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I. Dane identyfikacyjne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie1, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard. 

Monika Rygiel – Gawrońska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2 
od 21 stycznia 2016 r. 
 

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

i rodzinnym domom dziecka. 
 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Dla realizacji celów kontroli mogą być 
wykorzystane 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 Kontroli3. 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie. 

 

1.  Małgorzata Chabiniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/165/2020 z 29 października 2020 r. 

2.  Małgorzata Wejwer, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/169/2020 z 30 października 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
 

PCPR prawidłowo zorganizował opiekę nad rodzinami zastępczymi. Koordynatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej5 byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
w zadaniowym systemie czasu pracy. Posiadali kwalifikacje niezbędne do pracy 
na tym stanowisku, które podnoszone były poprzez udział w szkoleniach. Przy 
realizacji zadań koordynatorzy korzystali z opracowanych wzorów formularzy. 
Stwierdzono jeden przypadek przekroczenia limitu 15 rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka przypadających na jednego koordynatora, co stanowiło 
naruszenie z art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej6.  
Opracowywane w badanym okresie przez koordynatorów plany pomocy dziecku7 
były zindywidualizowane, odnosiły się do problemów i celów pracy z dzieckiem oraz 
zawierały działania krótko i długoterminowe. Przy ich opracowywaniu koordynatorzy 
współpracowali z asystentem rodziny lub podmiotem organizującym pracę z rodziną 
(w sytuacji gdy rodzinie biologicznej dziecka nie został przydzielony asystent). 
Modyfikacje planów były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji dziecka. 
Oceny sytuacji dziecka, z wyjątkiem jednego przypadku, dokonywane były 

                                                      
1 Dalej: PCPR. 
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. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
5 Dalej: koordynatorzy. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 821; dalej: ustawa o pieczy zastępczej. 
7 Dalej: PPD lub plan. 
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terminowo. Koordynatorzy z efektów swojej pracy sporządzali miesięczne 
sprawozdania. Nie dopełnili natomiast obowiązku sporządzania rocznych 
sprawozdań, do czego obligował ich przepis art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy 
zastępczej.   
Przy wyznaczaniu koordynatora, który obejmował rodzinę wsparciem, organizator 
pieczy zastępczej, wbrew art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, nie zasięgał 
opinii rodziny. 
Koordynatorzy oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej prawidłowo wywiązywali 
się z realizacji zadań w zakresie wychowania, edukacji i zdrowia dzieci udzielając 
16 badanym rodzinom zastępczym skutecznej pomocy w rozwiązywaniu 
77 (z 79) zidentyfikowanych problemów. Rozwiązanie pozostałych dwóch 
problemów zostało odłożone w czasie, w związku ze stanem epidemiologicznym 
ogłoszonym w kraju. Stosownie do art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy o pieczy zastępczej, 
rodzinom zastępczym została zapewniona możliwość korzystania 
ze specjalistycznej pomocy. 
Badane rodziny zastępcze, w zależności od potrzeb, korzystały z przysługujących 
im uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, w tym m.in. z pomocy 
w kontaktach z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, możliwości zatrudniania 
osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, udziału w szkoleniach 
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 
W PCPR opracowano i wdrożono Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Stargardzkim na lata 2018-20208, jednakże nie określono w nim 
poziomu wskaźników do realizacji, co uniemożliwiało ich monitorowanie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

1.1. PCPR został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r. uchwałą nr V/35/99 Rady 
Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 marca 1998 r., jako jednostka budżetowa i działał 
na podstawie statutu10 i regulaminu organizacyjnego11. Starosta Stargardzki12 
wyznaczył PCPR na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej13. Koordynatorów 
zatrudniał PCPR na podstawie umów o pracę, stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy 
o pieczy zastępczej. Koordynatorzy zostali umiejscowieni w strukturze 
organizacyjnej jednostki odpowiednio do realizowanych zadań, tj. w Zespole 
ds. Pieczy Zastępczej. Zakresy czynności koordynatorów odzwierciedlały ich 
zadania określone w regulaminie organizacyjnym oraz w ustawie o pieczy 
zastępczej.  

(akta kontroli str. 1740-1742) 

                                                      
8 Dalej: Powiatowy Program. 
9 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. 
10 Uchwała Nr XVI/226/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczeciński z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania 
statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim. 
11 Regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Stargardzkiego Nr 663/19 z dnia 
19 grudnia 2019 r. Uprzednio obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony uchwałą Nr 1473/2017 Zarządu 
Powiatu w Stargardzkiego z dnia 2 lutego 2017 r. (zmieniony Uchwalą Powiatu Stargardzkiego Nr 1655/17 
z 11 maja 2017 r.), dalej: regulamin organizacyjny. 
12 Dalej: Starosta. 
13 Zarządzenie nr 134/11 Starosty Stargardzkiego z 28 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadził wewnętrzne rozwiązania 
obejmujące organizację, sposób realizacji i dokumentowania zadań przez 
koordynatorów. W ramach dobrych praktyk w PCPR opracowano i wdrożono wzory 
podstawowych formularzy, które nie zostały wprowadzone do stosowania w formie 
wewnętrznych regulacji: 

 wykorzystywanych przez koordynatorów i pracowników socjalnych, w tym m.in.: 
pierwsza ocena koordynatora dotycząca sytuacji dziecka, PPD, karta 
modyfikacyjna do PPD, okresowa ocena opiekuńczo-wychowawcza dziecka 
umieszonego w pieczy zastępczej, okresowa ocena koordynatora dotycząca 
sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, ocena koordynatora 
dotycząca sytuacji dziecka, formularz kontaktu, wyrażenie zgody na pełnienie 
funkcji opiekuna w procesie usamodzielnienia, arkusz oceny kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ocena funkcjonowania rodziny 
zastępczej, protokół z posiedzenia ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego 
w pieczy zastępczej; 

 przekazywanych do innych instytucji i podmiotów (w tym do rodziny i dziecka), 
w tym m.in.: opinia o uczniu, opinia o dziecku w wieku przedszkolnym, wniosek 
o wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia,  informacja o sytuacji rodzica 
biologicznego dziecka, oświadczenie dotyczące urlopowania dziecka, 
oświadczenie o posiadanych dokumentach, oświadczenie rodziny, wniosek 
o objęcie opieką koordynatora, zgoda rodziny zastępczej na umieszczenie 
w tym samym czasie większej liczby dzieci, oświadczenie kandydata 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wzór zaświadczenia lekarskiego, 
zgłoszenie do ośrodka adopcyjnego informacji o dziecku z uregulowaną 
sytuacją prawną, opinia dziecka na okoliczność kwalifikacji do przysposobienia, 
opinia opiekuna faktycznego w sprawie przysposobienia małoletniego, opinia 
opiekuna prawnego w sprawie przysposobienia małoletniego, oświadczenie 
dotyczące wysokości kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. 

(akta kontroli str. 1741-1816) 

PCPR opracował również specjalistyczne kwestionariusze wykorzystywane 
w przypadku zaistnienia problemów, obejmujących wykonywanie zadań przez 
rodziny zastępcze, w tym m.in. kwestionariusz oceny funkcjonowania rodziny 
zastępczej, opinia psychologiczna (w tym dot. predyspozycji oraz motywacji 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej), opinia pedagogiczna oraz wzory 
dokumentów sprawozdawczych (w tym sprawozdanie miesięczne dla 
koordynatorów, rejestry wyjść w teren, karty czasu pracy). 

 (akta kontroli str. 1742, 1757, 1816, 1856-1863) 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania standardów kontroli zarządczej 
niezbędne byłoby wprowadzenie stosowanych wzorów dokumentów w sposób formalny14. 

W związku z przepisami prawa dotyczącymi ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii w kraju15, Dyrektor wprowadziła procedury 
funkcjonowania PCPR w trakcie trwania epidemii16 oraz procedury dotyczące 

                                                      
14 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. 
15 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. poz. 433) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491). 
16 Zarządzenie Dyrektora PCPR Nr 6a/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla funkcjonowania 
PCPR w trakcie trwania epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
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zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa  
SARS-CoV-2, w tym procedury mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka17 oraz ustaliła zasady 
organizacji pracy zdalnej18.                                                            

    (akta kontroli str. 2464-2506) 

Dyrektor wyjaśniła, że zastosowano się do zasad przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. (...) Kontakt z rodzinami zastępczymi 
w jednostce następował w miejscu wyznaczonym (…). Jednocześnie określone 
zostały wytyczne dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 
dziecka19 (...) W trakcie stanu epidemicznego wyjścia koordynatorów w teren zostały 
ograniczone. Koordynatorzy, w miarę możliwości, wykonywali zadania za pomocą 
alternatywnych środków komunikacji (telefon, fax, e-mail, komunikatory 
internetowe). W sytuacjach konieczności udzielenia pomocy, koordynatorzy 
wyposażeni przez Organizatora w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, 
rękawiczki, płyny dezynfekcyjne), osobiście docierali do rodzin zastępczych. 
Współpraca z rodzinami odbywała się i odbywa przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego. Posiedzenia Zespołów ds. oceny sytuacji dziecka i rodziny 
przeprowadzane były bez osobistego stawiennictwa rodzin zastępczych 
i przedstawicieli innych instytucji. Wymiana informacji następowała w formie 
pisemnej i telefonicznej. (...) Koordynatorzy pracowali w systemie 4h/4h – 
naprzemiennie w siedzibie jednostki i w formie pracy zdalnej. (...). Koordynatorzy 
nie zostali zwolnieni z wykonywania obowiązków służbowych, a Starosta nie 
ograniczył zadań PCPR.                         

(akta kontroli str. 2460, 2462-2463) 

Koordynatorom zapewniono transport służbowy do wizytowania rodzin zastępczych 
zamieszkujących na terenach, do których dostęp komunikacją miejską był 
ograniczony. W okresie objętym kontrolą, Dyrektor na początku każdego roku 
zawierała porozumienia20 z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych z siedzibą w Stargardzie21 na udostępnianie odpłatnie jeden 
raz w tygodniu samochodu, będącego na wyposażeniu Centrum. Wraz 
z udostępnionym pojazdem Centrum delegowało do PCPR kierowcę. W przypadku 
korzystania przez koordynatorów z przejazdu środkami transportu zbiorowego 
zapewniono im dostęp do biletów komunikacji miejskiej. Koordynatorzy mieli również 
możliwość korzystania z samochodów prywatnych, po uzyskaniu zgody Dyrektora. 
Koszty przejazdu samochodem prywatnym rozliczano zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy22. 

(akta kontroli str. 1742, 1817-1823, 2457-2458)  

Dyrektor wyjaśniła: Możliwość swobodnej komunikacji koordynatora z rodziną 
zastępczą/ rdd zapewniona jest poprzez dostęp do Sali Sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Stargardzie23 (w miejscu). Jednocześnie w korytarzu, obok pokoju 
koordynatorów, przygotowany jest kącik rozmów (stół, krzesła, zabawki dla dzieci). 

                                                      
17 Zarządzenie Dyrektora PCPR Nr 6b/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rodzin 
zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu stargardzkiego 
w sytuacji kwarantanny lub izolacji w trakcie trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
18 Zarządzenia  Dyrektora PCPR Nr 14/2020 z dnia 15 października 2020 r. i Nr 15/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. 
w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej oraz wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w PCPR. 
19 Dalej: rdd. 
20 Porozumienia z: 2 stycznia 2018 r., 2 stycznia 2019 r., 2 stycznia 2020 r. 
21 Dalej: Centrum. 
22 Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm. 
23 Dalej: Starostwo. 
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W celu poprawy warunków lokalowych w 2021 r. zaplanowana jest zmiana siedziby 
jednostki. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone są w projekcie budżetu 
na 2021 r.                                                                                     

(akta kontroli str. 2457-2458) 

1.2. W latach 2018-2020 (I półrocze) PCPR zatrudniał, stosownie do art. 79 ust. 2 
ustawy o pieczy zastępczej, na umowę o pracę w zadaniowym systemie czasu 
pracy: na koniec 2018 r. - dziewięciu, na koniec 2019 r. - ośmiu, na koniec czerwca 
2020 r. - siedmiu. Łącznie w badanych latach na stanowiskach koordynatorów 
pracowało łącznie 11 osób. W październiku 2020 r. zatrudniony został jeszcze jeden 
koordynator. Wszyscy koordynatorzy spełniali wymagania określone w art. 78 ust. 1-
4 ustawy o pieczy zastępczej24 oraz mieli przypisane zakresy zadań, o których 
mowa w art. 77 ust. 3 ww. ustawy. Koordynatorzy dokumentowali realizację zadań 
w formie comiesięcznych kart czasu pracy zatwierdzanych przez kierownika Zespołu 
ds. Pieczy Zastępczej. W tych kartach koordynatorzy nie opisali sytuacji, w których 
wykonywaliby zadania pracownika socjalnego, określone w art. 119 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej25, nie prowadzili postępowania 
z zakresu świadczeń realizowanych przez Powiat Stargardzki26 i nie wykonywali 
czynności kontrolnych w imieniu Zarządu Powiatu. 

(akta kontroli str. 1829-1830, 1853-1863, 1878) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) Zarząd Powiatu wydał cztery pisemne 
upoważnienia27 do sprawowania kontroli na podstawie art. 38b ust. 2 ustawy 
o pieczy zastępczej. Do wykonywania czynności kontrolnych zostali upoważnieni: 
Wicestarosta Powiatu /Członek Zarządu Powiatu, Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Stargardzie, Dyrektor PCPR/pracownik Starostwa.   

(akta kontroli str. 1878, 2064-2071) 

Wskaźnik fluktuacji (liczba koordynatorów, którzy odeszli z pracy w danym roku 
w stosunku do średniorocznej liczby koordynatorów) wynosił w 2018 r. - 0,25 
(z pracy odeszło dwóch koordynatorów); w 2019 r. - 0,12 (z pracy odszedł jeden 
koordynator); w pierwszym półroczu 2020 r. żaden z koordynatorów nie odszedł 
z pracy.  

(akta kontroli str. 1831) 

Dyrektor wyjaśniła: W przypadku nieobecności koordynatora, ciągłość wsparcia 
dla rodzin zastępczych zapewniają zastępstwa, ustalone zgodnie załącznikiem 
do regulaminu organizacyjnego jednostki. 

(akta kontroli str. 2457-2458) 

                                                      
24 Koordynatorem może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami 
podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem 
i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rdd; osoba, która: nie jest 
i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 
wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu 
egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 
25 Dz. U. z 2020 r. poz.1876. 
26 Dalej: Powiat. 
27 Uchwała Nr 2342/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia 
upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; Uchwała Nr 2355/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 kwietnia 
2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej; 
Uchwała Nr 125/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 
do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej; Uchwała Nr 70/20 Zarządu Powiatu 
Stargardzkiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami 
zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi pieczy 
zastępczej. 
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W Powiecie funkcjonowało: według stanu na koniec 2018 r. – 179 rodzin 
zastępczych28; na koniec 2019 r. – 180 rodzin29, na koniec czerwca 2020 r. – 180 
rodzin30. Liczba rodzin zastępczych i rdd objętych opieką koordynatora wynosiła: 
na koniec 2018 r. - 105, na koniec 2019 r. - 90; na koniec czerwca 2020 r. – 75. 
Najwięcej (od 56,7% do 59%) było rodzin spokrewnionych, a najmniej (od 2,2% do 
2,9%) było rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.  
Pod opieką poszczególnych koordynatorów znajdowało się łącznie nie więcej niż 
15 rodzin zastępczych lub rdd, za wyjątkiem jednego koordynatora, któremu 
w I półroczu 2020 r. przydzielono 16 rodzin zastępczych. Liczba rodzin 
zastępczych/rdd przypadających na jednego koordynatora po odejściu któregoś z nich 
z pracy nie zmieniała się. Rodziny zastępcze objęte opieką koordynatora, po jego 
odejściu z pracy, były objęte opieką pracownika socjalnego. Nie wystąpiły przypadki 
rezygnacji rodzin zastępczych lub rdd ze wsparcia koordynatorów.                         

     (akta kontroli str. 1828-1830) 

1.3. W latach 2018-2020 (I półrocze) koordynatorzy uczestniczyli w ośmiu 
jednodniowych szkoleniach i poradnictwach zawodowych, w tym:  

 w 2018 r. w dwóch szkoleniach: Realizacja potrzeb psychicznych dziecka 
przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej31 (w szkoleniu uczestniczyło 
trzech koordynatorów) oraz Spotkanie koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej (w spotkaniu uczestniczyło dwóch koordynatorów32);  

 w 2019 r. w sześciu szkoleniach:  

 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (w szkoleniu uczestniczyło dwóch 
koordynatorów), 

 Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej (w szkoleniu uczestniczyło 
dwóch koordynatorów), 

 Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami 
wspierającymi rodzinę - organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki 
adopcyjne, rodziny zastępczej (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie 
prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka (w szkoleniu 
uczestniczyło dwóch koordynatorów), 

 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - samookaleczenia, zachowania 
suicydalne, zaburzenia odżywiania - symptomy i ewentualne rozwiązania 
(w szkoleniu uczestniczył jeden koordynator), 

 Tworzenie planu pomocy dziecka jako skuteczne narzędzie pracy 
(w szkoleniu uczestniczyło dwóch koordynatorów)33, 

 Stres i sytuacje konfliktowe w pracy pracowników jednostek pomocy 
i integracji społecznej34 (w szkoleniu uczestniczył jeden koordynator). 

Przeciętnie w okresie objętym kontrolą koordynatorzy uczestniczyli od dwóch 
do czterech szkoleń, a na jednego koordynatora przypadało 2,2 dni szkoleniowych. 

 (akta kontroli str. 1832-1834) 

                                                      
28 W tym: rodziny spokrewnione – 125; rodziny niezawodowe – 42; zawodowe – osiem; z tego pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego – trzy; rdd – cztery.  
29 W tym: rodziny spokrewnione – 123; rodziny niezawodowe – 46; zawodowe – osiem; z tego pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego – dwie; rdd –trzy.   
30W tym: rodziny spokrewnione – 126; rodziny niezawodowe – 43; zawodowe – osiem; z tego pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego – dwie; rdd –trzy. 
31 Szkolenia zorganizowane przez Profilaktyka KIER Adam Kopacz Kraków. 
32 Szkolenia zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
33 Szkolenia zorganizowane przez Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" Szczecin. 
34 Organizatorem szkolenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 
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Połowa koordynatorów w ankietach udzieliła odpowiedzi, że w ciągu ostatnich trzech 
lat pracodawca zasięgał opinii na temat zapotrzebowania na szkolenia. Zakresy 
szkoleń wspierających zachowanie i wzmocnienie kompetencji, które zapewnił 
pracodawca koordynatorowi w ciągu ostatnich trzech lat dotyczyły: metodyki pracy 
z rodzinami zastępczymi (66,7% odpowiedzi koordynatorów), ochrony danych 
osobowych (50%) obowiązujących przepisów (33,3%), metodyki pracy z dziećmi 
przebywającymi w pieczy zastępczej (33,3%), metodyki pracy z wybranymi grupami 
rodzin/dzieci (16,7%), przepisy BHP (16,7%). Natomiast druga połowa 
ankietowanych koordynatorów odpowiedziała, że w ciągu ostatnich trzech lat 
pracodawca nie zasięgał opinii na temat zapotrzebowania na szkolenia.    

(akta kontroli str. 2526-2530) 

Dyrektor wyjaśniła: PCPR przystąpiło w lipcu 2017 r. do realizacji Projektu 
„Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej. Projekt zakładał m.in. szkolenia dla koordynatorów. Na etapie doboru 
tematów szkoleń, koordynatorzy wyrazili swoje potrzeby, które zostały przedłożone 
bezpośrednio na spotkaniach organizacyjnych dotyczących projektu. Odbywało 
się to w formie dyskusji. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie 
SOS Dla Rodziny w sposób ciągły jeszcze w 2020 r. Zakres tematyczny szkoleń 
odpowiadał koordynatorom na tyle, że nie zgłaszali dodatkowych propozycji. 
W sytuacji złożenia propozycji szkoleniowych przez podmioty zewnętrzne, 
koordynatorzy otrzymywali pisemną ofertę firmy i zgłaszali gotowość uczestnictwa 
w szkoleniu. W dokumentacji jednostki nie przechowuje się tych ofert. O ich istnieniu 
i zastosowaniu, świadczy uczestnictwo koordynatora w szkoleniu innym, 
niż zorganizowane przez SOS Dla Rodziny (cztery osoby w trzech szkoleniach). 
Potrzeby koordynatorów w tym obszarze zostały zaspokojone i koordynatorzy 
skorzystali ze swojego prawa, określonego w art. 77 ust. 6 ustawy o pieczy 
zastępczej. (…) Koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach, które ich interesowały 
i nie zgłaszali niezadowolenia, czy niedosytu w treściach przebytych szkoleń. 
Nie zauważyłam obszaru tematycznego wymagającego doszkolenia ze względu na 
brak wiedzy koordynatorów, którzy są osobami posiadającymi kwalifikacje 
zawodowe określone w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy o pieczy zastępczej. (...) 
Koordynatorzy informowali o potrzebie poradnictwa prawnego. Z uwagi na 
dynamizm zmian w systemie prawnym, potrzebują ciągle aktualizowanej wiedzy 
w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także administracyjnego. 
Poradnictwo zostało zapewnione w każdy wtorek w godz. 9:00-11:00 poprzez 
indywidualny dostęp do radcy prawnego na terenie siedziby jednostki. Z możliwości 
korzystali i korzystają wszyscy koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (na 
bieżąco). (…) Organizator zapewnił koordynatorom możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach zawodowych poprzez uczestnictwo w projekcie „Dla rodziny” – 
doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 
realizowanym przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny (strona internetowa: 
sosdlarodziny.com). W ramach projektu można było przeprowadzić szkolenia 
związane z wypaleniem zawodowym. Zatrudnieni koordynatorzy, zmotywowani 
do wypełniania obowiązków związanych z szeroko rozumianym wsparciem rodzin 
zastępczych, skoncentrowani na rozwiązywaniu problemów, nie sygnalizowali 
zagrożenia wypaleniem zawodowym. Nie zgłosili potrzeby wsparcia tego 
rodzaju.(...) W  jednostce, ze względu na ograniczone środki finansowe, nie 
przeprowadzano superwizji. 

                                                         (akta kontroli str. 2457, 2459)  

Koordynatorzy wyjaśnili, że Dyrektor proponowała im wielokrotnie uczestniczenie 
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz zapobiegających wypaleniu 
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zawodowemu, a wykonywane przez nich obowiązki zawodowe sprawiały im dużo 
satysfakcji i nie odczuwali wypalenia zawodowego.                      

(akta kontroli str. 1843-1852) 

1.4. Łączny koszt zatrudnienia koordynatorów (z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy) 
wynosił: w 2018 r. – 267,4 tys. zł; w 2019 r. – 266,9 tys. zł, w I półroczu 2020 r. – 
145,9 tys. zł, w tym: środki własne wynosiły w 2018 r. – 134,9 tys. zł (tj. 50,4%), 
w 2019 r. – 156,7 tys. zł (tj. 58,7%); w I półroczu 2020 r. - 145,9 tys. zł (tj. 100%).   
W latach 2018-2019 koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej były dofinansowywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 
Na podstawie zawartych umów35 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim36 
a Powiatem zostały udzielone dotacje w wysokości: w 2018 r. – 132,6 tys. zł, 
co stanowiło 49,6% łącznych kosztów zatrudnienia koordynatorów; w 2019 r. – 
110,2 tys. zł, co stanowiło 41,3% łącznych kosztów zatrudnienia koordynatorów. 
PCPR spełniło warunki uzyskania dotacji, tj.  zapewniło środki własne w wysokości 
nie mniej niż 33% w 2018 r. i nie mniej niż 40% w 2019 r. kosztów wynagrodzenia 
brutto  koordynatora w przypadku zatrudnienia na etat. Dotacje były przeznaczone 
na realizację zadania w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy 
zastępczej”.  
Z realizacji zadania Powiat sporządzał sprawozdania końcowe i przekazywał 
je Wojewodzie do zaakceptowania w wymaganym terminie. Wykazane 
w sprawozdaniach dane finansowe były zgodne z kosztami wynagrodzenia 
koordynatorów wynikającymi z ewidencji księgowej.  

(akta kontroli str. 1835, 1864-1877) 

Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie brutto koordynatorów (z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, itp.) wynosiło: w 2018 r. - 1 949 zł, 
w 2019 r. – 2 663 zł, w I połowie 2020 r. – 2 916 zł. Przeciętne wynagrodzenie 
brutto pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (bez osób na stanowiskach 
kierowniczych, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, itp.) wynosiło:  
w 2018 r. – 3 246 zł, w 2019 r. – 3 679 zł, w I połowie 2020 r. – 3 776 zł. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników PCPR (bez osób na stanowiskach 
kierowniczych, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, itp.) wynosiło: 
w 2018 r. – 1 864 zł, w 2019 r. -  2 962 zł, w I połowie 2020 r. – 3 343 zł. 

(akta kontroli str. 1836) 

1.5. W latach 2018-2020 (I półrocze) PCPR sporządzał następujące sprawozdania: 
1) roczne Sprawozdania z działalności PCPR przekazywane Radzie Powiatu37, 
2) roczne Sprawozdania rodzinnej pieczy zastępczej PS-02 przekazywane 
do Głównego Urzędu Statystycznego, 3) roczne Sprawozdania dotyczące Programu 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przekazywane 
do Wojewody, 4) półroczne Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania 
przez Powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego przekazywane 
do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Analiza danych zawartych w Sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonania 
przez Powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
Sprawozdaniach z działalności PCPR oraz Sprawozdaniach rodzinnej pieczy 

                                                      
35 Umowa nr 417/S4/2018 z 16 października 2018 r. i umowa nr 583/S4/2019 z 25 października 2019 r.  
36 Dalej: Wojewoda. 
37 Sprawozdania zostały przyjęte przez Radę Powiatu Stargardzkiego uchwałami odpowiednio: uchwałą 
Nr VI/95/19z dnia 29 kwietnia 2019 r. i uchwałą Nr XVI/236/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.  
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zastępczej PS-02 wykazała, że prezentowane dane liczbowe dotyczące rodzin 
zastępczych i umieszczonych w nich dzieci były zgodne.  

(akta kontroli str. 1878-2063) 

Koordynatorzy sporządzali i składali Dyrektorowi miesięczne sprawozdania z efektów 
swojej pracy. W latach 2018-2019 koordynatorzy nie spełnili obowiązku, wynikającego 
z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej, tj. nie sporządzili i nie złożyli 
rocznych sprawozdań z efektów działalności. W PCPR nie został opracowany 
i wprowadzony wzór formularza rocznego sprawozdania koordynatorów z efektów 
działalności oraz nie opracowano wewnętrznych wymogów w tym zakresie.  
W 2018 r. sprawozdania miesięczne złożyło 10 koordynatorów, w 2019 r. - siedmiu 
i w I półroczu 2020 r. - pięciu. Z miesięcznych sprawozdań za lata 2018-2020 
(I półrocze) wynikało, że koordynatorzy: dokonali 38 ocen kandydatów do pełnienia 
funkcji rodzin zastępczych38, przeprowadzili 78 ocen funkcjonowania rodzin 
zastępczych39, uczestniczyli w 839 posiedzeniach, podczas których dokonano ocen 
sytuacji dzieci40, nawiązali 509 bezpośrednich kontaktów ze specjalistami41, 
przeprowadzili 1 073 wizyty w środowisku u rodzin zastępczych42, uczestniczyli 
w 14 rozprawach sądowych43, sporządzili 50 zgłoszeń do adopcji44, wnieśli do sądu 
115 pozwów o alimenty45 i 123 pozwy o pozbawienie władzy rodzicielskiej46, 
uczestniczyli w 59 spotkaniach z dzieci z rodzicami biologicznymi47, sporządzili 
48 skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych48. 

(akta kontroli str. 1830-1896) 

Odnośnie sposobu weryfikacji i oceny sprawozdań przez organizatora rodzinnej 
pieczy (w ramach nadzoru) Dyrektor wyjaśniła: Comiesięczne pisemne sprawozdania 
koordynatorów przedkładane są Dyrektorowi po sprawdzeniu przez Kierownika 
Zespołu, a następnie służą do podsumowania rocznego. Efekty działalności 
koordynatorów są widoczne i weryfikowane na bieżąco m.in. terminowość ocen 
sytuacji dziecka, oceny sytuacji rodziny, oceny kandydatów. Efekty tej działalności 
przekazywane są do sądu rejonowego, innych instytucji. Brak działań powoduje 
odzew ze strony instytucji współpracujących i tym samym jest niezwłocznie 
weryfikowany. (...)                                                                         

(akta kontroli str. 2457, 2459) 

1.6. Starosta i Wojewoda udzielili informacji49 o przeprowadzonych kontrolach 
w PCPR. W latach 2018-2020 (I półrocze) osoby upoważnione przez Zarząd 
Powiatu przeprowadziły jedną kontrolę. Kontrola została przeprowadzona 
19 września 2019 r. w odpowiedzi na pismo rodziny zastępczej. Kontrola dotyczyła 
rodziny zastępczej w przedmiocie sytuacji rodzinnej i korzystania ze świadczeń 
oraz pracownika socjalnego PCPR w zakresie prowadzenia sprawy. Zaleceń 
pokontrolnych nie wydano.  

W ww. okresie osoby upoważnione przez Wojewodę przeprowadziły jedną kontrolę. 
Kontrola została przeprowadzona w styczniu 2020 r. w zakresie realizowania przez 
Powiat zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

                                                      
38 W 2018  r. -13, w 2019 r. - 19, w I połowie 2020 r. - 6. 
39 W 2018  r. - 33, w 2019 r. - 27, w I połowie 2020 r. - 18. 
40 W 2018  r. - 363, w 2019 r. - 359, w I połowie 2020 r. - 117. 
41 W 2018  r. - 211, w 2019 r. - 243, w I połowie 2020 r. - 55. 
42 W 2018  r. - 486, w 2019 r. - 518, w I połowie 2020 r. - 69. 
43 W 2018  r. - 10, w 2019 r. - 4, w I połowie 2020 r. - 0. 
44 W 2018  r. - 27, w 2019 r. - 23, w I połowie 2020 r. - 0 . 
45 W 2018  r. - 56, w 2019 r. - 47, w I połowie 2020 r. - 12. 
46 W 2018  r. - 63, w 2019 r. - 49, w I połowie 2020 r. - 11. 
47 W 2018  r. - 26, w 2019 r. - 31, w I połowie 2020 r. - 2. 
48 W 2018  r. - 11, w 2019 r. - 31 , w I połowie 2020 r. - 6. 
49 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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zastępczej w okresie od 1 listopada 2017 r. do dnia zakończenia kontroli oraz 
realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 r. W działalności 
Powiatu nie stwierdzono istotnych uchybień i w związku z tym odstąpiono od 
wydania zaleceń pokontrolnych.                                                                  

(akta kontroli str. 2072-2117) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Przydzielenie jednemu koordynatorowi w I półroczu 2020 r. do objęcia opieką 
16 rodzin zastępczych, co było niegodne z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. 
Zgodnie z ww. przepisem koordynator nie może mieć pod opieką łącznie więcej 
niż 15 rodzin zastępczych lub rdd. 

(akta kontroli str. 1829-1830, 2407-2411)  

Dyrektor wyjaśniła: Koordynator A. K. w dniu 25 maja 2020 r. objęła wsparciem 
16. rodzinę zastępczą (...) Z uwagi na znajomość problemów występujących 
w rodzinie, zaufanie rodziny i jej prośbę, po uzyskaniu zgody A.K, organizator 
wyznaczył ją koordynatorem tej rodziny. Oprócz opinii nowopowstającej rodziny 
zastępczej, organizator wziął pod uwagę fakt, że z dniem 28 listopada 2020 r. 
usamodzielni się wychowanek innej rodziny objętej wsparciem A.K. (B.B.) i tym 
samym od dnia 28 listopada 2020 r. koordynator będzie miał pod opieką 15 rodzin 
zastępczych. Zgoda A.K. także wynikała ze wskazanych powodów oraz faktu, 
że w rodzinie B.B. nie występują problemy wymagające zaangażowania 
koordynatora. 

 (akta kontroli str. 1838, 1841) 

2. Nieprzedstawienie przez koordynatorów organizatorowi rodzinnej pieczy 
zastępczej corocznego sprawozdania z efektów pracy za 2018 r. i 2019 r., co było 
niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 1880-1896) 

Koordynatorzy wyjaśnili, że nie dopełnili ww. obowiązku ustawowego z powodu 
długotrwałej nieobecności, sporządzania sprawozdania z wykonywania zadań 
co miesiąc i przekazywania kierownikowi Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz 
do Dyrektora. 

                                                                                       (akta kontroli str. 2412-2417) 

Dyrektor wyjaśniła: Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przedstawiają 
organizatorowi - dyrektorowi, po zapoznaniu się przez kierownika Zespołu, 
miesięczne sprawozdanie dotyczące efektów pracy. Przyjęta miesięczna formuła 
sprawozdania pozwala na bardziej wnikliwą i obiektywną ocenę efektów pracy 
koordynatora. Stanowi skuteczniejsze narzędzie kontroli wykonywania zadań. 
Miesięczne zestawienia pozwalają na bieżącą reakcję w celu podniesienia jakości 
wykonywanej przez koordynatorów pracy. Sprawozdania miesięczne służą 
organizatorowi do rocznej oceny efektów pracy, przedstawianych Radzie Powiatu 
w Sprawozdaniu z działalności PCPR za dany rok. 

(akta kontroli str. 2460-2462) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) PCPR prawidłowo zorganizował opiekę nad 
rodzinami zastępczymi. W strukturze organizacyjnej PCPR koordynatorzy 
prawidłowo zostali umiejscowieni w Zespole ds. Pieczy Zastępczej i zatrudnieni 
na podstawie umów o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Wszyscy 
zatrudnieni koordynatorzy posiadali kwalifikacje określone w art. 78 ustawy o pieczy 
zastępczej i uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 
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nieprawidłowości 
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Fluktuacja zatrudnienia koordynatorów mogła mieć wpływ na budowę poczucia 
stabilności u wspieranych rodzin zastępczych. 
Stosownie do art. 77 ust. 4 ww. ustawy zachowano limit 15 rodzin zastępczych i rdd 
przypadających na jednego koordynatora, za wyjątkiem przydzielenia w I półroczu 
2020 r. jednemu koordynatorowi 16 rodzin zastępczych. Koordynatorzy 
nie przedstawiali rocznych sprawozdań z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 
pieczy zastępczej, pomimo że obowiązek ten został na nich nałożony w art. 77 
ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom  

2.1. Rodziny zastępcze lub rdd zostały objęte opieką koordynatora wyznaczonego 
przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. PCPR nie określił procedur 
postępowania przy przydzielaniu koordynatorów do rodzin i nie zasięgał opinii 
rodziny zastępczej lub prowadzącego rdd. W okresie 2018-2020 (I półrocze) 
nie wystąpił przypadek negatywnie rozpatrzonego wniosku o przydzielenie 
koordynatora  i odmownej decyzji objęcia wsparciem. 

(akta kontroli str. 2460-2461) 

Badaniem ankietowym objęto łącznie 40 rodzin zastępczych lub prowadzących rdd, 
z tego 20 objętych opieką koordynatora. Do czasu zakończenia kontroli otrzymano 
wypełnione ankiety od sześciu rodzin zastępczych lub prowadzących rdd objętych 
opieką koordynatora i czterech rodzin zastępczych lub prowadzących rdd 
nieobjętych. Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że rodziny nieobjęte opieką 
koordynatora nie chciały korzystać ze wsparcia koordynatora z powodu objęcia 
ich opieką pracownika socjalnego w takim samym zakresie jak opieka koordynatora 
(rdd do 31.12.2019 r. był objęty opieką koordynatora). 

(akta kontroli str. 2523-2525) 

2.2. W wyniku analizy dokumentacji 31 dzieci umieszczonych w 16 rodzinach 
zastępczych50 stwierdzono, że: 

 koordynatorzy oraz organizator pieczy zastępczej wywiązywali się z obowiązku 
opracowywania PPD; 

 pierwsze plany były opracowywane przez: 1) koordynatorów odpowiednio: dla 
dziewięciorga dzieci w ciągu 30 dni51, a dla sześciorga dzieci od 33 do 1 055 
dni52 licząc od daty umieszczenia dziecka w pieczy; 2) organizatora pieczy 
odpowiednio: dla dziesięciorga dzieci w ciągu 30 dni53, a sześciorga dzieci 
od 177 do 1 208 dni54 licząc od daty umieszczenia dziecka w pieczy lub wejścia 
w życie ustawy o pieczy zastępczej (gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy 
zastępczej przed 1 stycznia 2012 r.); 

 opracowane przez koordynatorów i organizatora pieczy plany były zgodne 
z wymogami przyjętymi dla pieczy instytucjonalnej, tj. wszystkie badane plany 

                                                      
50 15 dzieci umieszczonych w ośmiu rodzinach objętych opieką koordynatora i 16 dzieci umieszczonych w ośmiu 
rodzinach nieobjętych opieką koordynatora. 
51 Sprawy nr: 663, 670, 712 oraz 633 (trzecie dziecko). 
52 Sprawy nr: 737 po 33 dniach (przyjęcie dziecka 26.01.2018 r., PPD - 28.02.2018 r.); 676 po 36 dniach (przyjęcie 
dziecka 27.02.2014 r., PPD 4.04.2014 r.); 697 po 370 dniach (przyjęcie dziecka 12.12.2014 r., PPD 17.12.2015r.); 
547 po 397 (PPD 1.02.2013 r.); 633 pierwsze dziecko po 1055 dniach (przyjęcie dziecka 30.04.2012 r., PPD 
21.03.2015 r.), drugie dziecko po 1037 dniach (przyjęcie dziecka 18.05.2012 r., PPD 21.03.2015 r.). 
53 Sprawy nr: 685, 749, 751. 
54 Sprawy nr: 724 po 177 dniach od daty przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (przyjęcie dziecka 4.05.2016 r., 
PPD 28.10.2016 r.); 457 po 666 dniach od daty przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (przyjęcie dziecka 
26.06.2013 r., PPD 23.04.2015 r.), po 1208 dniach od daty wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej 
(PPD 23.04.2015 r.); 544 po 563 dniach od daty wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej (PPD - 20.11.2009 
r.); 417 po 550 dni od daty wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej (PPD  4.03.2013 r.); 461 po 336 dni 
od daty wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej (PPD 14.12.2012 r.). 
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spełniały wymogi określone w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej55 i zawierały m.in. cel 
pracy z dzieckiem, uwzględniający: powrót dziecka do rodziny (11 planów), 
umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej (27 planów), przygotowanie 
dziecka do usamodzielnienia (21 planów). Działania określone w tych planach 
były dostosowane do celu głównego pracy z dzieckiem i zawierały zadania 
i sposób ich realizacji w poszczególnych obszarach działania dostosowane 
do sytuacji dziecka56, wskazanie osoby odpowiedzialnej/wspierającej, termin 
wykonania zadania, ocenę realizacji; 

 przy opracowywaniu planów uwzględniano wyniki diagnozy psychofizycznej 
dziecka, dokumentację dotyczącą dziecka, o której mowa w art. 38a ust. 1 
ustawy o pieczy zastępczej57, analizy: procesu zmian rozwoju psychicznego 
i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w pieczy zastępczej; potrzeb dziecka 
w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji 
społecznych i funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym i szkolnym; 
środowiska, z którego dziecko pochodzi; rozwoju edukacyjnego dziecka; zdanie 
dziecka, z uwzględnieniem jego wieku i dojrzałości (w przypadku sześciorga 
dzieci powyżej 13 roku życia58); 

 dla 31 dzieci w badanym okresie opracowano 59 planów59; każdy z planów był 
zindywidualizowany, odnoszący się do problemów i celów pracy z dzieckiem; 

 pomiędzy planami przygotowywanymi dla rodzin objętych wsparciem 
koordynatora a planami opracowanymi dla rodzin nieobjętych wsparciem, 
nie istniały różnice w ich jakości (np. w poziomie szczegółowości wyznaczanych 
zadań, różnic w poziomie ogólności zapisów); 

 w żadnym z planów nie zawarto wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój 
dziecka i jego funkcjonowanie w rodzinie zastępczej/rdd, a także poza rodziną; 

 w jednym przypadku do sporządzenia PPD wykorzystano ocenę efektów pracy 
z rodziną biologiczną dziecka prowadzoną przez asystenta rodziny (asystent 
rodziny podpisał PPD); w 29 przypadkach współpracowano z organizatorem 
pracy z rodziną; w jednym przypadku nie zasięgano opinii organizatora pracy 
z rodziną ponieważ matka biologiczna nie żyła, a miejsce pobytu ojca było 
nieznane (przebywał za granicą);  

 ocenę sytuacji dziecka przeprowadzano zarówno dla rodzin objętych 
jak i nieobjętych wsparciem koordynatora, stosownie do art. 129 ustawy o pieczy; 

 koordynatorzy uczestniczyli w posiedzeniach, na których dokonywano oceny 
sytuacji dziecka; w przypadku nieobecności koordynatora zastępował go 
pracownik socjalny; 

 posiedzenia, na których dokonywano oceny sytuacji dziecka, z jednym 
wyjątkiem60, odbywały się w terminach określonych w art. 131 ust. 1 ww. ustawy; 

                                                      
55 Dz. U. Nr 292 poz. 1720. 
56 Obszary działania: Sytuacja rodziny biologicznej; Sytuacja zdrowotna; Funkcjonowanie w rodzinie zastępczej; 
Potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne, religijne; Potrzeby intelektualne, zainteresowania; 
Funkcjonowanie w szkole/przedszkolu; Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. 
57 M.in. informacje o sytuacji prawnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej,  odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie 
sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, dokumentację o stanie zdrowia dziecka, oraz dokumenty 
szkolne, diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału 
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-
wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją; plan pracy z rodziną, o którym mowa w art. 15 
ust. 1 pkt 1, przekazany przez asystenta rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony 
asystent rodziny - przekazaną przez gminę informację o sytuacji rodziny. 
58 Sprawy nr 663, 676, 633 (po jednym dziecku w rodzinie zastępczej) oraz sprawa nr 670 (troje dzieci w rodzinie 
zastępczej). 
59 Z tego 31 PPD opracowanych przez koordynatorów i 28 PPD przez pracownika socjalnego organizatora pieczy 
zastępczej. 
60 Dotyczy sprawy nr 712 (jedno dziecko). 
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 w okresie trwającej pandemii COVID-19 posiedzenia odbywały za pomocą 
alternatywnych środków komunikacji (telefon, fax, e-mail, komunikatory 
internetowe); 

 w wyniku oceny sytuacji dziecka dokonano łącznie 109 modyfikacji w 41 planach, 
w tym 51 modyfikacji w 24 planach opracowanych przez koordynatorów; 

 modyfikacje planów były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji 
dziecka. 

(akta kontroli str. 5-1739, 2119-2406) 

Dyrektor wyjaśniła: We wszystkich badanych sprawach nie analizowano wpływu 
sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w rodzinie 
zastępczej, gdyż nie stwierdzono żadnych sytuacji kryzysowych w badanych 
rodzinach zastępczych. 

 (akta kontroli str. 2521-2522) 

Przeprowadzenie jednej oceny okresowej sytuacji dziecka61 w wieku poniżej trzech 
lat, umieszczonego w pieczy zastępczej od 11.09.2019 r., w dniu 23.12.2019 r., 
tj. 12 dni po wymaganym terminie. Powyższe było niezgodne z art. 131 ust. 1 
ustawy o pieczy zastępczej. Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana 
w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej trzech lat nie rzadziej 
niż co trzy miesiące.                                                          

    (akta kontroli str. 2243-2261) 

Dyrektor wyjaśniła: Ocena okresowa sytuacji dziecka w sprawie 712 zaplanowana 
była przez Organizatora na dzień 11.12.2019 r., co zgodne jest z art. 131 ust. 1 
ustawy o pieczy zastępczej. O terminie oceny poinformowano: rodzinę zastępczą, 
rodziców biologicznych, ośrodek pomocy społecznej, psychologa, pedagoga oraz 
ośrodek adopcyjny. W dniu 9.12.2019 r. rodzina zastępcza pełniąca funkcję 
pogotowia rodzinnego, zwróciła się z prośbą o zmianę terminu oceny ze względu 
na wzmożony czas opieki lekarskiej nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie. 
Organizator wziął pod uwagę dobrostan zdrowotny dzieci i zmienił termin oceny 
na dzień 23.12.2019 r. Wydłużenie terminu okresowej oceny sytuacji dziecka 
o 12 dni kalendarzowych nie miało wpływu na zmianę sytuacji dziecka, 
a gwarantowało solidną ocenę uwzględniającą aktualne badania i zalecenia 
lekarskie dotyczące dziecka. Decyzja o zmianie terminu oceny podjęta została 
z uwagi na dobro dziecka i rodziny zastępczej.                         

      (akta kontroli str. 2507-2508, 2510) 

Zdaniem NIK, zaplanowanie przeprowadzenia oceny sytuacji dziecka w ostatnim 
dniu wymaganego terminu, w przypadku zaistnienia okoliczności, gdy nie będzie 
możliwości jej dokonania, może wpłynąć na niedotrzymanie ustawowego terminu. 
Planowanie terminów dokonania ocen sytuacji dziecka powinno uwzględniać 
zaistnienie różnych sytuacji i  mieć na celu zachowanie ustawowego terminu.  

Zindywidualizowany plan w przypadku określenia celu głównego na: 1) powrót 
dziecka do rodziny biologicznej wskazywał: m.in. następujące zadania: umożliwienie 
spotkań z dzieckiem rodzicom biologicznym; wyznaczenie terminów spotkań 
z rodzicami biologicznymi; oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej 
sytuacji prawnej dziecka; 2) umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej 
wskazywał: m.in. następujące zadania: uregulowanie sytuacji prawnej dziecka; 
zgłoszenie do ośrodka adopcyjnego; zebranie stosownej dokumentacji medycznej 
do procesu adopcyjnego; 3) przygotowanie do usamodzielnienia wskazywał: 
m.in. następujące zadania: stwarzanie warunków sprzyjających nawiązywaniu 

                                                      
61 Dotyczy sprawy nr 712 (jedno dziecko). 
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związków emocjonalnych oraz odporności na stres, nauczenie dziecka radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych, przygotowanie dziecka do różnorodnych sytuacji 
życiowych i umiejętności radzenia sobie z nimi, utrwalanie prawidłowych nawyków 
higienicznych, przekazanie odpowiedniego systemu wartości, pracowanie nad 
poczuciem własnej wartości dziecka, realizowanie potrzeb akceptacji, 
przynależności, kontaktu emocjonalnego, uczestniczenie w zajęciach związanych 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, uświadomienie dziecku skali zagrożeń, 
jakie wynikają z przebywania w źle dobranych grupach rówieśniczych. 

(akta kontroli str. 2132-2348) 

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

1. Niezasięganie w ośmiu badanych rodzinach zastępczych (100% badanych 
rodzin objętych opieką koordynatora) opinii przy wyznaczaniu koordynatora, 
co stanowiło naruszenie art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 2231-2348) 

Dyrektor wyjaśniła: Biorąc pod uwagę zasadę pierwszego kontaktu, dyrektor 
wyznaczał na koordynatora rodziny zastępczej osobę poznaną już przez rodzica 
zastępczego. Brak sprzeciwu rodziny zastępczej równoznaczne było z pozytywną 
opinią rodziny. Koordynatora wyznaczonego przez dyrektora można zmienić, 
jeśli rodzina zastępcza wniesie zastrzeżenia lub wątpliwości. Gdyby opinia rodziny 
zastępczej była negatywna, rodzina nie wyrażałaby woli współpracy i niemożliwa 
byłaby realizacja zadań koordynatora. Oznacza to, że opinia rodziny, mimo, 
że nie wyrażona na piśmie, bezwzględnie brana jest pod uwagę. 

(akta kontroli str. 2460-2461) 

Koordynatorzy oraz organizator pieczy zastępczej w większości przypadków 
rzetelnie realizowali przypisane im zadania. Plany były zindywidualizowane 
i odnosiły się do problemów i celów pracy z dzieckiem. Wszystkie badane plany były 
rzetelnie opracowane i spełniały wymogi określone dla instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. Modyfikacje planów były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny 
sytuacji dziecka. Koordynatorzy uczestniczyli w posiedzeniach zespołów 
ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość 
dotyczyła niezasięgania opinii wszystkich badanych rodzin objętych opieką przy 
wyznaczaniu koordynatora. 

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

3.1. Koordynatorzy i organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspierali rodziny 
zastępcze i prowadzących rdd w realizacji ich zadań. W wyniku badania 
dokumentacji rodzin objętych opieką koordynatora oraz nieobjętych ustalono, 
że w sytuacji wystąpienia problemu rodziny zastępcze otrzymywały skuteczne 
wsparcie. W dokumentacji rodzin oraz PPD znajdowały się informacje 
o 79 zidentyfikowanych problemach (z tego: 32 w rodzinach objętych opieką 
koordynatora i 47 w nieobjętych), z których 77 rozwiązano. Dwa problemy pozostały 
nierozwiązane (ze względu na epidemię Covid-19 przełożono termin 
przeprowadzenia badań psychologiczno–pedagogicznych 62). Badana dokumentacja 
pozwalała na ustalenie zidentyfikowanych problemów występujących w rodzinach 
zastępczych oraz działań zaradczych podejmowanych przez koordynatora bądź 
organizatora pieczy zastępczej.  

                                                      
62 Dotyczy dwóch rodzin nieobjętych opieką koordynatora. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 



 

16 

Koordynator lub organizator pieczy zastępczej udzielali pomocy w rozwiązywaniu 
problemów obejmujących następujące zadania: 

 traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 
osobowej – zidentyfikowano cztery problemy w rodzinach objętych opieką 
koordynatora, wszystkie rozwiązano poprzez rozmowy wspierające, 

 zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych - 
zidentyfikowano 28 problemów63, wszystkie zostały rozwiązane (m.in. poprzez 
ułatwienie wizyt w poradniach specjalistycznych), 

 zapewnienie dziecku kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych 
i szkolnych – zidentyfikowano 25 problemów64, rozwiązano 24 (m.in. poprzez 
skierowanie dziecka na zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze); jeden problem, 
dotyczący przeprowadzenia badania psychologiczno – pedagogicznego 
w poradni, nie został rozwiązany ze względu na epidemię Covid-19, 

 zapewnienie dziecku rozwoju uzdolnień i zainteresowań – zidentyfikowano 
i rozwiązano jeden problem w rodzinie nieobjętej opieką koordynatora (zakup 
materiałów do rozwijania zainteresowań dziecka), 

 zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych 
oraz religijnych – zidentyfikowano 11 problemów65, 10 rozwiązano (m.in. poprzez 
ułatwienie dostępu do konsultacji psychologicznej); jeden problem, dotyczący 
przeprowadzenia badania psychologiczno – pedagogicznego w poradni, 
nie został rozwiązany ze względu na epidemię Covid-19, 

 umożliwienie dziecku kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi inaczej – zidentyfikowano 10 problemów66, wszystkie 
rozwiązano, m.in. poprzez współuczestniczenie w spotkaniu z dzieckiem 
rodziców biologicznych, ułatwienie kontaktów pomiędzy rodzicem biologicznym 
a dzieckiem), 

 zapewnienie dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego 
życie prywatne – nie zidentyfikowano problemów. 

Najczęściej stosowaną formą wsparcia było ułatwianie dostępu do poradni 
specjalistycznych, kierowanie dziecka na zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, 
ułatwienie i współuczestniczenie w spotkaniu dziecka z rodzicami biologicznymi. 
Działania podejmowane przez koordynatorów były skuteczne i przyczyniły 
się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. 

 (akta kontroli str. 2134-2348) 

Jako przykład skutecznego działania koordynatora w rozwiązywaniu problemów 
można wskazać dziecko z problemami edukacyjnym z języka polskiego 
i matematyki, które zostało objęte dodatkowymi zajęciami z tych przedmiotów 
na terenie szkoły oraz zgłoszone do projektu „Aktywnie Integrujący się Powiat 
Stargardzki”. W ramach tego projektu dziecko miało zorganizowane indywidualne 
zajęcia kompensacyjne (korepetycje) z języka polskiego i matematyki. 

(akta kontroli str. 2139, 2327-2348) 

Koordynatorzy w miesięcznych sprawozdaniach z wykonania efektów swojej pracy 
wskazywali na nawiązywanie kontaktów ze specjalistami oraz uczestnictwo 
w spotkaniach dzieci z rodzicami biologicznymi. 

(akta kontroli str. 1830-1896) 

Badanie ankietowe rodzin zastępczych lub rdd w zakresie uzyskanego wsparcia 
ze strony koordynatora wykazało: 

                                                      
63 Odpowiednio: 10 w rodzinach objętych opieką koordynatora i 18 w nieobjętych. 
64 Odpowiednio: 10 w rodzinach objętych opieką koordynatora i 15 w nieobjętych. 
65 Odpowiednio: dwa w rodzinach objętych opieką koordynatora i dziewięć w nieobjętych. 
66 Odpowiednio: sześć w rodzinach objętych opieką koordynatora i cztery w nieobjętych. 
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 pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka oceniło jako: 
niewielkie 16,7% ankietowanych (jedna rodzina), bardzo dobre 66,7% (cztery 
rodziny), znakomite 16,7% (jedna rodzina); 

 pomoc w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych oceniło jako: brak 16,7% 
ankietowanych (tj. jedna rodzina), dobre 16,7% (jedna rodzina), bardzo dobre 
66,7% (tj. cztery rodziny); 

 �pomoc w zapewnieniu dziecku wykształcenia, nadrobienia braków szkolnych 
oceniło jako: brak 40% ankietowanych (dwie rodziny), dostateczne 20% (jedna 
rodzina), dobre i bardzo dobre 40% (dwie rodziny)67; 

 pomoc w rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka ceniło jako: brak 40% 
ankietowanych (tj. dwie rodziny), niewielkie 20% (jedna rodzina), dobre i bardzo 
dobre 40% (dwie rodziny)68; 

 pomoc w zaspokajaniu dziecku potrzeb emocjonalnych, bytowych, 
rozwojowych, społecznych i religijnych oceniło jako: brak 40% (dwie rodziny), 
niewielkie 20% (jedna rodzina) bardzo dobre 40% (dwie rodziny)69; 

 pomoc w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną 
integracją w jego życie prywatne oceniło jako: brak 33,3% (tj. jedna rodzina), 
niewielkie 33,3% (jedna rodzina), znakomite 33,3% (jedna rodzina)70;  

 pomoc w umożliwieniu dziecku kontaktu z rodziną biologiczną i innymi osobami 
bliskimi oceniło jako: dobre i bardzo dobre 75% ankietowanych (trzy rodziny), 
znakomite 25% (jedna rodzina)71.  
Ponadto, pomoc i wsparcie niesione przez koordynatora jako: potrzebne 
i skuteczne oceniło 50% ankietowanych rodzin zastępczych (cztery rodziny), 
skuteczne w ograniczonym zakresie 12,5% (jedna rodzina), w tym otrzymywana 
pomoc i wsparcie nie wpływają ani pozytywnie, ani negatywnie na realizację 
obowiązków rodziny zastępczej lub rdd 37,5% (trzy rodziny)72.  

(akta kontroli str. 2534-2546) 

W odniesieniu do wyników ankiet rodzin zastępczych koordynatorzy wyjaśnili m.in.: 
(...) Uważam, że wsparcie i pomoc jaką rodziny zastępcze otrzymują z mojej strony 
jest duże. Nadmieniam, że część rodzin (szczególnie spokrewnionych) uważa, 
że odwiedzam je zbyt często, a przez to moją osobę odbierają jako pełniącą rolę 
kontrolną. Za każdym razem powtarzam rodzinie, że musimy ze sobą 
współpracować, że należy mi mówić o wszystkich dobrych rzeczach, jak też 
o problemach, które się pojawiają. Podkreślam na każdym spotkaniu, że moją rolą 
jest rodzinie pomagać. Uważam, że moja współpraca z rodzinami zastępczymi 
i wsparcie, które rodziny zastępcze otrzymują wpływają zdecydowanie pozytywnie 
na jakość ich funkcjonowania, co tym samym przekłada się na codzienne 
funkcjonowanie dziecka. (...) W momencie pojawienia się problemów 
wychowawczych i po zgłoszeniu ich mi, jako koordynatorowi, udawałam się 
w miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, przeprowadzałam rozmowy 
z dzieckiem w celu rozeznania się w problemie i podjęciu właściwych działań 
naprawczych. Czasem wystarczyło kilka rozmów, a niekiedy niezbędne było 
wsparcie psychologa lub skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. (...)   

                                              (akta kontroli str. 2553-2576) 

Dyrektor wyjaśniła:  Mimo, że liczba rodzin zastępczych, które odpowiedziały 
na pytania ankietowe nie jest, w mojej ocenie, reprezentatywna dla grupy rodzin 

                                                      
67 Odpowiedzi udzieliło pięć rodzin. 
68 Odpowiedzi udzieliło pięć rodzin. 
69 Odpowiedzi udzieliło pięć rodzin. 
70 Odpowiedzi udzieliły trzy rodziny. 
71 Odpowiedzi udzieliły cztery rodziny 
72 Odpowiedzi udzieliło sześć rodzin, w tym dwie udzieliły podwójnej odpowiedzi. 
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zastępczych, przedłożone badania wskazują głównie na dobre i bardzo dobre 
wsparcie koordynatora. Wsparcie to dotyczy obowiązków, jakich podjęła się rodzina 
zastępcza względem przyjmowanych dzieci (art. 40 ustawy o pieczy zastępczej). 
Zatem obecność koordynatora w życiu rodziny zastępczej pomaga jej 
w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. (…) Rodzina, która oceniła wskazaną 
pomoc jako niewielką, mogła nie mieć istotnych problemów wychowawczych 
z dziećmi i tym samym nie wymagała szczególnej pomocy w tym zakresie. (…) 
Jak wynika z wypowiedzi ankietowanych, wsparcie i zaangażowanie osobiste 
koordynatorów jest na wysokim poziomie. Rodzina, która wskazała brak pomocy 
w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych, mogła we własnym zakresie zaspokoić 
potrzeby zdrowotne rodziny i nie zwracała się o pomoc w tym obszarze. (…) 
Dwie badane rodziny, które wskazały na brak pomocy w zapewnieniu dziecku 
wykształcenia mogą posiadać pod opieką dzieci bez zastrzeżeń realizujące 
obowiązek szkolny. Brak zaległości i trudności szkolnych nie wymaga 
zaangażowania koordynatora w udzielanie powyższej pomocy. (…) Dwie rodziny 
wypowiadające się o braku pomocy w rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka, 
mogły korzystać z pomocy koordynatora w działaniach podejmowanych w pierwszej 
kolejności na rzecz likwidacji lub zmniejszenia opóźnień rozwojowych dziecka. (…) 
dwie rodziny, które w sposób wzorcowy wypełniają swoje obowiązki, mogły 
wypowiedzieć się o braku pomocy ze strony koordynatora. (…) Jedna rodzina 
określająca brak pomocy w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną 
lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka i jedna określająca pomoc, 
jak niewielką, mogą być przykładem na brak w rodzinach potrzeby interwencji 
koordynatora w tym zakresie. (…) 

(akta kontroli str. 2547-2552)  

Rodziny zastępcze w zależności od potrzeb dziecka oraz formy rodzinnej pieczy 
zastępczej, korzystały z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, 
przede wszystkim w zakresie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
możliwości zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, 
udziału w szkoleniach mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. Z analizy 
dokumentacji 16 rodzin objętych badaniem wynikało, że: 

 dziewięć korzystało z prawa do szkoleń mających na celu podnoszenie 
ich  kwalifikacji, w tym cztery objęte opieką koordynatora, 

 osiem rodzin korzystało z możliwości uzyskania porady w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym jedna objęta opieką koordynatora, 

 siedem skorzystało z możliwości zatrudnienia osoby do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi, w tym cztery objęte opieką koordynatora, 

 sześć korzystało z udziału w grupie wsparcia, w tym trzy objęte opieką 
koordynatora, 

 jedna objęta opieką koordynatora korzystała z pomocy rodziny pomocowej, 

 jedna rodzina objęta opieką koordynatora korzystała z prawa do urlopu, 

 jedna objęta opieką koordynatora korzystała z poradnictwa mającego na celu 
zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku 
wypalenia zawodowego73,  

 żadna nie skorzystała z pomocy wolontariuszy oraz z pomocy prawnej.  
 (akta kontroli str. 2134-2348) 

Dyrektor wyjaśniła, że rodziny które nie skorzystały z przysługujących im uprawnień 
nie zgłaszały takich potrzeb. 

 (akta kontroli str. 2521-2522) 

                                                      
73 Wzmocnienie kompetencji rodzin zastępczych. 
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W ramach wsparcia w wykonywaniu zadań koordynatorzy oraz pracownicy socjalni 
odwiedzali rodziny objęte wsparciem w razie zgłaszanych potrzeb, jednakże – 
w zależności od wieku dzieci umieszczonych w pieczy - nie rzadziej niż raz na 
kwartał (w przypadku dzieci do lat trzech) lub raz na pół roku. W trakcie epidemii 
Covid–19, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami kontakty  z rodzinami 
zastępczymi były telefoniczne lub odbywały się w siedzibie PCPR z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego. Wizyty koordynatorów/pracowników socjalnych były 
dokumentowane. Z odbytych wizyt sporządzano dokument pn. Okresowa ocena 
koordynatora dotycząca sytuacji dziecka oraz Ocena sytuacji opiekuńczo – 
wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, a daty wizyt 
odnotowywano m.in. w ewidencji wyjść w godzinach służbowych. 
Podczas wizyty koordynator/pracownik socjalny dokonywał m.in. aktualizacji sytuacji 
rodziny zastępczej, oceny warunków mieszkaniowych, funkcjonowanie dziecka 
w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym, oraz przeprowadzał rozmowy 
wspierające z rodziną zastępczą i dzieckiem. Nie stwierdzono przypadków 
nierzetelnego dokumentowania realizacji zadań.  

(akta kontroli str. 2132-2348, 2367-2370, 2380-2387, 2396-2399) 

Rodziny zastępcze odpowiedziały, że przeciętnie koordynator odwiedzał rodzinę: 
raz w miesiącu - 33,3% ankietowanych (dwie rodziny), raz na kwartał - 33,3% (dwie 
rodziny), inna częstotliwość - 33,3% (dwie rodziny). 
Rodziny wykazały, że koordynator podczas wizyt wykonywał następujące czynności: 

 rozmawiał z rodzicami zastępczymi: zawsze 100% ankietowanych (pięć rodzin); 

 wypełniał dokumenty:  bardzo rzadko 20% ankietowanych (jedna rodzina), 
zawsze 80% (cztery rodziny); 

 sprawdzał stan i czystość pomieszczeń: nigdy 20% ankietowanych (jedna 
rodzina), bardzo często 20% (jedna rodzina), zawsze 60% (trzy rodziny); 

 rozmawiał z dziećmi: bardzo często 20% ankietowanych (jedna rodzina), 
zawsze 80% (cztery rodziny); 

 bawił się z dziećmi: nigdy 40% ankietowanych (dwie rodziny), zawsze 60% (trzy 
rodziny); 

  pomagał dzieciom w odrabianiu prac domowych: nigdy 100% (cztery rodziny). 
Jako inne czynności wykonywane przez koordynatora rodziny lub rdd wskazały: 
zorganizowanie zaproszenia na Dzień Rodziny z atrakcjami dla dzieci, pomoc 
w sprawach w sądzie, organizowanie wypoczynku dla dzieci, organizowanie zajęć 
dla rodzin zastępczych, spotkania z psychologiem i inne w razie potrzeby.  

(akta kontroli str. 2534-2546) 

W odniesieniu do wyników ankiet rodzin zastępczych koordynatorzy wyjaśnili m.in.: 
(...) Podczas wizyt w rodzinie zastępczej: zawsze rozmawiam z rodzicami 
zastępczymi; dokumenty wypełniam w zależności od powodu mojej wizyty (Jeżeli 
jest to ocena funkcjonowania rodziny zastępczej, ocena sytuacji dziecka, tworzenie 
PPD, to dokumentacja wypełniana jest podczas wizyty. Jeżeli natomiast jest 
to wizyta mająca na celu wsparcie dziecka czy rodzica zastępczego, to dokumenty 
nie są wypełniane przy rodzicu zastępczym, a w miejscu pracy robiona jest notatka 
służbowa.); podczas moich wizyt największy nacisk kładę na relacje panujące 
w rodzinie zastępczej, na to, w jaki sposób funkcjonuje w niej dziecko; warunki 
bytowe, mieszkaniowe  (w tym porządek w domu) są przeze mnie sprawdzane 
na drugim planie, choć w mojej ocenie są również ważne; za każdym razem staram 
się tak dopasowywać wizyty w rodzinie zastępczej, abym mogła porozmawiać 
z dzieckiem.(...) Uważam, że jako koordynator sumiennie podchodzę do swoich 
obowiązków wynikających z ustawy o pieczy zastępczej. W miarę moich możliwości 
staram się nieść pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym, pozostającym pod moją 
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opieką. Zawsze reaguję na ich potrzeby, staram się szukać optymalnego 
rozwiązania z chwilą pojawienia się problemów. Uważam, że moje zaangażowanie 
pozytywnie wpływają na realizację obowiązków rodziny zastępczej. 

(akta kontroli str. 2553-2576) 

W odniesieniu do udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi Dyrektor wyjaśniła: 
(…) Koordynator odwiedza rodziny zastępcze zgodnie z terminami ocen 
funkcjonowania dziecka i rodziny oraz w każdym przypadku zgłoszenia potrzeby 
przez rodzinę zastępczą. Odwiedziny w środowisku zastępczym odbywają się 
również w przypadku niepokojących sygnałów dotyczących funkcjonowania rodziny. 
Ocena pomocy i wsparcia niesionego przez koordynatora, określona przez połowę 
ankietowanych, jako potrzebna i skuteczna, potwierdza rangę stanowiska 
koordynatora i potrzebę wzmacniania rodzin zastępczych. Ograniczona 
skuteczność, zgodnie z opinią jednej rodziny, wskazuje na złożoność 
i wieloproblemowość rodzinnej pieczy zastępczej. Oddaje to specyfikę pieczy 
zastępczej, w której podejmowanie działań naprawczych, nie zawsze kończy się 
osiągnięciem zamierzonego celu. Z kolei określenie przez trzy rodziny, że pomoc 
i wsparcie nie wpływają na realizację obowiązków rodziny zastępczej świadczy 
o niedocenianiu wkładu koordynatora w prawidłowe funkcjonowanie rodziny 
zastępczej. Można przypuszczać, że koordynator postrzegany jest, jako 
zobowiązany do kontaktów pracownik instytucji publicznej. Rola koordynatora, jako 
osoby dbającej o dobro dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i jednocześnie 
wspierającej rodzinę zastępczą, jest dużym wyzwaniem i powoduje, że oceny rodzin 
zastępczych są niestałe i zależne od aktualnej sytuacji (bez względu na całokształt 
współpracy). Koordynator odwiedza rodziny zastępcze zgodnie z terminami ocen 
funkcjonowania dziecka i rodziny oraz w każdym przypadku zgłoszenia potrzeby 
przez rodzinę zastępczą. Odwiedziny w środowisku zastępczym odbywają się 
również w przypadku niepokojących sygnałów dotyczących funkcjonowania rodziny. 
Koordynator w ramach podejmowanych czynności: (…) nie odrabia lekcji, gdyż 
nie leży to w jego kompetencjach; w przypadku problemów szkolnych koordynator 
pomaga zorganizować pomoc w środowisku szkolnym lub zapewnić wsparcie 
w ramach działań projektowych. Pomoc organizowana przez koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej dostosowana jest do złożonych potrzeb dzieci 
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i różnorodnych potrzeb rodzin 
zastępczych.                                                                                 

(akta kontroli str. 2547-2552)  

Z przeprowadzonego badania dokumentacji 16 rodzin objętych i nieobjętych 
wsparciem koordynatora wynikała ścisła współpraca z podmiotami zewnętrznymi, 
tj. sądem, ośrodkiem adopcyjnym, ośrodkiem pomocy społecznej oraz szkołą. 
W zależności od sytuacji dziecka, celu działania zapisanego w planie, 
na posiedzenie zespołu dotyczącego oceny sytuacji dziecka umieszczonego 
w pieczy zastępczej, występowano: do szkoły o aktualną opinię o uczniu; 
do ośrodków pomocy społecznej o informację na temat rodziców biologicznych;  
do ośrodka adopcyjnego o kwalifikację (w przypadku rozpoczęcia procedury 
adopcyjnej). Odnośnie sądu, współpraca polegała m.in. na wnioskowaniu 
o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, przekazywaniu oceny dotyczącej 
zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

W badanych  przepadkach nie wystąpiły przesłanki określone w art. 47 ust. 6 
i ust. 7, tj. nie ustały przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a w dwóch 
przypadkach rodzina zastępcza została zawiązana przed wejściem w życie 
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ww. przepisów – 19.09.2014 r.74), w jednym przypadku rodzina zastępcza 
i w jednym przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie (dla trojga 
dzieci) sami wszczęli postępowanie o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, 
w jednym przypadku sprawa była w toku na etapie przygotowania opinii 
koordynatora. 

(akta kontroli str. 2134-2348, 2577-2583) 

3.2. Koordynator oraz organizator pieczy zastępczej, stosownie do art. 77 ust. 3 pkt 
4 ustawy o pieczy, zapewnili rodzinom zastępczym możliwość korzystania 
ze specjalistycznej pomocy. Objęte badaniem rodziny, w zależności od problemu 
i potrzeb dziecka, korzystały z pomocy: 

 psychologicznej - cztery rodziny (w tym trzy rodziny objęte opieką koordynatora) 
w zakresie konsultacji w poradni pedagogiczno-psychologicznej, 

 rehabilitacyjnej – dwie rodziny (w tym jedna rodzina objęta opieką koordynatora) 
w dostępie do poradni rehabilitacyjnej, 

 reedukacyjnej – jedna rodzina objęta opieką koordynatora, w zakresie 
zorganizowania dziecku indywidualnych zajęć kompensacyjnych z j. polskiego 
i matematyki. 

Specjalistyczna pomoc, z wyjątkiem jednego przypadku75, miała charakter doraźny, 
w miarę zgłaszanych potrzeb. 

 (akta kontroli str. 2134-2348) 

Badane rodziny zastępcze w ankietach wskazały, ze koordynator zapewnił rodzinom 
pomoc w dostępie do opieki specjalistycznej: udzielił pomocy w dostępie do opieki 
71,4% (pięć rodzin) i nie było takiej potrzeby 28,6% (dwie rodziny, z których jedna 
wskazała także na udzielenie pomocy psychologicznej), z tego pomoc 
psychologiczną wskazało 100% (pięć rodzin), pomoc  reedukacyjną 40% (dwie 
rodziny).  
Cztery rodziny z 20 ankietowanych nieobjętych opieką koordynatora wskazały 
w ankietach, że otrzymywały wsparcie i pomoc w realizacji zadań wynikających 
z pieczy zastępczej, w tym w dostępie do specjalistycznej pomocy dla dzieci 
(m.in. psychologicznej, rehabilitacyjnej i reedukacyjnej) od takich podmiotów jak: 
PCPR 100% ankietowanych, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 75%  
ankietowanych (trzy rodziny); szkoła specjalna 25% (jedna rodzina). Dodatkowo 
jedna rodzina wskazała także na program "Za życiem". 

(akta kontroli str. 2534-2546) 

3.3. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stargardzkim 
na lata 2018-202076 stanowił załącznik do uchwały Nr XXXIII/436/18 Rady Powiatu 
Stargardzkiego z dnia 7 lutego 2018 r. W Programie tym zawarto m.in. podstawowe 
pojęcia z zakresu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, charakterystykę 
pieczy zastępczej w Powiecie, analizę SWOT, cele i obszary działania Programu, 
limit rodzin zastępczych, przewidywane rezultaty realizacji Programu, beneficjenci 
i realizatorzy Programu, ramy finansowe oraz monitoring i ewaluacja Programu. 
Program określał formy wsparcia rodzin zastępczych i rdd. Formy te miały charakter 
powszechny i dotyczyły m.in. organizowania szkoleń, funkcjonowania grup wsparcia 
w celu podnoszenia kompetencji rodzicielskich, rozwój poradnictwa 
specjalistycznego (psychologiczne, terapeutyczne, prawne) dla osób prowadzących 
rodzinne formy pieczy zastępczej. W Programie w części dotyczącej monitoringu 

                                                      
74 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). 
75 Związana ze spotkaniami i urlopowaniami do matki biologicznej – specjalistyczna pomoc psychologiczna. 
76 Dalej: Powiatowy Program. 
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i ewaluacji określono wskaźniki realizacji w priorytetowych trzech obszarach 
działań77 bez określenia poziomu ilościowego i jakościowego do ich wykonania.  

 (akta kontroli str. 2418-5452) 

3.4. W badanym okresie na pracę koordynatorów nie złożono skarg.  
(akta kontroli str. 2118) 

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

1. Niesporządzenie sprawozdań z realizacji Powiatowego Programu w latach  
2018-2019, które zgodnie z postanowieniami ww. Programu zawartymi 
w pkt 11 pn. „Monitoring i ewaluacja Programu” miały stanowić integralną część 
Sprawozdania z działalności PCPR.                                                                      

(akta kontroli str. 1954-2050, 2418-2452) 

Dyrektor wyjaśniła: Zgodnie z pkt 11 Powiatowego Programu, Dyrektor PCPR 
ma obowiązek przedkładać Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z realizacji 
ww. Programu, które będzie stanowiło integralną część corocznego sprawozdania 
z działalności PCPR. Spełnienie tego zapisu odbywało się poprzez przedłożenie 
informacji z realizacji działań określonych w Powiatowym Programie 
w Sprawozdaniach z działalności PCPR za 2018 r. i 2019 r. - rozdział II Realizacja 
zadań PCPR, pkt 1-Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, ppkt 1.5-Efekty pracy organizatora pieczy zastępczej. 
W ten sposób sprawozdawczość z realizacji działań określonych w Programie 
w ciągu danego roku, nierozdzielnie związana jest ze Sprawozdaniem z działalności 
jednostki. Sprawozdawczość dotycząca działalności PCPR oraz realizacji 
Powiatowego Programu przedkładane były  radnym powiatu stargardzkiego łącznie 
i całościowo.                                                                                 

(akta kontroli str. 2515-2520) 

NIK nie zgadza się z powyższym stanowiskiem. Zgodnie z zapisami zawartymi 
w Powiatowym Programie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
powinno dawać bezpośrednie informacje o poziomie realizacji ustalonych 
wskaźników, a nie opis działań PCPR w zakresie pieczy zastępczej. 

2. Nie określono poziomu rodzajowego i liczbowego wskaźników do realizacji 
w priorytetowych trzech obszarach działań wskazanych w Powiatowym Programie, 
w pkt 5 pn. „Cele i obszary działania Programu”.                        

(akta kontroli str. 2418-2452) 

Dyrektor wyjaśniła: W przedmiotowym Programie ustalono wskaźniki, których 
pomiar odbywa się poprzez informację o sposobie realizacji Programu. 

 (akta kontroli str. 2515-2520) 

NIK nie zgadza się z powyższym stanowiskiem. Nazwanie wskaźników 
bez ich zwymiarowania nie daje możliwości monitorowania i określenia poziomu 
ich realizacji. 

Rodziny zastępcze otrzymały skuteczne wsparcie koordynatorów w realizacji przez 
nie zadań ustawowych, wynikających z art. 40 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o pieczy 
zastępczej. Rodziny zastępcze korzystały również, w zależności od potrzeb, 
z przysługujących im uprawnień. Na pracę koordynatorów nie zostały złożone 
skargi. W PCPR opracowano i wdrożono Powiatowy Program, jednakże z jego 

                                                      
77 Obszar I – Wspieranie rozwoju różnych form rodzicielstwa zastępczego z celem operacyjnym nr 1 – 
Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój pieczy zastępczej; Obszar II – Tworzenie systemu 
wsparcia rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z celem operacyjnym nr 2 – Udzielanie 
kompleksowego wsparcia istniejącym formom pieczy zastępczej; Obszar III 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

23 

realizacji nie składano rocznych sprawozdań ani nie określono w nim poziomu 
wskaźników do realizacji, co uniemożliwiało ich monitorowanie. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Zapewnienie odpowiedniej liczby koordynatorów w celu spełnienia wymogu 
ustawowego dotyczącego limitu rodzin zastępczych przypadających na jednego 
koordynatora. 
2. Egzekwowanie od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej sporządzania 
rocznych sprawozdań z efektów ich pracy. 
3. Występowanie o opinię rodziny zastępczej lub prowadzącego rdd przed 
wyznaczeniem koordynatora. 
4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu. 
5. Zwymiarowanie wskaźników w poszczególnych obszarach działań wskazanych 
w Powiatowym Programie.  

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 
wniosków 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. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler  

Małgorzata Wejwer 
specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 

…………………………………… …………………………………… 
podpis podpis 
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