 
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. W badanym okresie 
koordynatorzy podlegali bezpośrednio zastępcy dyrektora, do którego zgodnie 
z Regulaminem należało sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Działem 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej11.                                                 (akta kontroli str. 6-38) 

Nie wprowadzono pisemnych wewnętrznych rozwiązań obejmujących organizację, 
sposób realizacji i dokumentowania zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Ustnie wprowadzono szereg wzorów dokumentów obowiązujących 
koordynatorów. Formalnie wprowadzono wzory dokumentów sprawozdawczych 
z działań realizowanych przez koordynatorów. Zarządzeniem Nr 7/2015 dyrektora 
PCPR z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia miesięcznej karty 
czynności oraz ewidencji wizyt wprowadzono formalnie miesięczne karty czynności 
koordynatora i ewidencję wizyt koordynatora w rodzinach w danym miesiącu.  

(akta kontroli str. 39-41, 51-57) 

Dyrektor wyjaśniła, że wprowadzone wzory dokumentów są regularnie omawiane na 
zebraniach Zespołu Pieczy Zastępczej. Ich treść i sposób wypełniania są znane i nie 
budzą wątpliwości.                                                              (akta kontroli str. 164-174) 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania standardów kontroli zarządczej 
niezbędne byłoby wprowadzenie stosowanych wzorów dokumentów w sposób 
formalny12. 

W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 
dyrektor PCPR od 16 marca 2020 r. zawiesił całkowicie pracę koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej w terenie (wizyty w środowisku rodzin zastępczych), 
przyjmowanie interesantów PCPR13 oraz wprowadził pracę rotacyjną pracujących 
naprzemiennie zespołów. Obowiązywała zasada pracy w siedzibie PCPR jednego 
pracownika w jednym pomieszczeniu biurowym. Załącznik Nr 3 do ww. zarządzenia 
określał szczegółowo Procedury dotyczące zabezpieczenia osób przebywających w 
pieczy zastępczej jak i pracowników pełniących funkcje koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej w związku z pandemią COVID-19.  

(akta kontroli str. 42-51) 

Przeprowadzone oględziny wykazały, że siedziba PCPR znajduje się w kompleksie 
budynków administracji powiatowej na trzecim piętrze. Jedno z wejść do budynku 

                                                      
9 Zmienione zarządzeniem Nr 20/2016 Dyrektora PCPR w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz 

zarządzeniem Nr 14/2018 dyrektora PCPR w Myśliborzu z dnia 12 grudnia 2018 r.  
10 Dalej: RDD. 
11 Od 2 lutego 2015 r. zastępcą dyrektora PCPR była pani Anna Norsesowicz. 
12 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. 

13 Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Myśliborzu z dnia 16 marca 2020 r. 
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było przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdowała 
się winda umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. W samej siedzibie PCPR 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pracowali w trzech pomieszczeniach 
biurowych o wielkości około 16 m2  każde. W każdym z tych pomieszczeń 
znajdowały się stanowiska pracy biurowej dla trzech koordynatorów. Do spotkań 
z rodzinami zastępczymi, kontaktów dzieci przebywający w pieczy zastępczej 
z rodzinami biologicznymi, które na podstawie decyzji sądu muszą się odbywać 
w siedzibie PCPR, rozmów z dziećmi i wszelkich innych rozmówców indywidualnych 
wykorzystywano wyodrębnione pomieszczenie „Centrum dla rodzin” o wielkości 
około 16 m2. Pomieszczenie to wyposażono jak pokój zabaw dla dzieci. Kanapy 
miały wysokie oparcia, pokryte materiałem umożliwiającym szybką i łatwą 
dezynfekcję i ustawiono je tak, że osoba siedząca tyłem do drzwi wejściowych była 
niewidoczna dla osoby wchodzącej. Zapewniono warunki swobodnego kontaktu 
i intymności. Pokój ten był też wykorzystywany do pracy psychologa 
i socjoterapeuty.                                                                      (akta kontroli str. 58-62) 

Regulamin pracy PCPR14 określał, że koordynatorzy w celu udania się na wizytę do 
rodziny zastępczej korzystają z prywatnych samochodów osobowych i komunikacją 
publiczną według zasad określonych w zarządzeniu Nr 27/2013 dyrektora PCPR 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz 
ustalania stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdy niestanowiącego własności 
pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej w PCPR w Myśliborzu według 
zryczałtowanej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

(akta kontroli str. 63-96) 

Dyrektor wyjaśniła, że (…) PCPR nie posiada auta służbowego. Na spotkania 
w ramach monitorowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej koordynatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej udają się samochodami prywatnymi. (…) Natomiast 
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej odbywa się samochodem służbowym 
(z kierowcą) z CUW Powiatu Myśliborskiego na podstawie zamówienia na przydział 
samochodu osobowego.                                                     (akta kontroli str. 164-174) 

1.2. Analiza dokumentacji kadrowej wykazała, że na stanowisku koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnione były osoby spełniające wymogi określone 
w art. 78 ust. 1 ustawy, tj. posiadające kwalifikacje niezbędne do pracy na tym 
stanowisku, a ich akta osobowe zawierały oświadczenia potwierdzające spełnienie 
warunków między innymi wymóg posiadania władzy rodzicielskiej oraz że nie są 
objęte obowiązkiem alimentacyjnym i nie byli skazani za przestępstwo. 
W badanym okresie zatrudniano dziewięciu koordynatorów na umowę o pracę, 
i jednego na umowę o pracę na zastępstwo15 w systemie zadaniowego czasu pracy. 
Zadania związane z rodzinną pieczą zastępczą zostały szczegółowo ujęte 
w zakresach czynności i obowiązków zatrudnionych koordynatorów i były one 
tożsame z zadaniami określonymi w ustawie. Zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy 
koordynatorzy nie łączyli swojej pracy z wykonywaniem obowiązków pracownika 
socjalnego, nie prowadzili również postępowań z zakresu świadczeń realizowanych 
przez Powiat Myśliborski.                                                        (akta kontroli str. 96-99) 

Regulamin pracy PCPR ustanawiał zadaniowy czas pracy pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  
Określono w nim między innymi, iż czas niezbędny do wykonania powierzonych im 
zadań, nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w miesięcznym okresie rozliczeniowym. W latach 2018-2020 (I półrocze) przy 
zatrudnieniu łącznie dziewięciu koordynatorów, zadaniowy czas pracy był rozliczany 

                                                      
14 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2014 dyrektora PCPR w Myśliborzu z dnia 16 maja 2014 r. 
15 W okresie od 1 listopada 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 
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na podstawie miesięcznej ewidencji wykonanych zadań, z wyszczególnieniem 
każdego dnia z liczbą godzin pracy, wykonanych zadań, zatwierdzonych przez 
zastępcę dyrektora PCPR z akceptacją dyrektora PCPR oraz na podstawie 
przedstawienia corocznego sprawozdania z efektów pracy koordynatorów. 
W zawartych umowach o pracę wyznaczone zostały osoby zastępujące każdego 
z koordynatorów.                                                                   (akta kontroli str. 72-109) 

W wyjaśnieniu dyrektor PCPR poinformowała, iż koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej dokumentują realizację zadań w formie ewidencji czasu pracy 
potwierdzonej przez sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (…) oraz, że kwestia 
korzystania z dłuższych zwolnień lekarskich przez koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej uregulowana jest poprzez zawieranie umów o pracę na zastępstwo.  

(akta kontroli str. 164-174) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) wystąpił jeden przypadek długotrwałego 
zwolnienia16. Koordynator przebywał na zwolnieniu od dnia 1 stycznia 2020 r., 
a osoba na zatrudnionana na zastępstwo podjęła pracę od dnia 1 listopada 2019 r. 

(akta kontroli str. 96-99) 

W badanym okresie stan zatrudnienia na stanowisku koordynatora w rodzinnej 
pieczy zastępczej na koniec 2018 r., 2019 r. i 2020 r. (I połowa) wynosił 
odpowiednio: osiem, osiem i jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu, osiem i jedna 
osoba na urlopie macierzyńskim. Z pracy w PCPR odszedł jeden koordynator17.  

(akta kontroli str. 96-97, 110) 

W tym czasie na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonowało odpowiednio: 91, 89 
oraz 88 rodzin zastępczych, w tym odpowiednio w badanych latach: 113, 115 oraz 
116 rodzin zastępczych wychowujących dzieci niepełnoletnie. W okresie objętym 
kontrolą wszystkie rodziny zastępcze wychowujące dzieci niepełnoletnie były objęte 
opieką koordynatora. Pod opieką każdego z koordynatorów znajdowało się nie 
więcej niż łącznie 15 rodzin zastępczych, tj. zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy. Nie 
wystąpiły przypadki rezygnacji rodzin zastępczych ze wsparcia koordynatorów. 

(akta kontroli str. 96-97, 110, 112-161) 

1.3. Zgodnie z art. 77 ust. 5 oraz art. 76 ust. 4 pkt 14a ustawy, koordynatorzy pieczy 
zastępczej brali udział w szkoleniach zapewniających podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych odpowiednio 5 dni w 2018 r. dla trzech osób, 15 dni szkoleń w 2019 r. 
dla siedmiu. Z uwagi na epidemię COVID-19 w I półroczu 2020 r. żaden koordynator 
nie brał udziału w szkoleniach. Wszystkie szkolenia odbywały się nieodpłatnie. 
Zakres obejmował m.in. następujące zagadnienia: „Wymiana doświadczeń 
zawodowych i opracowanie wspólnych druków w celu lepszej komunikacji 
i ujednolicenia pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”, „Akademia 
Zarządzania- realizowane w ramach projektu "Dla rodziny"-doskonalenie zawodowe 
kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, „Warsztaty dotyczące 
radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i innymi trudnymi sytuacjami 
zawodowymi”18, „Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)”, "Zaburzenia osobowości, 
zachowań i rozwoju dzieci" -realizowane w ramach projektu "Dla rodziny"-
doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.  

(akta kontroli str. 100-109, 162-163) 

Dyrektor wyjaśniła, że kwestie potrzeb koordynatorów w zakresie poradnictwa 
uregulowane są w ten sposób, że średnio dwa razy w tygodniu (w okresie pandemii 
rzadziej) bezpośredni przełożony koordynatorów organizuje spotkania, na których 

                                                      
16 W związku z przebiegiem ciąży i następnie urlopu macierzyńskiego. 

17 Z dniem 30 września 2017 r. 
18 W warsztatach tych wzięli udział wszyscy koordynatorzy zatrudnieni do 30.06.2020 r. 
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m.in. omawiane są zadania do wykonania, problemy do rozwiązania (poszukiwane 
rozwiązania), planowana jest praca na dany tydzień, dzień tygodnia 
pracy“ koordynatorzy zgłaszają swoje problemy, uwagi i potrzeby. Do dnia kontroli 
koordynatorzy nie wnioskowali o poradnictwo zawodowe, w tym superwizję. 

(akta kontroli str. 164-174) 

W trakcie kontroli przeprowadzona została anonimowa ankieta dla koordynatorów, 
w sprawie oceny organizacji i warunków wykonywania zadań. W pięciu spośród 
ośmiu19 uzyskanych odpowiedzi20, podano m.in., że wobec wszystkich pracowników 
pracodawca zasięgał opinii zapotrzebowania na szkolenia. W zakresie możliwości 
uczestniczenia w szkoleniach wspierających zachowanie i wzmocnienie 
kompetencji, trzy odpowiedzi dotyczyły obowiązujących przepisów, po jednej 
tematów w zakresie: metodyki prowadzenia pracy z rodzinami zastępczymi; 
metodyki prowadzenia pracy z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej; 
metodyki pracy z wybranymi grupami rodzin/dzieci. Jedna odpowiedź dotyczyła 
uczestniczenia w szkoleniu w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych 
i cztery przepisów bhp.                                                        (akta kontroli str. 175-178) 

1.4. Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy21,  w latach 2018 -2019 PCPR sporządzał 
„Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”. 
W żadnym z powyższych sprawozdań nie wykazano potrzeb w zakresie 
zwiększenia liczby koordynatorów. W badanym okresie limit 15 rodzin zastępczych 
na jednego koordynatora nie został przekroczony, tj. był zgodny z art. 77 ust. 4 
ustawy.                                                                                (akta kontroli str. 179-206)  

W latach 2018-2020 (I połowa) zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej finansowane było ze środków własnych Powiatu oraz dotacji budżetu 
państwa, otrzymywanej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej - „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Na ten cel 
wydatkowano łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami na 
ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy: 

a) 280,9 tys. w 2018 r., w tym środki własne 138,4 tys. zł, tj. 49,3% ogółu, środki 
z ww. programu 142,5 tys. zł, tj. 50,7% ogółu, 
b) 329,8 tys. zł w 2019 r., w tym 190 tys. zł, tj. 57,6% ogółu, środki z ww. programu 
139,8 tys. zł, tj. 42,4 % ogółu, 
c) 195,1 tys. zł w 2020 r. (I połowa) w całości stanowiące środki własne.  
Wymiar procentowy wkładu własnego PCPR, był zgodny z wymogami zawartymi 
w Programie, a dane finansowe zgodne z kosztami wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie koordynatora z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, wyniosło (brutto) 2,7 tys. zł w 2018 r., 
2,9 tys. zł w 2019 r. i 3,5 tys. zł w 2020 r. (I połowa). Sprawozdania z realizacji 
Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” zostały przyjęte bez 
zastrzeżeń. 

(akta kontroli str. 207-221) 

1.5. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez Powiat zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, były sporządzane 
i przekazywane Wojewodzie w wersji elektronicznej za pomocą Centralnej Aplikacji 

                                                      
19 Jedna osoba wskazała, ze pracuje krócej niż rok i wypowiedziała się. 

20 Ankieta w sprawie oceny organizacji i warunków pracy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: pytanie nr 7: 

Czy w ciągu ostatnich 3 lat pracodawca zapewni! Pani/Panu opinii na temat zapotrzebowania na szkolenia?, pyt. 8: 

Czy w ciągu ostatnich 3 lat pracodawca zapewnił Pani/Panu możliwość uczestniczenia w szkoleniach wspierających 

zachowanie i wzmocnienie kompetencji?, pytanie nr 9: Czy w ciągu ostatnich 3 lat pracodawca zapewnił Pani/Panu 

możliwość udziału w szkoleniach lub uzyskaniu wsparcia zapobiegającego zjawisku wypalenia zawodowego? 
21  Art. 182 ust. 5 ustawy stanowi, że kierownik PCPR składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 
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Statystycznej (CAS), w terminach określonych przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej22, tj. za I półrocze do 31 lipca oraz roczne do 31 stycznia roku 
następnego. W sprawozdaniach podane były liczby wykonanych zadań i czynności 
m.in. liczba: skierowań podopiecznych do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
sporządzonych planów pomocy dziecku, okresowej oceny sytuacji dzieci 
z uwzględnieniem ich wieku oraz oceny rodziny zastępczej, wykaz kontaktów 
i spraw z przedstawicielami sądu rodzinnego w celu przysposobienia i uregulowania 
sytuacji prawnej dziecka. Ponadto wskazano działania koordynatorów związane 
z pomocą w uzyskaniu wizyty dzieciom oraz rodzinom zastępczym do psychologa, 
lekarza, jak aktywność koordynatorów przy organizacji spotkań podopiecznych 
z rodzinami biologicznymi. Wykazane w sprawozdaniach dane dotyczące realizacji 
zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były zgodne ze stanem 
faktycznym odzwierciedlonym w rocznych sprawozdaniach koordynatorów 
i z zapisami w ewidencji księgowej.      (akta kontroli str. 100-109, 112-161, 222-229) 

1.6. Zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad 
organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 
rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, natomiast 
w myśl art. 186 pkt 3 ustawy do zadań wojewody należy kontrola23 nad: 1) realizacją 
zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich 
wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy, 2) zgodnością 
zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. 
Starosta Myśliborski udzielił informacji24, że w badanym okresie ani zarząd Powiatu 
Myśliborskiego, ani upoważnione przez zarząd osoby nie przeprowadzały kontroli 
u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub kontroli rodzin zastępczych i RDD. 
W planie kontroli na 2020 r. zaplanowano w III kwartale 2020 r. kontrolę 
u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jednak z uwagi na aktualna sytuację 
epidemiczną nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia kontroli.  

(akta kontroli str. 230-232) 

Wojewoda zachodniopomorski poinformował22, że w dniach 16-20 września 2019 r. 
przeprowadzono w PCPR kontrolę z zakresu zadań wspierania rodziny i budowania 
systemu pieczy zastępczej. W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że w jednym 
przypadku plan pomocy dziecku został sporządzony po ośmiu miesiącach od 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Dyrektor wyjaśniła, że wynikało to 
z niemożliwości nawiązania kontaktu z matką biologiczną. W jednym przypadku 
koordynator udokumentował spełnienie wymagań opisanych w art. 78 ust. 1 pkt 2-4 
ustawy trzy dni po dopuszczeniu do pracy. Wydano pouczenie.  

(akta kontroli str. 233-238) 

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

PCPR prawidłowo zorganizował opiekę nad rodzinami zastępczymi. W strukturze 
organizacyjnej PCPR, koordynatorzy prawidłowo zostali umiejscowieni w Zespole 
ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i zatrudnieni na podstawie umów o pracę, w 
systemie zadaniowego czasu pracy. Posiadali wymagane wykształcenie, które 

                                                      
22  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań 

rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 213) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1195). 
23 Art. 186 pkt 3 ustawy. 
24 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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podnosili poprzez udział w szkoleniach. Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy, pod opieką 
każdego z koordynatorów znajdowało się nie więcej niż 15 rodzin zastępczych. 
Koordynatorzy zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy, byli rozliczani 
z przepracowanego czasu pracy oraz z efektów wykonanych zadań, tylko na 
podstawie rocznych sprawozdań.  

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom 

2.1. Badaniem objęto dokumentację ośmiu rodzin zastępczych wychowujących 20 
podopiecznych, w tym dwie rodziny zastępcze spokrewnione, dwie rodziny 
zastępcze niezawodowe oraz dwie rodziny zastępcze zawodowe i dwa RDD. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy we wszystkich zbadanych przypadkach 
wyznaczenie koordynatora do opieki nad rodziną zastępczą dokonane zostało po 
zasięgnięciu opinii rodziny zastępczej i udokumentowane w formie podpisanego 
wniosku w sprawie wskazanego koordynatora.  
W badanym okresie w trzech rodzinach objętych badaniem szczegółowym doszło 
do zmiany koordynatora. Zmiany spowodowane były zatrudnieniem nowych 
koordynatorów i przydzieleniem im rodzin zastępczych oraz długotrwałymi 
zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi. W każdym z tych przypadków 
zasięgano opinii rodziny zastępczej. Jedna z rodzin nie wyraziła zgodny na zmianę. 
Po rozmowie z dyrektor, która wyjaśniła, że po zatrudnieniu kolejnych 
koordynatorów należało dokonać nowego przydziału rodzin do koordynatorów, 
rodzina ostatecznie wyraziła zgodę.                                   (akta kontroli str. 239-306) 

2.2. W każdej z ośmiu badanych rodzin plany pomocy dziecku umieszczonemu 
w rodzinnej pieczy zastępczej, sporządzone były przy udziale wyznaczonego 
koordynatora. W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że, koordynatorzy 
opracowywali pierwsze plany w terminach od 15 do 1509 dni roboczych od daty 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.  Wszystkie badane plany pomocy 
dziecku były modyfikowane. Dyrektor wyjaśniła, że PCPR zostało wyznaczone 
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej od 1 października 2013 r. Poprzednio 
organizatorem była placówka opiekuńczo – wychowawcza, która nie przekazała 
wszystkich dokumentów. Żaden z obecnych pracowników PCPR nie był wówczas 
zatrudniony. Nie można więc odtworzyć całości sytuacji. Przy dużej liczbie dzieci 
w pieczy zastępczej, problemów organizacyjnych i kadrowych plany pracy z dziećmi 
były uzupełniane systematycznie, w pierwszej kolejności tam, gdzie w ocenie 
sytuacji występowały największe problemy. Badane przypadki dotyczyły dzieci 
będących od dawna w pieczy zastępczej u rodzin spokrewnionych, niestwarzające 
problemów.                                                                          (akta kontroli str. 239-308) 

Plany pomocy dziecku opracowane były przez koordynatorów we współpracy 
z rodzinami zastępczymi i asystentem rodziny w sytuacji, gdy rodzina biologiczna 
była objęta taką opieką lub we współpracy z podmiotem organizującym pracę 
z rodziną biologiczną (pracownikiem socjalnym). W trzech przypadkach mimo 
wyznaczenia asystenta, rodzina biologiczna nie współpracowała z nim25.  
Plany pomocy dziecku opracowane były na podstawie dokumentacji medycznej 
o stanie zdrowia dziecka, opinii szkoły, diagnozy psychofizycznej, potrzeb 
w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym. W żadnej z objętych 
badaniem dokumentacji nie było dokumentów poświadczających  uwzględnienie 
zdania dziecka. W udzielonych wyjaśnieniach dyrektor poinformowała, że zdanie 
dziecka zawsze było uwzględniane. Wyrażane było w bezpośredniej rozmowie 

                                                      
25 Jedna rodzina odmówiła dalszej współpracy po umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, w dwóch 

pozostałych przypadkach jedno z rodziców biologicznych przebywała w zakładach karnych, drugie albo 
przebywało zagranicą, albo nie przebywało pod wskazanym adresem i nie udało się ustalić jego miejsca 
pobytu. 

OBSZAR 
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z koordynatorem lub w formie pośredniej poprzez rodzinę zastępczą. Jednak nie jest 
to bezpośrednio dokumentowane.  
Art. 4 a ustawy stanowi, że podmioty realizujące zadania, w szczególności 
dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz 
kwalifikując dziecko do przysposobienia, są obowiązane do wysłuchania dziecka, 
jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, oraz stosownie do okoliczności 
uwzględniają jego zdanie.  
Brak udokumentowania tego faktu nie pozwala na jednaznaczną ocenę faktycznej 
realizacji tego ustawowego obowiązku, a w przypadku wystąpienia problemów 
w sytuacji dziecka na monitorowanie prawidłowości pracy koordynatorów w tym 
zakresie.  

(akta kontroli str. 239-308) 

Plany pomocy dziecku odnosiły się do problemów i celów pracy z dzieckiem, 
uwzględniały między innymi działania długoterminowe, krótkoterminowe, planowane 
efekty w odniesieniu do zapewnienia stabilnej sytuacji życiowej, jego potrzeb 
i zainteresowań, rozwoju fizycznego, zdrowotnego, emocjonalnego, intelektualnego 
i edukacyjnego, relacji z rówieśnikami, udziału w obowiązkach domowych, jak 
również kontaktów z rodziną biologiczną. W zależności od oceny rodzinnej sytuacji 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz jego potrzeb, w planie dziecka 
określony był cel główny pracy z dzieckiem, który określał działania krótkoterminowe 
oraz długoterminowe, tj. działania dotyczące: 
- powrotu dziecka do rodziny biologicznej (współpraca z asystentem rodziny 
biologicznej w celu przywrócenia pełni praw rodzicielskich rodzinie biologicznej); 
- adopcji (uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do zgłoszenia do ośrodka adopcyjnego); 
- pozostania dziecka w pieczy zastępczej (uregulowanie sytuacji prawnej dziecka 
w celu zapewnienia stabilnego miejsca w podmiocie rodziny zastępczej). 
Przykład osiągnięcia celu adopcyjnego: chłopiec J.B. przebywający od urodzenia 
w pieczy zastępczej. Matka biologiczna po urodzeniu go w wieku lat 18 podała przy 
porodzie fikcyjne dane ojca. Podjęte przez koordynatora działania doprowadziły do 
ustalenia, że matka jest osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, jej 
rodzice również, podany ojciec jest osobą fikcyjną, wymyśloną przez matkę. 
Koordynator wspólnie z rodziną zastępczą doprowadzili do uregulowania sytuacji 
prawnej dziecka, skorygowania aktu urodzenia i zgłoszonia dziecka do ośrodka 
adopcyjnego. W wieku niespełna 1,5 roku chłopiec został adoptowany. W drugim 
przypadku ciągłe problemy edukacyjne 15 letniej wówczas dziewczynki zostały 
uwzględnione w planie pomocy dziecku poprzez zorganizowanie korepetycji i zajęć 
wyrównawczych w szkole oraz badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
W wyniku tego badania stwierdzono niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
lekkim. Cel szczegółowy został zmieniony na znalezienie dla dziewczynki miejsca 
w szkole specjalnej z internernatem. Przy współudziale koordynatora znaleziono 
takie miejsce w szkole specjalnej z internatem w Chojnie26. W kolejnym przypadku 
dokumentacja medyczna trzyletniej dziewczynki uzyskana przy przyjęciu dziecka do 
pieczy zastępczej wskazywała na zdiagnozowaną padaczkę. Cel szczegółowy planu 
pomocy dziecku uzględniał dalszą diagnostykę specjalistyczną i leczenie. W wynku 
podjętych działań i obserwacji dziecka podczas pobytu w rodzinie zastępczej 
ustalono, że ataki nie były efektem choroby fizycznej lecz stanu emocjonalnego 
dziecka. W planie pomocy cel zmieniono na terapię psychologiczną, którą 
koordynator zapewnił taką terapię u psychologa zatrudnionego w PCPR. 

(akta kontroli str. 239-306) 

                                                      
26 Powiat gryfiński. 
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Z dokumentacji objętych badaniem wynika, że na posiedzeniach dotyczących 
sytuacji dziecka, uwzględniając wnioski wynikające z jego oceny, plany były 
korygowane i modyfikowane. Stosownie do art. 131 ust. 1 ustawy w przypadku 
dzieci do lat 3, oceny należy dokonywać nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
a w przypadku dzieci starszych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W jednym przypadku 
ocena sytuacji dziecka nie została zaktualizowana w terminie. Przed posiedzeniami 
zespołów ds. oceny sytuacji dziecka zwracano się pisemnie do rodzin zastępczych 
o wyrażenie opinii. W okresie ogłoszonej pandemii COVID-19, opinie od członków 
zespołu ds. oceny sytuacji dziecka gromadzono w formie pisemnej i telefonicznej, 
a w okresie, kiedy były możliwe bezpośrednie kontakty w zaproszeniach na 
posiedzenia informowana o konieczności stosowania się do obowiązujących 
reżimów sanitarnych. 
Zgodnie z art. 130 ust. 1 oraz 2 ustawy w posiedzeniach, na których dokonywano 
oceny sytuacji dziecka, uczestniczył koordynator, rodzina zastępcza, 
przedstawiciela ośrodka adopcyjnego, psycholog, pracownik socjalny, 
przedstawiciel szkoły.  Poza koordynatorem, który był zawsze obecny, pozostali 
członkowie zespołu mogli wyrażać swoje opinie pisemnie. 
Wizyty koordynatorów u rodzin zastępczych udokumentowane był adnotacją na 
opracowanych przez PCPR formularzach miesięcznej ewidencji wizyt. Jednakże 
w poddanej badaniu szczegółowemu próbie w żadnej formie nie dokumentowano 
systematycznie samych działań podejmowanych przez koordynatorów podczas 
wizyt oraz w ich wyniku. W aktach dzieci znajdują się niekiedy notatki dotyczące 
oceny konkretnej sytuacji i podjętych działań. Na podejmowane działania wskazują 
też  inne dokumenty, np. odpowiedzi poradni psychologiczno – pedagogicznych, 
przychodni POZ, szkół. 

(akta kontroli str. 239-324) 

Brak formalnego udokumentowania działań podejmowanych przez koordynatorów w 
powiązaniu z przedkładaniem sprawozdań z efektów ich pracy z częstotliwością 
roczną i przy bardzo wysokim poziomie zagregowania podawanych w nich danych 
ilościowych dotyczących podejmowanych działań i udzielanej pomocy nie pozwala 
na rzetelną ocenę ich pracy, a w razie wystąpienia ostrej sytuacji kryzysowej 
dotyczącej dziecka bądź rodziny zastępczej nie pozwala ocenić, czy można było jej 
uniknąć przez podejmowanie odpowiednich działań.  

Dyrektor wyjaśniła, że prowadzenie takiej dokumentacji nie jest wymagane żadnymi 
przepisami prawa. Koordynatorzy są w bieżącym kontakcie z organizatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej i rozwiązują zdiagnozowane sytuacje i problemy na 
bieżąco. Dokładanie koordynatorom obowiązków w zakresie szczegółowego 
dokumentowania podejmowanych działań nie usprawni ich pracy, a zabierze czas, 
który powinien być przeznaczony na pracę na rzecz dzieci i rodzin. 

(akta kontroli str. 307-308) 

W toku kontroli została przeprowadzona ankieta dla rodzin zastępczych objętych 
opieką koordynatora. Spośród 20 wysłanych ankiet, odpowiedzi udzieliło sześć 
rodzin. W udzielonej opinii, wszystkie rodziny, wskazały na istotne wsparcie 
koordynatorów w opiece nad dziećmi, a ich pomoc oceniły jako potrzebną 
i skuteczną. W przypadku pięciu rodzin, tj. 83,3% odpowiedzi, rodziny zdecydowanie 
się nie zgadzają ze stwierdzeniem, iż koordynator nie ma wystarczającej wiedzy 
i doświadczenia, aby skutecznie wspierać rodzinę zastępczą, ale jedna rodzina 
raczej się zgadza27. 

(akta kontroli str. 325-332) 

                                                      
27 Pytanie: „Jak państwo oceniacie pomoc i wsparcie niesione przez koordynatora?", „Koordynator nie ma 

wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby skutecznie wspierać rodzinę zastępczą: 1. Zdecydowanie się nie zgadzam, 

2. Raczej się nie zgadzam, 3. Nie mam zdania, 4. Raczej się zgadzam, 5. Zdecydowanie się zgadzam". 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Wbrew zapisom art. 131 ust. 1 ustawy w przypadku jednego dziecka do lat trzech 
nie dokonano terminowo aktualizacji oceny sytuacji dziecka, tj. w ciągu trzech 
miesięcy od poprzedniej 

(akta kontroli str. 239-306) 

Dyrektor wyjaśniła, że od oceny odstąpiono, ponieważ wiadomo było, że dziecko 
zostanie przysposobione przez rodzinę adopcyjną. 

(akta kontroli str. 307-308) 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy, PCPR wyznaczał koordynatora do opieki nad 
rodziną zastępczą po zasięgnięciu opinii rodziny zastępczej w formie podpisanego 
wniosku. Plany pomocy zawierały działania szczegółowe, określone 
w następujących celach: powrót do rodziny biologicznej (przywrócenie pełni praw 
rodzicielskich rodzicom biologicznym), adopcja (przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do zgłoszenia do ośrodka adopcyjnego), pozostanie w pieczy zastępczej 
(uregulowanie sytuacji prawnej dziecka i zapewnienie mu stabilnego miejsca 
w podmiocie pieczy zastępczej) i były modyfikowane w zależności od ustaleń 
okresowej oceny sytuacji dziecka. Koordynatorzy brali udział we wszystkich objętych 
badaniem szczegółowym posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji 
dziecka. 

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

3.1. W badanej próbie ośmiu rodzin wychowujących 20 dzieci, zdiagnozowano 
łącznie 56 problemów wynikających z zadań rodziny zastępczej określonych 
w art. 40 ust. 1 pkt 1-7 ustawy.  
Zidentyfikowane problemy dzieci i rodzin zastępczych dotyczyły przede wszystkim 
następujących form pomocy dzieciom: 
- zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych (liczba 
problemów 16) - między innymi: zgłoszenie dziecka do lekarza Państwowej Opieki 
Zdrowotnej, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie dziecka 
do lekarza specjalisty, wizyty u stomatologa, przedłożenie zaświadczeń o odbytych 
szczepieniach, badaniach kontrolnych; 

- - umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, ustalania i egzekwowania 
zasad higieny osobistej, obowiązków dziecka w codziennych pracach domowych, 
ustalania zasad korzystania z telefonu komórkowego, zabawy przy komputerze 
(liczba problemów cztery); 
- zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównania braków rozwojowych i szkolnych 
(liczba problemów 36) - między innymi: uzyskanie pomocy w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych, zapewnienia korepetycji, pomoc 
nauczyciela wspomagającego w nauce, potrzeba kształcenia specjalnego, zajęcia 
informatyczne i z języka angielskiego; 

- zapewnieniu dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań, zapewnienie udziału 
w zajęciach muzycznych, tanecznych, plastycznych (liczba problemów cztery). 

(akta kontroli str. 239-306) 

Dwa problemy zostały nierozwiązane. W jednym przypadku szesnastoletni chłopiec 
stwarzał problemy wychowawcze i miał problemy w nauce, w szczególności 
z powodu nieuczęszczania na zajęcia dydaktyczne. Koordynator doprowadził do 
podpisania kontraktu pomiędzy chłopcem a spokrewnioną rodziną zastępczą. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kontrakt dotyczył jego zachowania i podejścia do nauki. Zapewnił również pomoc 
psychologa w PCPR, jednakże chłopiec notorycznie łamał zasady kontraktu i po 
jednej wizycie przestał się stawiać na rozmowy z psychologiem. Ostatecznie sąd 
rejonowy po popełnieniu drobnej kradzieży wyznaczył mu kuratora zawodowego.  

W drugim przypadku szesnastoletnia dziewczynka przebywająca w pieczy u rodziny 
spokrewnionej wykazywała problemy z nauce i zachowaniu. Koordynator również 
doprowadził podpisania kontraktu, wykonania opinii psychologiczno – 
pedagogicznej, zainicjował wizyty u psychiatry i psychologa, przypominał 
o terminach tych wizyt telefonicznie. Ostatecznie sąd rejonowy postanowił 
o umieszczeniu dziewczynki w MOS.  

(akta kontroli str. 239-306) 

W przeprowadzonych badaniach ankietowych pięć rodzin wskazało, że koordynator 
stanowi dla nich istotne wsparcie w opiece nad dziećmi i zdecydowanie zgadzało 
się, że koordynator ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, jedna rodzina raczej się 
zgadzała z tymi wypowiedziami. Wszystkie rodziny odpowiedziały, że koordynator 
zawsze reaguje, gdy zgłaszają się do niego po pomoc. Trzy rodziny zdecydowanie 
zgodziły się, że koordynatorzy samodzielnie identyfikują problemy. Trzy rodziny 
wskazały, że aby zwiększyć skuteczność i sprawność pracy koordynatora, należy 
ograniczyć prace biurowe i zwiększyć czas na kontakty z  rodziną w terenie. 

(akta kontroli str. 325-332) 

Pozytywnym przykładem skuteczności działań podejmowanych przez koordynatora 
może być sześcioletni chłopiec umieszczony w rodzinie zastępczej zawodowej. 
Dzięki bezpośredniej pracy z ojcem biologicznym dziecka i zachęcaniem go do 
kontaktów z dzieckiem udało się doprowadzić do sytuacji, w której zmieniono cel 
główny w planie pracy z dzieckiem z pozostania w pieczy zastępczej na powrót do 
rodziny biologicznej. 

(akta kontroli str. 239-306) 

3.2. Rodziny zastępcze, ich dzieci oraz podopieczni w zależności od potrzeb 
dziecka oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej (zawodowa czy też spokrewniona), 
korzystały z uprawnień wynikających z ustawy, przede wszystkim w zakresie prawa 
do urlopu, szkoleń, zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem. 
Analiza dokumentacji badanych szczegółowo ośmiu rodzin wykazała, że 
z przypisanych uprawnień dwie rodziny wykorzystały prawo do urlopu (art. 69 ust. 1 
i art. 76 ust. 4 pkt 17 ustawy), trzy rodziny skorzystały z zatrudnienia osoby do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem (art. 64 ust. 1 ustawy) jedna 
rodzina skorzystała z pomocy prawnej (art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy), cztery rodziny 
skorzystały ze szkoleń (art. 76 ust. 4 okt 5 ustawy), dwie rodziny korzystały 
z poradnictwa mającego na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego (art. 76 ust. 4 pkt 14 ustawy). Nie 
występowały natomiast o umożliwienie skorzystania z pomocy rodziny pomocowej 
(art. 76 ust. 4 pkt 6), czy o pomoc wolontariuszy (art. 66 ust, 1 ustawy). 

(akta kontroli str. 239-306) 

Analiza otrzymanych odpowiedzi na badania ankietowe wykazała, że w czterech na 
sześć przypadków skorzystano z opieki psychologicznej, w jednym z opieki 
rehabilitacyjnej i w jednym z innej, polegającej na zorganizowaniu wizyty w poradni 
genetycznej.  W dwóch przypadkach ankietowani stwierdzili, że nie było takiej 
potrzeby28. 

                                                      
28 Ankieta do rodzin zastępczych, pytanie nr 2.6. „Czy koordynator zapewnił Państwa rodzinie pomoc w dostępie do 

opieki specjalistycznej: psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej?” 
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(akta kontroli str. 325-332) 

W badanej próbie nie wystąpiły przypadki możliwości powrotu dziecka do jego 
rodziny. Stosownie do art. 47 ust.7  w przypadku trojga dzieci koordynator wydał 
opinię dołączaną do wniosku kierowanego do sądu przez organizatora pieczy 
zastępczej w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka 
celem uregulowania jego sytuacji prawnej w terminie 18 miesięcy od dnia 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W pozostałych przypadkach wnioski 
takie zostały złożone przed okresem badanym lub też nie minął termin 18 miesięcy 
od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.           

     (akta kontroli str. 239-306) 

Według sprawozdania z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej w latach 
2018-2019 rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w pieczy zastępczej miały 
możliwość skorzystania z porady prowadzonej przez psychologa oraz pedagoga 
zatrudnionych w siedzibie PCPR; w 2018 r. udzielono 44 porady 
(13 psychologicznych i 21 pedagogicznych), a w 2019 r. odpowiednio 85 porad 
(34 psychologicznych i 51 pedagogicznych. Udzielano porad w zakresie 
funkcjonowania rodziny, problemów wychowawczych, szkolnych kontaktów 
z rodziną biologiczną, dotyczących stanu emocjonalnego podopiecznych. Ponadto 
w 2019 r. trzy rodziny skorzystały z ze wsparcia socjoterapeuty.                       

(akta kontroli str. 179-193) 

3.3. W badanym okresie w powiecie myśliborskim przyjęto trzyletni „Powiatowy 
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”. Zaplanowane w programie 
cele i podporządkowane im działania były zbieżne z zawartymi w ustawie o pieczy 
zastępczej. W programie zaplanowano do realizacji dalsze rozwijanie systemu 
wsparcia dla już istniejących form pieczy zastępczej poprzez między innymi: 
zapewnienie szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji 
rodzin zastępczych; zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego 
i pedagogicznego opiekunom zastępczym.  
W programie przyjęto cele i kierunki działania, wyznaczono okres realizacji 
i realizatorów29. Dla żadnego z wyznaczonych celów nie ustalono wyznaczników 
jakościowych bądź ilościowych, co uniemożliwia monitorowanie poziomu ich 
osiągnięcia. Tylko w jednym przypadku, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy określony 
został precyzyjny wskaźnik, tj. limit rodzin zastępczych odnoszący się do liczby 
rodzin zastępczych zawodowych na lata 2018, 2019 i 2020 (odpowiednio: 6, 7 i 8). 
Limity te nie zostały osiągnięte.   
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie dyrektor PCPR 
w przedstawianym Radzie Powiatu corocznym sprawozdaniu z działalności PCPR 
powinien dokonywać oceny realizacji programu. W sprawozdaniach PCPR za lata 
2018 i 2019 wyjaśniono, że biorąc pod uwagę dobro dzieci, pozbawionych opieki 
rodziców własnych, należy limit ten dostosować do potrzeb zapewnienia 
profesjonalnej opieki, woli niezawodowych rodzin zastępczych w zakresie 
zawierania umowy o pełnienie funkcji rodziny zawodowej, jak również dostosować 
do możliwości finansowych Powiatu. Trzyletnie planowanie zawierania umów daje 
możliwość zaplanowania długofalowych działań dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej zawodowej w danym powiecie. Należy jednak podkreślić, iż jeżeli rodziny 
niezawodowe ,,nie będą zainteresowane” zmianą formy pieczy z niezawodowej na 
zawodową, nie będą powstawały nowe zawodowe rodziny zastępcze, tj. limit rodzin 
nie zostanie ,,wypracowany”.  

(akta kontroli str. 333-374) 

                                                      
29 Realizatorem dla wszystkich celów był organizator pieczy zastępczej, a jako okres realizacji wyznaczono wszystkie lata 

obowiązywania programu.  
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3.4. Analiza rejestru skarg wpływających do PCPR oraz dokumentacji ośmiu rodzin 
zastępczych objętych badaniem szczegółowym wykazała, że w badany okresie nie 
złożono żadnej skargi na pracę koordynatorów. 

(akta kontroli str. 375) 

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

Rodziny zastępcze otrzymały skuteczne wsparcie koordynatorów w realizacji przez 
nie zadań ustawowych, wynikających z art. 40 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, jak również 
w miarę potrzeb, korzystały z uprawnień im przysługujących. Dzieciom zapewniono 
odpowiednie warunki rozwoju w rodzinach zastępczych.  

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 terminowe przeprowadzanie aktualizacji ocen sytuacji dziecka.  

NIK 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 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 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. 

 

Szczecin,  15     grudnia 2020 r. 

 
           
 
              Kontroler 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Szczecinie 
            Dyrektor 

      Agata Prochotta-Miłek 
specjalista kontroli państwowej 
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