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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach1  

 

Ewa Modzelewska-Sasin, kierownik Centrum od 1 sierpnia 2014 r. 

 

1. Zakres i prawidłowość realizowanych zadań. 
2. Skuteczność udzielanej pomocy. 
 

2020-2021 (I półrocze). 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
 

Marcin Grabowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KPS/53/2021 z 13 września 2021 r.  

 (akta kontroli tom I str. 1-5) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

 

W okresie objętym kontrolą 2020-2021 (I półrocze), PCPR skutecznie realizowało 
projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19”4, zapewniając jednocześnie pomoc i wsparcie wszystkim potrzebującym 
rodzinom zastępczym z terenu powiatu skierniewickiego.  

Projekt został zrealizowany w związku z potrzebą udzielenia wsparcia dzieciom 
przebywającym, w warunkach ograniczeń epidemicznych w pieczy zastępczej. 
Realizacja Projektu była zgodna z umową podpisaną w dniu 3 sierpnia 2020 r. 
pomiędzy powiatem skierniewickim a Wojewodą Łódzkim.  

Zakupu dokonano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych6. 

Sprzęt komputerowy został przekazany dzieciom w okresie od 29 września do 
28 października 2020 r., tj. w terminach umożliwiających wykorzystanie go podczas 
nauki zdalnej. 

W powiecie skierniewickim, wsparciem objęto wszystkie dzieci przebywające 
w pieczy zastępczej w 2020 r. w trakcie realizacji Projektu7, tj. 105 dzieci, z tego 
72 wychowanków z rodzin zastępczych i 33 wychowanków przebywających 
w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Strobowie. Ogółem 
wydatkowano 214,1 tys. zł, tj. 97,3% kwoty otrzymanej. 

                                                      
1 Dalej: PCPR lub Centrum. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dalej: Projekt.  
5 Dalej: ŁUW. 
6 Dz. U. z 2020 poz. 1842, ze zm., dalej: ustawa o COVID-19. 
7 Od 25 maja 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 
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Sprzęt komputerowy i audiowizualny, środki ochrony osobistej oraz wyposażenie do 
organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej zostały 
przekazane wychowankom, rodzicom zastępczym oraz pracownikom rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej z zachowaniem procedur bezpieczeństwa 
uwzględniających sytuację epidemiczną. Aktualnie sprzęt pozostający w pieczy 
zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) jest wykorzystywany przez wychowanków 
do nauki i stanowi zabezpieczenie w przypadku ponownego wprowadzenia nauki 
zdalnej. 

Projekt został przeprowadzony i wykonany w sposób racjonalny, z zachowaniem 
zasady celowości, gospodarności i oszczędności przy realizacji zakupów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Zakres i prawidłowość realizowanych zadań 

PCPR w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną powiatu skierniewickiego, 
funkcjonującą od 21 stycznia 1999 r.9. Centrum działa w oparciu o Statut10 oraz 
Regulamin organizacyjny11. W okresie objętym kontrolą w Centrum zatrudnionych 
było pięciu pracowników, w tym jeden na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. W 2020 r. w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 
umieszczonych było łącznie 114 podopiecznych12, w tym: 47 dzieci w 32 rodzinach 
zastępczych spokrewnionych, 21 dzieci w 14 rodzinach zastępczych 
niezawodowych, 12 dzieci w trzech rodzinach zastępczych zawodowych oraz 
34 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Strobowie. 
Na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej PCPR w 2020 r. wydatkowało 
łącznie 1 432,7 tys. zł. Środki na realizację kontrolowanego Projektu nie stanowiły 
części budżetu Centrum, lecz budżetu powiatu skierniewickiego.  

(akta kontroli tom I str. 2, 6-54, 100-180, 513-516) 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 
2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu 
zapobiegania i ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19, 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej13 realizowało ww. Projekt. Dzieci 
przebywające w pieczy zastępczej miały otrzymać wsparcie poprzez zakup: 
laptopów, komputerów stacjonarnych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby 
zdalnego nauczania, środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki 
z epidemią (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych) oraz wyposażenia do 
organizacji miejsc kwarantanny/izolacji.  

W ramach PO WER – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym, PCPR w Skierniewicach w okresie od 3 sierpnia 
do 30 listopada 2020 r. zrealizowało Projekt. Realizatorem Projektu było Starostwo 
Powiatowe. Kierownik PCPR, czyli jednostki merytorycznej zajmującej się 
w powiecie skierniewickim zadaniami z zakresu pieczy zastępczej, wykonywał 
czynności merytoryczne związane z realizacją wszystkich działań w Projekcie 
m.in.: przygotowywanie wszystkich dokumentów, pism, protokołów, sprawozdań, 

                                                      
8 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. 
9 Uchwała Nr V/30/99 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 21 stycznia 1999 r. 
10 Uchwała Nr XIV/80/12 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 31 stycznia 2012 r. 
11 Uchwała Nr 116/12 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
12 Dane liczbowe za cały 2020 r. uwzględniające rotację dzieci w trakcie roku.  
13 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zlikwidowane 7 października 2020. W jego miejsce 

zostało utworzone Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dalej: MRPiPS. 
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umów. Wszystkie dokumenty podpisywane były przez członków Zarządu powiatu 
skierniewickiego (Starostę i Wicestarostę).  

(akta kontroli str. tom I 226-234, 285-295, 327-336, 359-361, 411-416) 

Na podstawie złożonego zapotrzebowania wraz ze szczegółowym kosztorysem 
z dnia 16 lipca 2020 r., w dniu 3 sierpnia 2020 r. została zawarta pomiędzy 
powiatem skierniewickim, a Wojewodą Łódzkim umowa14 na dofinansowanie 
Projektu w kwocie 220,1 tys. zł, w tym ze środków europejskich 185,5 tys. zł, 
tj. 84,3% ogółu dofinasowania oraz ze środków krajowych 34,6 tys. zł, tj. 15,7% 
ogółu dofinasowania.  

Aneksem nr 1 z dnia 31 sierpnia 2020 r. do ww. umowy, został przesunięty termin 
realizacji zadania o dwa miesiące, tj. do dnia 30 listopada 2020 r. Umowa na 
dofinansowanie Projektu obejmowała zakup: 

 sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego dla 
dzieci w celu nauki szkolnej w trybie zdalnego nauczania, 

 środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, środków 
dezynfekcyjnych, 

 wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej. 

W dniu 19 sierpnia 2020 r., na rachunku bankowym powiatu skierniewickiego, 
zostały zaksięgowane przelewy dwóch operacji finansowych:  

 środków europejskich z Ministerstwa Finansów w kwocie 185 500,28 zł, 

 środków dofinasowania w formie współfinansowania krajowego z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 34 599,72 zł. 

Powiat zaplanował do zakupienia 50 szt. komputerów, 46 szt. sprzętu 
audiowizualnego, 2500 szt. maseczek, 4500 szt. rękawiczek, 200 litrów płynu 
dezynfekcyjnego, wyposażenie dla dwóch miejsc kwarantanny/izolacji. 

Szczegółowy kosztorys Projektu był dwukrotnie korygowany. W każdym przypadku 
powiat uzyskał zgodę Wojewody Łódzkiego na proponowane zmiany oraz 
akceptację uaktualnionego kosztorysu, zgodnie z § 2 ust. 2 umowy. Zmiany nie 
wpływały na całkowitą wartość Projektu. 

Ponadto Wojewoda rozpatrzył pozytywnie wniosek powiatu i wyraził zgodę na zakup 
jednego zestawu interaktywnego z tablicą i projektorem za kwotę 8500 zł, 
tj. powyżej limitu określonego w Wytycznych MRPiPS do realizacji Projektu.  

Do zakupów zastosowano przepis art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19 zwalniający 
z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych15. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania powiat skierniewicki w dniu 18 sierpnia 
2020 r. zawarł umowę na zakup 50 sztuk komputerów przenośnych typu laptop 
ASUS 14 cali z wbudowanymi kamerkami internetowymi i dołączonymi słuchawkami 
z mikrofonem wraz z oprogramowaniem, sześciu telewizorów LG 55 cali, jednej 
tablicy interaktywnej Myboard Silver 95 wraz z projektorem Ricoh, 17 urządzeń 
wielofunkcyjnych MONO Brother, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych KOLOR Canon, 
dziesięciu słuchawek z mikrofonem Esperanza, dziesięciu kamer internetowych HD 
z mikrofonem Media-Tech.  

Na cały sprzęt udzielona została 24-miesięczna gwarancja, liczona od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

                                                      
14 Umowa z Samorządem Nr 19/2020/PIECZA-COVID-19 z dnia 3 sierpnia 2020 r. 
15 Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej: Pzp. 
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Przed zakupem sprzętu, dokonano rozeznania rynku i skierowano zapytanie 
ofertowe do trzech oferentów oraz zamieszczono zapytanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne 
wymogi sprzętu opracował kierownik PCPR z udziałem informatyka zatrudnionego 
w Starostwie Powiatowym. Na podstawie złożonych siedmiu ofert, dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty, dla której jedynym kryterium była cena – 100% (przy 
założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny 
z wymaganiami zamawiającego). 

Na podstawie wystawionej faktury oraz protokołu odbioru, zgodnie z zawartą 
umową, powiat skierniewicki wydatkował kwotę 195,8 tys. zł (brutto), z czego: 
165 tys. zł ze środków europejskich oraz 30,8 tys. zł ze środków dofinasowania 
w formie współfinansowania krajowego. 

 (akta kontroli str. tom I 226-324, 347-350, 366-441, tom II str. 237-246) 

W kategorii wyposażenia dwóch miejsc kwarantanny/izolacji w Placówkach 
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Strobowie, powiat skierniewicki zakupił: 
jeden ozonator profesjonalny OSR-10GG do dezynfekcji powierzchni i klimatyzacji, 
dwie lampy UV-C Sterilion Flow 72W dwufunkcyjne, trzy termometry bezdotykowe 
VITAMMY Spot, dziesięć kombinezonów wielorazowych Medica, dziesięć 
kombinezonów ochronnych EN 14, dziesięć kompletów pościeli medycznej Euro 
Centrum, 80 półmasek filtrujących FFP2, 20 fartuchów medycznych jednorazowych 
wiązanych z włókniny, pięć przyłbic wielorazowych. Zamówienia publicznego 
dokonano w oparciu o przepisy dotyczące wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 tys. euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Zgodnie 
z wystawionymi pięcioma fakturami VAT z dnia 19 i 21 sierpnia 2020 r., powiat 
skierniewicki wydatkował łącznie kwotę 9,8 tys. zł (brutto). 

(akta kontroli tom I str. 337-346) 

Ponadto, w ramach realizowanego Projektu, powiat skierniewicki zakupił środki 
ochrony indywidualnej (2500 szt. maseczek, 4500 szt. rękawiczek, 200 litrów płynu 
dezynfekcyjnego). Zamówienia publicznego dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy Pzp. Zgodnie z wystawionymi dwiema fakturami VAT z dnia 26 sierpnia 
i 2 września 2020 r., powiat skierniewicki wydatkował łącznie kwotę 8,5 tys. zł 
(brutto). 

(akta kontroli tom I str. 351-354) 

Wsparciem objęto wszystkie 105 dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
w 2020 r. w trakcie realizacji Projektu, w tym 72 wychowanków z rodzin zastępczych 
oraz 33 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Sprzęt komputerowy 
i audiowizualny został przekazany 59 wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej, 
z tego przekazano: 50 laptopów dla 50 uczniów, 13 urządzeń wielofunkcyjnych 
MONO Brother (z tego jeden uczeń otrzymał wyłącznie urządzenie wielofunkcyjne 
a 12 urządzeń przekazano do wspólnego użytku dzieci z 12 rodzin zastępczych), 
trzy telewizory (do wspólnego użytku dzieci z trzech zawodowych rodzin 
zastępczych).  
Dla uczniów szkoły podstawowej przekazanych zostało 31 laptopów, z tego 
dziewięć laptopów dla dzieci uczęszczających do klas I-III a 22 laptopy dla dzieci 
z klas IV-VIII. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przekazano 18 laptopów, dla 
studenta przekazano jeden laptop. 
Zakupiony sprzęt, na podstawie zawartych przez dyrektora PCPR umów użyczenia, 
był sukcesywnie przekazywany 34 rodzinom zastępczym w okresie od dnia 
29 września do dnia 28 października 2020 r.  
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W dniu 29 września 2020 r. do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 
w Strobowie został przekazany sprzęt audiowizualny: trzy telewizory LG 55 cali, 
jedna tablica interaktywnej Myboard Silver 95 wraz z projektorem Ricoh, cztery 
urządzenia wielofunkcyjne MONO Brother, dwa urządzenia wielofunkcyjne KOLOR 
Canon, dziesięć słuchawek z mikrofonem Esperanza, dziesięć kamer internetowych 
HD z mikrofonem Media-Tech. Ponadto przekazano urządzenia i środki ochrony 
osobistej stanowiące wyposażenie dwóch miejsc kwarantanny/izolacji 
w ww. Placówkach: jeden ozonator profesjonalny OSR-10GG do dezynfekcji 
powierzchni i klimatyzacji, dwie lampy UV-C Sterilion Flow 72W dwufunkcyjne, trzy 
termometry bezdotykowe VITAMMY Spot, dziesięć kombinezonów wielorazowych 
Medica, dziesięć kombinezonów ochronnych EN 14, dziesięć kompletów pościeli 
medycznej Euro Centrum, 80 półmasek filtrujących FFP2, 20 fartuchów medycznych 
jednorazowych wiązanych z włókniny, pięć przyłbic wielorazowych. W trakcie 
realizacji Projektu w obu Placówkach w Strobowie przebywało 33 wychowanków 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym 27 było uczniami na różnych poziomach 
edukacji. 

(akta kontroli tom II str. 17-29, 33-56, 79-94 ,231-234) 

Spośród 34 podpisanych umów użyczenia, we wszystkich przypadkach sprzęt został 
przekazany dzieciom w terminach umożliwiających wykorzystanie go podczas nauki 
w formie nauki zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki 
z 23 października 2020 r.16 od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 
2020 r. na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych 
szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz 
szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek 
kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Natomiast zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.17 od dnia 
9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. ograniczono także funkcjonowanie 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci w klasach 0-III oraz 
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Kolejnymi rozporządzeniami przedłużano 
ograniczenia w funkcjonowaniu szkół publicznych i niepublicznych, aż do 
zakończenia roku szkolnego 2020/2021. 

W udzielonym wyjaśnieniu dotyczącym terminu przekazywania sprzętu 
komputerowego, kierownik PCPR podała, że wszystkie umowy użyczenia (jak 
również przekazywany na ich podstawie sprzęt) były przygotowane na dzień 
29 września 2020 r. Część rodzin zastępczych z przyczyn losowych nie mogła 
odebrać sprzętu w zaplanowanym terminie i prosiła o przełożenie podpisania 
umowy na późniejszy czas. Wymienione wyżej umowy zostały zawarte w terminach 
uzgodnionych indywidualnie z rodzinami zastępczymi.  
Umowa użyczenia nr 34/2020 z dnia 28 października 2020 r. dotyczyła jednego 
laptopa, który został użyczony rodzinie zastępczej niezawodowej wychowującej 
dwójkę dzieci, z których jedno uczęszczało do II klasy szkoły podstawowej a drugie 
było w wieku przedszkolnym (4 lata). 

(akta kontroli tom II str. 48-74, 79-94) 

W okresie realizacji Projektu, w tym także przy wydawaniu sprzętu oraz środków 
ochrony osobistej, PCPR w Skierniewicach przestrzegał Zarządzenia nr 23/2020 
Starosty Skierniewickiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie sposobu wykonywania 

                                                      
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 1870, ze zm.). 

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 1960, ze zm.). 
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zadań przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, wprowadzonego w związku 
ze stanem epidemii. 

Jak wyjaśniła kierownik PCPR, nie wprowadzono odrębnych uregulowań 
dotyczących wytycznych pracy w warunkach pandemii. Z uwagi na fakt, iż siedziba 
PCPR jest usytuowana w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 
stosowano się do regulacji wprowadzonych zarządzeniem Starosty Skierniewickiego. 

Opiekunowie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej odbierali zakupiony sprzęt 
komputerowy i audiowizualny oraz środki ochrony osobistej, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu daty oraz godziny spotkania, zachowując odstępy 
czasowe. Sześć ustalonych i wyznaczonych terminów przekazania sprzętu 
komputerowego i środków ochrony indywidualnej, odpowiadało oczekiwaniom osób 
objętych Projektem. 

(akta kontroli tom I str. 74-75, tom II str. 79-121) 

W 2021 r. miały miejsce trzy zwroty otrzymanego sprzętu komputerowego 
i audiowizualnego (trzy laptopy i jedno urządzenie wielofunkcyjne)18. Przyczynami 
zwrotu były: usamodzielnienie się wychowanka pieczy zastępczej, adopcja dziecka, 
rozwiązanie się rodziny zastępczej spowodowane zgonem matki zastępczej.  

Jak wyjaśniła kierownik PCPR tylko jedna rodzina zastępcza spokrewniona była 
zainteresowana otrzymaniem jednego zwróconego laptopa. Rodzina 
ta zamieszkiwała wcześniej na terenie innego powiatu (miasta Skierniewice). 
W maju 2021 r., zgodnie ze zgłoszoną potrzebą, otrzymała z PCPR 
w Skierniewicach sprzęt zwrócony przez inną rodzinę w związku 
z usamodzielnieniem się wychowanki i opuszczeniem przez nią rodziny 
zastępczej19. 

Laptopy zwrócone przez rodziny zastępcze do PCPR są przechowywane 
w zamkniętej szafie w siedzibie PCPR, a urządzenie wielofunkcyjne 
w magazynku/kantorku zamykanym na klucz. Pozostający w dyspozycji PCPR 
sprzęt ze zwrotów będzie użyczany wychowankom pieczy zastępczej stosownie do 
potrzeb zgłaszanych przez podmioty pieczy zastępczej jak i rozpoznawanych przez 
pracowników PCPR w trakcie kontaktów z rodzinami zastępczymi.  

(akta kontroli tom II str. 23-32, 65-66, 75-94) 

Środki finansowe na realizację Projekt wydatkowane były z zachowaniem 
procentowego udziału wszystkich otrzymanych środków, co stanowiło 84,3% 
środków europejskich (180,4 tys. zł) oraz 15,7% środków krajowych (33,7 tys. zł). 

Niezrealizowane w pełni środki finansowe w kwocie 6 tys. zł zostały zwrócone 
19 października 2020 r. zgodnie z procentowym ich udziałem, z czego 5051,21 zł 
stanowiły środki europejskie oraz 942,16 zł środki krajowe. W udzielonym 
wyjaśnieniu podano, że zwrot niewykorzystanych środków finansowych wynikał 
z zakupu sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz środków ochrony 
indywidualnej w cenach niższych, niż pierwotnie planowano. 

(akta kontroli tom I str. 325-336, 355-358, tom II str. 79-94) 

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

Realizacja zakupów była zgodna z przedmiotem zawartej umowy, przeprowadzone 
postępowania na zakup sprzętu komputerowego, były zgodne z wytycznymi 
przekazanymi do PCPR przez ŁUW, art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19 oraz zasadami 

                                                      
18 Odpowiednia dnia 8 stycznia, 6 kwietnia, 17 czerwca 2021 r. 
19 Umowa użyczenia Nr 1/2021 z dnia 7 maja 2021 r. 
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racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Wybrano najkorzystniejszą 
cenowo ofertę na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.  

 

2. Skuteczność udzielanej pomocy 

Przy podziale sprzętu zakupionego w ramach Projektu rozpoznano potrzeby 
wychowanków rodzin zastępczych i dzieci przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Sprzęt komputerowy i audiowizualny zakupiony dla 
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej został przekazany rodzinom zastępczym 
dla przebywających w nich wychowanków w wieku szkolnym, realizującym 
obowiązek szkolny na wszystkich poziomach edukacyjnych.  

Akcja informacyjno-promocyjna o realizacji Projektu oraz jego finansowaniu, 
przeprowadzona została na stronie internetowej powiatu skierniewickiego: 
www.powiat-skierniewice.pl i PCPR: www.pcpr.powiat-skierniewice.pl oraz na 
Facebooku Starostwa. Wszystkie dokumenty dotyczące: przygotowania Projektu, 
zakupu sprzętu komputerowego, środków ochrony indywidualnej, promocji Projektu, 
opatrzone były logo Unii Europejskiej „Europejski Fundusz Społeczny”, logo 
Fundusze Europejskie „Wiedza Edukacja Rozwój” oraz godłem „Rzeczpospolita 
Polska”. 

(akta kontroli tom I str. 226-234, 285-295, 327-336, 359-361, tom II str. 1-16, 79-94) 

Świadczona przez PCPR pomoc objęła wszystkie zweryfikowane potrzebujące 
osoby umieszczone w pieczy zastępczej i odpowiadała ich potrzebom w sytuacji 
zagrożenia epidemiologicznego. Cały zakupiony sprzęt został rozdysponowany 
i przekazany dzieciom. 

(akta kontroli tom II str. 17-29, 33-42, 79-94) 

W anonimowej ankiecie przeprowadzonej w 22 rodzinach zastępczych, które 
otrzymały pomoc w 2020 r., 22 rodziny wskazały, że pomoc udzielona z Projektu 
w okresie epidemii COVID-19 realnie wsparła osoby umieszczone w pieczy 
zastępczej w zdalnej nauce20. W 22 odpowiedziach wskazano, że zakupiony sprzęt 
informatyczny był dobrej jakości21. W opinii wszystkich ankietowanych rodzin dzięki 
otrzymanej z Projektu pomocy dzieci umieszczone w pieczy zastępczej lepiej radziły 
sobie w trakcie nauki zdalnej22. 

(akta kontroli tom II str. 247-316) 

Analiza wybranej próby dokumentacji 15 dzieci wykazała, że w pięciu przypadkach 
wychowanek posiadał już komputer, jednak zwykle przestarzały i ulegający częstym 
awariom.  

Dokumentacja nie zawierała informacji o wykorzystaniu przekazanego sprzętu ani 
związku pomiędzy ewentualną poprawą wyników nauki a udzieloną pomocą. 
Sporadycznie w dokumentacji pojawiała się wzmianka o udziale dzieci w nauczaniu 
zdalnym, bez wskazania czy odbywało się ono z wykorzystaniem otrzymanego 
sprzętu komputerowego.  

W czterech przypadkach dzieci miały problemy z nauką, a w pięciu zdarzyło się 
opuszczenie przez dzieci niektórych zajęć szkolnych. Głównymi przyczynami 

                                                      
20 Na pytanie: Czy pomoc udzielona z Projektu w okresie epidemii COVID-19 realnie wsparła osoby 

umieszczone w pieczy zastępczej w nauce zdalnej – 19 rodzin odpowiedziało: „Zdecydowanie tak”, natomiast 
trzy rodziny: „Raczej tak”. 

21 Na pytanie: Czy zakupiony sprzęt informatyczny był dobrej jakości – 14 rodzin odpowiedziało „Zdecydowanie 
tak”, natomiast osiem rodzin „Raczej tak”. 

22 Na pytanie: Czy dzięki otrzymanej z Projektu pomocy dzieci umieszczone w pieczy zastępczej lepiej radziły 
sobie w trakcie nauki zdalnej – 17 rodzin odpowiedziało „Zdecydowanie tak”, natomiast pięć rodzin „Raczej 
tak”. 
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nieuczestniczenia w zajęciach szkolnych przez osoby przebywające w pieczy 
zastępczej były dysfunkcje tych osób ujawnione przed otrzymaniem sprzętu 
w ramach Projektu. 

Jak wyjaśniła kierownik PCPR począwszy od przekazania sprzętu, na bieżąco 
dokonywano kontroli użytkowania przez rodziny przekazanego sprzętu. Kontrole 
te miały miejsce podczas wizyt pracowników PCPR (koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej i pracownika socjalnego) w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych. 
Pracownicy PCPR podczas tych wizyt widzieli przekazany sprzęt, rozmawiali 
z wychowankami o tym, w jaki sposób wykorzystują sprzęt do nauki i spędzania 
czasu wolnego. Podczas rozmów prowadzonych z rodzicami zastępczymi 
i wychowankami w siedzibie PCPR oraz kontaktów telefonicznych pozostali 
pracownicy PCPR, w tym kierownik, także pozyskiwali informacje dotyczące 
wykorzystywania użyczonego sprzętu. Z ww. czynności nie były sporządzane notatki 
lub protokoły.  

(akta kontroli tom II str. 79-94, 317-346) 

Zgodnie z umową, PCPR dokonywało sprawozdawczości ze zrealizowanych 
zakupów w terminach wyznaczonych przez ŁUW. Sprawozdania częściowe według 
wzoru załącznika nr 4 do umowy, były przekazywane elektronicznie za 
pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej23 do Wojewody Łódzkiego, co dwa 
tygodnie w następujących dniach: 17 września, 6, 19 października, 2, 13, 
26 listopada 2020 r. Sprawozdanie końcowe według wzoru załącznika nr 5 do 
umowy (zgodnie z terminem 30 listopada) zostało przekazane elektronicznie w dniu 
27 listopada 2020 r. za pośrednictwem CAS i zatwierdzone przez Wojewodę 
Łódzkiego. 

Ponadto, na polecenie Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Oddziału do 
Spraw Rodziny ŁUW, PCPR w dniach: 28 sierpnia, 2, 10, 17, 28 września, 2, 7, 14, 
23, 30 października, 9, 12, 20, 26 listopada 2020 r. przekazywał informacje 
o realizacji Projektu według opracowanej przez Urząd Wojewódzki tabelki 
z podaniem stopnia realizacji zamówień, wyłonienia dostawców, wydatkowania 
środków finansowych. 

 (akta kontroli tom II str. 122-226) 

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

Pomocą ze strony PCPR objęte zostały wszystkie potrzebujące dzieci umieszczone 
w pieczy zastępczej na terenie powiatu skierniewickiego. Cały zakupiony sprzęt 
został rozdysponowany i przekazany dzieciom w terminie umożliwiającym 
korzystanie z niego w trakcie nauki zdalnej. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
22 rodzin zastępczych wykazały, że zakres udzielonej pomocy odpowiadał 
oczekiwaniom i potrzebom osób umieszczonych w pieczy zastępczej. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
23 Dalej: CAS. 
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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 Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby 
Kontroli. 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. 

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. 

 

Warszawa,           listopada 2021 r. 
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