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Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej asy-
stenta rodziny zatrudnia kierownik jednost-
ki organizacyjnej gminy, która organizuje  
pracę z rodziną przeżywającą trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych (zadanie własne gminy) lub pod-
miot pozarządowy, któremu gmina zleci-
ła organizację takiej pracy. Praca asysten-
ta jest wykonywana w ramach stosunku 
pracy w systemie zadaniowego czasu pracy 
albo umowy o świadczenie usług, do której, 

zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia. Według danych 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej2, 
na koniec 2012 r. w Polsce było zatrudnio-
nych 2105 asystentów, z tego 1068 (50,7%) 
na podstawie umów o pracę w systemie za-
daniowego czasu pracy, a 1037 (49,3%) na 
podstawie umów o świadczenie usług. Na 
koniec 2013 r. zatrudniano już 3012 asy-
stentów (wzrost o 43%), z tego 1584 (53%) 
na podstawie umowy o pracę i 1428 (47%) 
na podstawie umów o świadczenie usług.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Rola asystentów rodziny 
– pomoc w rozwiązywaniu problemów

Wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
w stanie samodzielnie pokonać, jest jednym z podstawowych celów pomocy społecznej.  
Dla jego realizacji, od 1  stycznia 2012  r. wprowadzono do porządku prawnego  
instytucję asystenta rodziny1, którego zadaniem jest aktywne i bezpośrednie wspieranie  
rodzin mających trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Wdrażanie tej instytucji rozłożono w  czasie: od 1  stycznia 2012  r. zatrudnianie  
asystentów było fakultatywne, a  od 1  stycznia 2015  r. jest obowiązkowe. Ba-
dania kontrolne przeprowadzono w  ośrodkach pomocy społecznej – miejskich,  
gminnych i miejsko-gminnych, koncentrując się na realizacji przez asystentów rodziny  
ustawowych zadań oraz na kwestiach organizacyjnych i finansowych.

RADOSŁAW ŚPIEWAK

1 Ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU. 2015.332 ze zm.).
2 Źródło: Informacje Rady Ministrów o realizacji w latach 2012–2013 ustawy o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej.
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Przed wejściem w życie regulacji praw-
nych ustanawiających instytucję asysten-
ta rodziny, większość zadań asystentów 
– w zakresie wspierania rodziny – wyko-
nywali pracownicy socjalni3. Nie było to 
jednak wystarczająco skuteczne rozwiąza-
nie – według GUS4 liczba dzieci w pieczy 
zastępczej wzrosła z 72,8 tys. w 2010 r. do 
77,1 tys. w 2013 r. W znacznym stopniu, 
kosztem pracy środowiskowej, czas pracy 
pracowników socjalnych pochłaniały za-
dania administracyjne, dlatego też pod-
stawowym celem nowych regulacji było 
skoncentrowanie udzielanej pomocy na 
bezpośrednich kontaktach z rodzinami 
przeżywającymi trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rolą asystenta jest pomoc rodzinie w po-
prawie jej sytuacji życiowej, nauka prawi-
dłowego prowadzenia gospodarstwa do-
mowego, a także pomoc w rozwiązywaniu 
problemów socjalnych, psychologicznych 
i wychowawczych. Ponadto asystent powi-
nien wspierać aktywność społeczną i zawo-
dową rodziny oraz motywować jej człon-
ków do podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych. Charakter pracy asystenta wymaga 
ingerencji w prywatne i często trudne spra-
wy rodzin objętych wsparciem, dlatego też 
praca na tym stanowisku łączy się z dużym 

obciążeniem psychicznym. Dla efektyw-
nego wykonywania zadań asystenta rodzi-
ny istotne jest zatem nie tylko posiadanie 
właściwych kwalifikacji, ale także zapew-
nienie przez pracodawcę odpowiedniego 
wsparcia merytorycznego (w tym super-
wizji5) i stabilizacji zawodowej.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowa-
ła6 18 ośrodków pomocy społecznej (miej-
skich, gminnych i miejsko-gminnych), kon-
centrując się na realizacji przez asysten-
tów rodziny ustawowych zadań (w tym 
osiąganych efektach) oraz na kwestiach 
organizacyjnych i finansowych. Ponadto 
zasięgnięto informacje w 55 podmiotach, 
to jest w 17 powiatowych centrach po-
mocy rodzinie, 18 zespołach kuratorskiej 
służby sądowej do wykonywania orzeczeń 
w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz 
w 20 gminach niezatrudniających asysten-
tów. Należy podkreślić, że kontrolą ob-
jęto lata 2012–2014, kiedy zatrudnianie 
asystentów rodziny było fakultatywne.

Z ustaleń kontroli wynika, że – przy 
spełnieniu określonych warunków – asy-
stenci mogą stanowić istotne wsparcie dla 
rodzin mających trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Skuteczność asystentów zatrudnionych 
w kontrolowanych jednostkach, mierzona  

3 Zakres obowiązków pracownika socjalnego został sprecyzowany w art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej, DzU.2015.163 ze zm.

4 Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r., wyd. GUS, publikacja z 31.10.2014 r.
5 „Metoda szkolenia i wzbogacania kompetencji w zawodach i funkcjach polegających na pracy z ludźmi, 

w których metodyczne działanie w relacjach interpersonalnych jest ważnym aspektem praktyki zawodo-
wej. Głównym zadaniem superwizji jest uczenie analizy problemów” – M. Łuczyńska, A. Olech: Wpro-
wadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, cyt. za 
J. Szmagalski (red.): Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2011.

6 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Funkcjonowanie asystentów 
rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, NIK, kwiecień 2015 r., nr ewid. 
35/2015/P/14/048/KPS.
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odsetkiem rodzin, z którymi zakończo-
no współpracę w wyniku osiągnięcia za-
łożonych celów, wyniosła od 0 do 85%. 
Warunkiem pozytywnych efektów pracy 
asystentów jest jednak poprawa organizacji 
ich pracy oraz zapewnienie stabilności za-
trudnienia – brak płynności finansowania 
spowodował, że w okresie objętym kon-
trolą 38,9% skontrolowanych ośrodków 
pomocy społecznej nie zapewniło ciągło-
ści pracy asystentów, a w połowie z nich 
przynajmniej raz w badanym okresie miały 
miejsce na tym stanowisku co najmniej 
dwie zmiany w ciągu roku. Przerwy w za-
trudnieniu asystentów wynosiły od 1,5 do 
6 miesięcy, co destrukcyjnie wpływało na 
realizowany przez nich proces wsparcia. 

Finansowanie i zatrudnianie 
asystentów rodziny
Przyczyną trudności z zapewnieniem 
płynności finansowania asystentów ro-
dziny był przede wszystkim brak wy-
starczających środków własnych gmin 
na ten cel – w skontrolowanych jednost-
kach stanowiły one w badanym okresie je-
dynie 39,2% (3068,7 tys. zł) wydatków 
ogółem na asystenturę (7830 tys. zł). 
Drugi filar finansowania asystentów, 
niemal równorzędny względem wielko-
ści w stosunku do środków własnych gmin 
(38,6% ogółu wydatków – 3026,1 tys. zł) 

stanowiły dotacje Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, przyznawane gmi-
nom w ramach Resortowego programu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej7 (dalej Program). W badanym okresie 
środki te wpływały jednak na konta skon-
trolowanych jednostek dopiero w połowie 
roku, co przy niewystarczającym poziomie 
środków własnych negatywnie wpływa-
ło na zapewnienie ciągłości zatrudnienia  
asystentów. Tylko w jednym przypad-
ku (spośród siedmiu) przerwy w ich za-
trudnieniu wynikały z rozwiązań przyję-
tych w projekcie systemowym Asystent 
Rodziny, współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego8, na-
tomiast w pozostałych przypadkach przy-
czyną był brak wystarczających środków, 
pozwalający na finansowanie działalności 
asystentów od początku roku. Trzecim 
źródłem finansowania asystentów rodzi-
ny w kontrolowanych jednostkach były 
środki unijne, które w badanym okresie 
stanowiły 22,2% ogółu wydatków na te 
cel (1735,2 tys. zł).

Korzystając z możliwości stworzo-
nych przez ustawę o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej, ośrod-
ki pomocy społecznej prowadziły zróż-
nicowaną politykę w zakresie rodzaju 
umowy, będącej podstawą zatrudnie-
nia asystentów rodziny. Dominującym 

7 Wspólna nazwa dla funkcjonujących w latach 2012–2014: Resortowego programu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny”; Resortowego programu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”; Pro-
gramu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2014 r. Nowelizacja art. 247 usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedłużyła realizację Programu do 2017 r.

8 Projekt realizowany był od 2009 r. w ramach PO Kapitał Ludzki, pn. „Asystent rodzinny”. Ośrodek za-
wierał z asystentami umowy zlecenia na 14 godzin pracy w miesiącu, najczęściej na okres od 1 marca do 
30 czerwca i od 1 września do 30 listopada.
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rodzajem umowy w skontrolowanych jed-
nostkach była umowa o pracę – w 2012 r. 
zatrudnieni na tej podstawie stanowili 
59,8% ogółu zatrudnionych, w 2013 r. 
– 75% i w 2014 r. – 79,8%. Jednocześnie 
można wskazać jednostki, które w całym 
badanym okresie zatrudniały asystentów 
wyłącznie na podstawie umowy o pracę, 
jak i takie, które zatrudniały asystentów 
tylko na podstawie umowy o świadcze-
nie usług. Chociaż nie stwierdzono, aby 
rodzaj umowy miał dominujący wpływ 
na efekty pracy asystentów (liczbę  
rodzin, które osiągnęły cel główny), to jed-
nak umowa o świadczenie usług w miej-
sce umowy o pracę (w pełnym wymiarze  
czasu pracy) była przez nich odbiera-
na jako niekorzystna dla zleceniobior-
cy. Powodem było poczucie braku stabil-
ności zatrudnienia i możliwości rozwoju,  
co nie sprzyjało trwałości współpracy 
i zaangażowaniu asystenta w realizację 
zadań. Spośród ogółem 188 osób, które 
podjęły pracę na stanowisku asystenta 
w kontrolowanych jednostkach w latach 
2012–2014, po upływie terminu obowią-
zywania umowy zatrudnienia nie podję-
ło łącznie 70 osób tj. 37,2% (z przyczyn 
leżących po stronie OPS lub asystenta). 
Fakt zatrudnienia asystentów na pod-
stawie umowy o świadczenie usług był 
wykorzystywany przez niektóre ośrodki 
pomocy społecznej jako argument prze-
ciwko pokrywaniu kosztów dojazdu do 
rodzin objętych wsparciem oraz finan-
sowaniu ich szkoleń9.

Należy zwrócić uwagę, że w skontrolowa-
nych ośrodkach pomocy społecznej asystą  
objęto – według stanu na koniec września 
2014 r. – 25% rodzin, które w ocenie OPS 
miały trudności opiekuńczo-wychowaw-
cze. Wskazuje to na duże zapotrzebowanie 
na usługi świadczone przez asystentów.

Warunki i organizacja  
pracy asystentów rodziny
Dla podnoszenia skuteczności działania 
asystentów rodziny, również w kontek-
ście wdrażania i rozwijania tej instytucji  
w Polsce oraz wypracowywania stan-
dardów jej działania, kluczowe znacze-
nie ma zapewnienie im wsparcia meryto-
rycznego i prawnego oraz szkoleń (zgodnie 
z art. 176 pkt 4 lit b ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, finan-
sowanie szkoleń asystentów rodziny nale-
ży do zadań własnych gminy). Wprawdzie 
większość skontrolowanych OPS (72,2%) 
zapewniało asystentom finansowanie szko-
leń podnoszących ich kwalifikacje, to jed-
nak w dwóch ośrodkach nie finansowano 
takich szkoleń w ogóle, w dwóch kolejnych 
finansowano je tylko dla części asysten-
tów (jak wyjaśniono – z powodu znacznej 
rotacji na tym stanowisku), a w jednym 
wsparcie to obejmowało jedynie asysten-
tów zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę. Tematyka szkoleń mogła być wska-
zana zarówno przez samych asystentów, 
jak i przez ich zwierzchników, co sprzyja-
ło właściwemu ich ukierunkowaniu. Nie 
sprzyjał natomiast temu celowi fakt, że 

9 Stanowiło to naruszenie obowiązujących regulacji ustawowych, bowiem nie uzależniają one kwestii finan-
sowania szkoleń od formy zatrudnienia – art. 176 pkt 4 lit. b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.
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dane o przyczynach odbierania dzieci ro-
dzicom i przekazywania ich do pieczy za-
stępczej nie były gromadzone przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Ministerstwo Sprawiedliwości10, a prze-
cież ich okresowa analiza mogłaby być po-
mocna we właściwym ukierunkowaniu 
wsparcia świadczonego przez asystentów, 
w tym między innymi w określaniu i przy-
gotowywaniu kierunków szkoleń dla tej 
grupy pracowników.

Ustalenia kontroli wykazały, że ośrodki 
pomocy społecznej zapewniały asysten-
tom wsparcie merytoryczne i prawne, jed-
nak ¼ asystentów (26 ze 102) wskazała na 
brak specjalistycznego wsparcia ze strony 
psychologa i innych specjalistów, a także 
niestosowanie superwizji. Przyczyną tego 
były przede wszystkim uwarunkowania 
organizacyjne – wsparcia najczęściej udzie- 
lali, w godzinach pracy OPS, pracownicy 
tych instytucji (psycholodzy, prawnicy 
i pedagodzy). Nie do końca było to zbież-
ne z oczekiwaniami asystentów, bowiem 
często wykonują oni swoją pracę także 
w godzinach popołudniowych i wieczor-
nych, kiedy możliwość kontaktu z osoba-
mi udzielającymi wsparcia jest utrudnio-
na bądź niemożliwa. 

Trudności OPS z zapewnieniem finan-
sowania asystentów rodziny znalazły 
swoje odzwierciedlenie również w sfe-
rze warunków ich pracy. Ponad połowa 
skontrolowanych ośrodków (55%) nie re-
fundowała asystentom kosztów pono-
szonych w związku z wykonywaniem 

zadań, w tym kosztów dojazdu do ro-
dzin objętych wsparciem czy rozmów te-
lefonicznych. Należy zauważyć, że dwie 
istotne cechy pracy asystenta to praca 
z ludźmi i praca w terenie, wymagające 
zapewnienia zarówno możliwości kon-
taktu o różnych porach dnia (także w go-
dzinach popołudniowych czy wieczor-
nych), jak również codziennego dojaz-
du do rodzin objętych wsparciem oraz 
instytucji współpracujących, np. placó-
wek oświatowych czy opieki zdrowot-
nej. Jest to istotne tym bardziej, że zde-
cydowana większość skontrolowanych 
OPS (86,7%) nie stosowała rejonizacji 
przy przydzielaniu asystentów do rodzin, 
w związku z czym musieli oni pokony-
wać niekiedy znaczne odległości. OPS, 
które refundowały wydatki ponoszone 
w związku z wykonywaniem obowiąz-
ków asystenta, ponosiły koszty między 
innymi zakupu biletów okresowych (na 
lokalne środki transportu), kart do tele-
fonów komórkowych czy wypłat ekwi-
walentu za używanie do celów służbo-
wych samochodów osobowych niebędą-
cych własnością pracodawcy. Zdarzały się 
też przypadki okresowego udostępniania 
asystentom samochodów służbowych.

Koszty ponoszone przez asystentów 
mogły stanowić dla nich duże obciąże-
nie – wprawdzie wynagrodzenia asysten-
tów w objętych kontrolą OPS nie były niż-
sze od minimalnego poziomu, określonego  
w obowiązujących regulaminach wy-
nagradzania i zostały ustalone zgodnie 

10 Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało, że od 1 stycznia 2015 r. będzie zbierało do celów analitycz-
nych dane o liczbie dzieci, wobec których sąd opiekuńczy, jako jedyną przesłankę w uzasadnieniu decyzji, 
podał złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.
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z obowiązującymi przepisami prawa11, to 
jednak były niższe od wynagrodzeń pracow-
ników socjalnych. Przeciętne miesięczne  
wynagrodzenie asystenta rodziny w bada-
nym okresie12 wyniosło 250113 zł i stanowiło 
76,1% wynagrodzenia pracownika socjal-
nego (3288,2 zł). Różnice spowodowane  
były brakiem doświadczenia asystentów 
w pracy na tym stanowisku (co skutko-
wało niższym wynagrodzeniem począt-
kowym), brakiem dodatku w wysokości 
250 zł z tytułu m.in. świadczenia pracy 
socjalnej w środowisku14 (tzw. dodatek za 
pracę w terenie), a także – w przypadku 
asystentów zatrudnionych na podstawie 
umowy o świadczenie usług – brakiem do-
datku stażowego, dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego i nagród. Należy jednak 
zauważyć, że wśród skontrolowanych OPS 
były także i takie, w których wynagrodze-
nia asystentów były wyższe od wynagro-
dzenia pracowników socjalnych.

Obowiązujące przepisy prawne nie prze-
widują dla asystentów rodziny legitymacji 
służbowych, co często utrudnia uwiary-
godnienie pełnionej funkcji w bezpośred-
nim kontakcie, na przykład występowanie 
do właściwych organów władzy publicz-
nej, organizacji oraz instytucji o udziele-
nie informacji, w tym zawierających dane 

osobowe, niezbędnych do udzielenia po-
mocy rodzinie15. Ustalenia kontroli wska-
zują, że posiadanie legitymacji służbowych 
mogłoby poprawić sposób funkcjonowa-
nia asystentów rodziny. Równie istotne 
dla poprawy warunków pracy asysten-
tów i skuteczności ich działania byłyby 
narzędzia służące pracy z dziećmi (np. gry 
planszowe czy tablety) oraz drobna pula 
środków finansowych do dyspozycji (na 
kupno np. lizaków czy biletów do kina). 
Wykorzystanie tych instrumentów po-
zwoliłoby na dodatkowe wzmocnienie od-
działywania motywacyjnego wobec dzie-
ci objętych wsparciem.

Realizacja zadań  
przez asystentów rodziny
Procedura przydzielania asystenta w skon-
trolowanych OPS odbywała się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami16, na podsta-
wie wniosku pracownika socjalnego, po-
przedzonego wywiadem środowiskowym 
i analizą sytuacji rodziny. W każdym przy-
padku uzyskiwano też zgodę dorosłych 
członków rodziny na pracę z asystentem 
rodziny. NIK nie stwierdziła przypadków, 
aby liczba rodzin przydzielonych asystento-
wi do opieki w danym momencie przekra-
czała ustawowy17 limit 20 rodzin. Należy 

11 Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 
DzU. 2014.1786.

12 W przeliczeniu na pełny etat, uwzględniając zarówno asystentów zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, jak i umowy o świadczenie usług.

13 W kwocie tej nie uwzględniono wynagrodzeń asystentów w GOPS w Miękini, z uwagi na przyjętą odmien-
ną koncepcję zatrudniania asystentów rodziny.

14 Dodatek przyznawany pracownikom socjalnym na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecz-
nej, DzU.2015.163 ze zm.

15 Art. 16 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
16 Art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
17 Jak wyżej – art. 15 ust. 4.
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zauważyć, że od 1 stycznia 2015 r. usta-
wodawca obniżył ten limit do 15 rodzin18, 
co niewątpliwie jest działaniem w dobrym 
kierunku. Udzielenie wsparcia zbyt dużej 
liczbie rodzin jednocześnie powoduje, że 
asystent nie może tak intensywnie praco-
wać z każdą rodziną, jak może być to ko-
nieczne w określonej sytuacji, szczególnie 
z rodzinami trudnymi, niechętnie nasta-
wionymi do współpracy i z głęboko utrwa-
lonymi dysfunkcjami. 

Plany pracy dla poszczególnych rodzin 
objętych wsparciem opracowane były 
w sposób odpowiadający problemom 
i dysfunkcjom zdiagnozowanym w wy-
wiadach środowiskowych i analizach sy-
tuacji rodzin. Wskazywano w nich cele do 
realizacji oraz oczekiwane efekty przepro-
wadzonych działań, jak np. polepszenie  
relacji wychowawczo-opiekuńczych w ro-
dzinie, umiejętność rozwiązywania kon-
fliktów rodzinnych, zaprzestanie spoży-
wania alkoholu, racjonalne gospodarowa-
nie środkami pieniężnymi czy znalezienie  
pracy. Sytuacje, w których nie opraco-
wano planu pracy z rodzinami objętymi 
wsparciem były sporadyczne i wynikały 
m.in. z niechęci do współpracy tych ro-
dzin z asystentami i utrudnionego kon-
taktu (np. z powodu alkoholizmu). W jed-
nym przypadku podopieczna odmówiła 
starań o powrót dziecka z pieczy zastęp-
czej (asystę zakończono).

Działania podejmowane przez asysten-
tów były zgodne z celami określonymi 
w przyjętych planach pracy. W wywiadach 

środowiskowych i analizach sytuacji ro-
dzin objętych wsparciem zdiagnozowane 
zostały najważniejsze problemy, zaliczo-
no do nich: niskie kompetencje opiekuń-
czo-wychowawcze rodziców (problemy 
związane z dbałością o zdrowie i edukację 
dzieci, brak właściwych wzorców postępo-
wania); zaburzenia w relacjach pomiędzy 
członkami rodziny (konflikty, przemoc,  
brak lub słabe więzi rodzinne); długotrwa-
łe bezrobocie; uzależnienie alkoholowe 
członków rodziny; nieporadność życiową, 
ubóstwo i złe warunki mieszkaniowe. Do 
najczęstszych form udzielanego wsparcia 
należały: treningi żywnościowe i budżeto-
we (uczenie racjonalnego gospodarowania); 
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
motywowanie do podjęcia konsultacji le-
karskich, w tym leczenia specjalistycznego 
choroby alkoholowej; pomoc w poszuki-
waniu zatrudnienia, w tym w kontaktach 
z powiatowym urzędem pracy; organizacja 
specjalistycznej pomocy, w tym psycho-
logicznej i prawnej; informowanie Policji 
o niepokojących zdarzeniach w rodzinie, 
w tym współpraca przy wszczęciu pro-
cedury Niebieskiej Karty; pomoc w kon-
taktach z dyrektorami szkół, do których 
uczęszczały dzieci i z ich wychowawcami.

Kontrola wykazała, że istotne znacze-
nie z punktu widzenia realizacji zaplano-
wanych celów miała elastyczność czasu 
pracy asystentów, która pozwalała im na 
dostosowanie się do indywidualnego rytmu 
życia danej rodziny i jej realnych trudno-
ści. Asystenci na bieżąco dostosowywali 

18 Ustawa z 25.07.2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektó-
rych innych ustaw, DzU.2014.1188.
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częstotliwość spotkań z rodzinami do in-
dywidualnych potrzeb i złożoności wystę-
pujących problemów. Jeśli zaszła taka po-
trzeba, spotkania odbywały się nawet kilka 
razy w tygodniu, a z chwilą poprawy funk-
cjonowania rodzin, asystenci zmniejszali 
częstotliwość wizyt, co umożliwiało rodzi-
nom samodzielne podejmowanie decyzji.

Mając na uwadze skuteczność pracy 
asystentów rodziny, ustawodawca zobo-
wiązał ich w art. 15 ust. 1 pkt 18 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej do współpracy z innymi instytu-
cjami i podmiotami, specjalizującymi się 
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 
Realizując przedmiotową dyspozycję, asy-
stenci w większości współpracowali z ko-
ordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 
i placówkami opiekuńczo-wychowawczy-
mi w zakresie przygotowania i realizacji 
planów pomocy dzieciom pozostającym 
w pieczy zastępczej19 (w 78,6% skontro-
lowanych OPS), jak również w zakresie 
oceny sytuacji dziecka umieszczonego 
poza rodziną biologiczną20 (w 73,3% OPS). 
Należy jednak zauważyć, że jak dotąd nie 
zostały wypracowane standardy działania 
asystentów rodziny, w tym zasady współ-
pracy między asystentami i innymi pod-
miotami i osobami działającymi na rzecz 
rodzin i dzieci wymagających wsparcia, 
co mogło mieć wpływ na nieprowadzenie 
tej współpracy w niektórych jednostkach 
(jako przyczynę wskazywały one brak ini-
cjatywy strony przeciwnej).

Szczególnym i – jak się wydaje – wy-
magającym ustawowej regulacji zagadnie-
niem, dotyczącym współpracy asystentów 
rodziny z innymi instytucjami w zakresie 
pomocy dzieciom i rodzinom wymagają-
cym wsparcia, jest kwestia realizacji asy-
stentury na rzecz rodzin zobowiązanych 
do współpracy z asystentem na podstawie 
zarządzenia właściwego sądu21. 

Zgodnie z art. 109 § 2 pkt 1 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dobro 
dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy 
może, wydając odpowiednie zarządzenie, 
zobowiązać rodziców oraz małoletniego do 
określonego postępowania, w szczególno-
ści do pracy z asystentem rodziny. W takim 
przypadku sąd zawiadamia o wydaniu 
orzeczenia właściwą jednostkę organiza-
cyjną wspierania rodziny i systemu pieczy  
zastępczej, która udziela rodzinie mało-
letniego odpowiedniej pomocy, współ-
pracuje z kuratorem sądowym i skła-
da sądowi opiekuńczemu, w terminach 
określonych przez ten sąd, sprawozdania  
dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej 
pomocy, w tym prowadzonej pracy z ro-
dziną (§ 4). Ustawa o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej nie reguluje 
jednak tej kwestii, zarówno w odniesie-
niu do procedury podejmowania współ-
pracy w tym trybie, jak i jej prowadze-
nia. Przykładowo nie jest ustalone na ile 
postanowienie sądu implikuje obowią-
zek dla OPS podjęcia takiej współpracy, 
czy, a jeśli tak, to kto i kiedy powinien 

19 Art. 77 ust. 3 pkt 2, art. 93 ust. 4 pkt 2, art. 96 oraz art. 100 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej.

20 Jak wyżej – art. 130 i art. 137 w związku z art. 135.
21 Art. 109 § 2 pkt 1 ustawy z 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, DzU.2015.583 ze zm.
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sporządzić wywiad środowiskowy, czy 
stosowne postanowienie sądu zastępuje 
wniosek pracownika socjalnego do kierow-
nika ośrodka pomocy społecznej o przy-
dzielenie asystenta rodziny, a także na 
ile oraz w jakim zakresie asystent rodzi-
ny i kurator rodzinny, realizujący w tym 
samym czasie zadania wobec tej samej 
rodziny, mogą podejmować wspólne de-
cyzje czy oceny. 

Należy wziąć również pod uwagę, że 
chociaż celem działania obu tych instytucji 
jest dobro rodziny, to jednak wykazują one 
zupełnie odmienne podejście do realizacji 
nałożonych na nich zadań. Asystent wy-
konuje swoje obowiązki za zgodą rodziny 
i z jej aktywnym udziałem (jedna z pod-
stawowych zasad asystentury22), natomiast 
kurator sądowy opiera swoje działania na 
decyzji sądu i realizuje jego wolę. Mając 
zatem powyższe na względzie, wydaje się 
że dla zapewnienia spójności i skuteczno-
ści działania obu tych instytucji w przy-
padku realizacji zadań w tym samym miej-
scu i wobec tej samej rodziny, konieczne 
jest określenie przez ustawodawcę zasad 
(ram) tej współpracy, z uwzględnieniem 
reguł jej inicjowania. Jest to istotne tym 
bardziej, że asystent i kurator to przedsta-
wiciele dwóch różnych i niepodporząd-
kowanych hierarchicznie organów pań-
stwa, a przypadki kiedy rodzina zostaje 
zobowiązana do współpracy z asystentem 
na podstawie zarządzenia sądu wcale nie 
były odosobnione. W objętych kontrolą 
OPS, odsetek rodzin zobowiązanych przez 

sąd do współpracy z asystentem kształ-
tował się w badanym okresie na pozio-
mie 5,5%, ale już np. w MOPS w Oleśnicy 
opieką asystenta, na podstawie zarządze-
nia sądu, objęto w badanym okresie wię-
cej rodzin, niż w trybie ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej23  
(27 rodzin – 54%). 

W warunkach braku stabilności i cią-
głości zatrudnienia asystentów, monitoro-
wanie przez nich rodzin, które korzysta-
ły ze wsparcia asystentów było znacznie  
utrudnione. Ustalenia kontroli wykaza-
ły, że w większości przypadków (58,8%) 
monitoring ten prowadzony był przez pra-
cowników socjalnych, mimo iż – zgodnie 
z przepisami ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej – monito-
rowanie należy do zadań asystenta rodzi-
ny24. Wśród przyczyn, poza brakiem cią-
głości zatrudnienia asystentów i częstych 
zmianach na tych stanowiskach wskazy-
wano także, że osoby nowozatrudnione, 
nieznające sytuacji w monitorowanych ro-
dzinach, mogą mieć trudności w ocenie, 
czy utrzymują one wypracowany standard 
funkcjonowania, natomiast pracownicy so-
cjalni systematycznie realizują swoje za-
dania w przydzielonych im rejonach opie-
kuńczych, zatem znają środowisko objęte 
wsparciem asystenta. 

Dokumentacja sporządzana przez asy-
stentów w większości przypadków była 
prowadzona rzetelnie i systematycznie 
i należycie odzwierciedlała sytuację ro-
dzin objętych wsparciem. Przykładowo, 

22 Wyrażona w art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
23 Art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
24 Jak wyżej – art. 15 ust. 1 pkt 16.
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okresowe oceny sytuacji rodziny25 (pół-
roczne) dokonywane były systematycznie 
w większości skontrolowanych jednostek 
(83,3%) – w dwóch przypadkach oceny 
te zaczęto dokonywać dopiero w 2014 r., 
a w jednym – sporządzano je tylko raz 
w roku, podczas gdy należało dwa razy do 
roku. Należy jednak zauważyć, że obecne 
regulacje nie określają wzorów podstawo-
wych dokumentów dla asystentów rodzi-
ny, w związku z czym ich zakres i szcze-
gółowość były różne w kontrolowanych 
jednostkach. W zależności od przyjęte-
go wzoru obejmowały m.in. diagnozę ro-
dziny, plan pracy z rodziną, kartę indywi-
dualnych konsultacji (z podpisem przed-
stawiciela rodziny), sprawozdanie z pracy 
z rodziną oraz informację o sytuacji pod-
opiecznych.

Również systematycznie i terminowo 
sporządzane były i przekazywane do wła-
ściwego wojewody półroczne sprawozda-
nia rzeczowo-finansowe z wykonywania 
zadań z zakresu wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej26 (tylko w jednym 
OPS odnotowano przypadki nietermi-
nowego przekazania tych sprawozdań). 
W 6 OPS (33,3%) stwierdzono natomiast 
przypadki przekazywania sprawozdań za-
wierających błędne dane – nieprawidło-
wości dotyczyły przede wszystkim liczby 
zatrudnionych asystentów (np. zamiast na 
koniec okresu sprawozdawczego podano 

łącznie wszystkich asystentów zatrudnio-
nych w ciągu roku, bądź też nie wykaza-
no asystentów zatrudnionych w ramach 
projektu unijnego na umowę o świadcze-
nie usług) oraz wydatków na wynagrodze-
nia (ujmowano je narastająco w II półro-
czu roku, zamiast oddzielnie za okresy 
półroczne).

Efekty działań podejmowanych 
przez asystentów rodziny
Skuteczność pracy asystentów rodziny 
była w kontrolowanych jednostkach bar-
dzo zróżnicowana. Mierzono ją odsetkiem  
rodzin, które zakończyły współpracę z asy-
stentem w wyniku osiągnięcia zaplanowa-
nych celów w relacji do kończących współ-
pracę ogółem. Najniższa skuteczność wy-
niosła 0% – w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sochaczewie, a najwyższa 
85% – w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Miękini. Wyniki kontroli 
wskazały, że niekorzystny wpływ na efek-
ty funkcjonowania asystentów rodziny 
miały przede wszystkim częste zmiany 
pracowników na tym stanowisku i prze-
rwy w zatrudnianiu asystentów, a także 
zbyt duża liczba rodzin przydzielonych 
do opieki. Brak ciągłości zatrudnienia 
asystentów zaburzał płynność i efektyw-
ność ich pracy, co w konsekwencji wpły-
wało na przedłużenie realizacji zamie-
rzonych celów. Przeciętna skuteczność 

25 Jak wyżej – art. 15 ust. 1 pkt. 15.
26 Według wzoru określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4.12.2012 r. 

W sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i syste-
mu pieczy zastępczej, DzU.2012.1371. Sprawozdania za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. były spo-
rządzane według wzoru określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 22.02.2012 r. W sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, DzU.2012.240.
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asystentów w badanym okresie wyniosła 
39,5% – współpracę z asystentami funk-
cjonującymi w objętych kontrolą OPS roz-
poczęło 2477 rodzin i zakończyło 1352, 
a zaplanowane cele osiągnęły 534 rodziny. 

Najlepsze wyniki osiągnął ośrodek, 
w którym każdy asystent miał przydzie-
loną tylko jedną rodzinę, w związku z tym 
możliwe było pełne zindywidualizowanie 
skierowanej do niej pomocy (skupienie 
się tylko na jej problemach i trudnościach 
oraz słabych i mocnych stronach). Ponadto 
asystentura była wdrażana w tym ośrod-
ku od 2009 r., co pozwoliło na stosowa-
nie rozwiązań sprawdzonych w praktyce, 
jak np. zapewnienie asystentom wsparcia 
w formie superwizji.

Innym wskaźnikiem, który może od-
nosić się do skuteczności działania asy-
stentów rodziny jest liczba dzieci prze-
kazanych do pieczy zastępczej. Według 
danych pozyskanych z powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie, współpracujących 
z kontrolowanymi jednostkami, liczba 
ta zmniejszyła się w badanym okresie27 
o 41,9%, tj. o 238 dzieci (z 568 w 2012 r. do 
330 w 2014 r.), przy czym w największym 
stopniu zmniejszenie nastąpiło w 2014 r. 
(w porównaniu z rokiem 2013 – o 208 dzie-
ci, tj. o 38,7%). Spadek liczby dzieci prze-
kazywanych do pieczy zastępczej wskazuje  
na pozytywne efekty działań asystentów 
rodziny, ale mogło to również wynikać 
z nałożonego na gminy obowiązku współ-
finansowania takiego pobytu (od 1 stycz-
nia 2012 r.), do wysokości 50% kosztów 

(w trzecim i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej). 

Tezę o pozytywnym oddziaływaniu asy-
stentów rodziny potwierdza również fakt, 
że liczba rodzin mających trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czej w gminach, w których funkcjonowa-
ły kontrolowane jednostki zmniejszyła się 
w badanym okresie o 17,3%, tj. o 983 ro-
dziny. Wprawdzie spadek ten zanotowa-
no już wcześniej (w 2010 r.), jednak naj-
bardziej znaczący był również w 2014 r. 
(o 734 rodziny), tj. w trzecim roku funk-
cjonowania asystentów. Warto również 
pamiętać, że dla skuteczności działania 
asystentów rodziny istotne znaczenie mają 
mniejsze sukcesy, mierzone zrealizowa-
niem pewnych etapów pośrednich na dro-
dze do trwałej i oczekiwanej zmiany (po-
prawy) sytuacji rodziny. Dotyczy to takich 
rezultatów jak np.: wzrost umiejętności 
wychowawczych rodziców i poprawę ich 
relacji z dziećmi, pomoc w podjęciu tera-
pii dla osób uzależnionych i współuzależ-
nionych, zmotywowanie rodziców do pod-
noszenia kwalifikacji i szukania pracy czy 
wzmocnienie umiejętności rodzin w go-
spodarowaniu domowym budżetem (tre-
ning ekonomiczny).

Uwagi końcowe i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że 
asystentura rodziny może być przy-
datnym i  skutecznym instrumentem 
w działaniach wspierających rodziny 
mające kłopoty w wypełnianiu zadań 

27 Dane z lat wcześniejszych w tym zakresie nie były możliwe do uzyskania, bowiem przed 2012 r. nie 
wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie zbierały dane o liczbie dzieci przekazywanych do pieczy za-
stępczej w podziale na gminy.
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opiekuńczo-wychowawczych, jednak istot-
ną przeszkodą we wdrażaniu tej instytu-
cji w Polsce są trudności w finansowaniu 
działalności asystentów. Niewystarczające 
środki własne gmin na ten cel i zbyt późne 
uruchamianie dotacji z budżetu państwa 
w ramach resortowego programu wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej skutkowały często brakiem ciągło-
ści i stabilności zatrudnienia asystentów 
oraz niezapewnieniem odpowiednich wa-
runków ich pracy. Szczególnie dezorgani-
zująco i w sposób zniechęcający asystentów 
do większego zaangażowania w realizację 
zadań czy nawet kontynuowania pracy na 
tym stanowisku, wpływały praktyki czę-
ści ośrodków pomocy społecznej polega-
jące na braku refundacji kosztów dojaz-
du do rodzin objętych wsparciem i służ-
bowych rozmów telefonicznych oraz fi-
nansowania szkoleń. Dyktowane pozor-
nymi oszczędnościami działania powodo-
wały przenoszenie tych kosztów na asy-
stentów, co obniżało ich wynagrodzenia, 
które przeciętnie i tak były niższe o 1/4 
od otrzymywanego przez pracowników 
socjalnych. Również praktyka zawierania 
z asystentami umów o świadczenie usług 
w miejsce umów o pracę (poza umowa-
mi na czas próbny i w niepełnym wymia-
rze godzin) nie sprzyjała budowaniu trwa-
łych więzi zawodowych, bowiem asysten-
ci zatrudnieni w tym trybie nie nabywali 
uprawnień przysługujących ze stosunku 
pracy, jak np. prawa do płatnych urlopów 
wypoczynkowych. Wydaje się zatem, że 
wszelkie działania zmierzające do rozwo-
ju instytucji asystenta rodziny w Polsce 
i jej ugruntowania jako jednego z podsta-
wowych instrumentów systemu wspiera-
nia rodziny, powinny uwzględniać istotne 

zmiany we wskazanych powyżej kwestiach. 
Należy również pamiętać, że dla efektyw-
nego funkcjonowania asystentów rodziny 
oraz podnoszenia ich kwalifikacji niezbęd-
na jest wiedza o faktycznych przyczynach 
odbierania dzieci rodzicom i przekazywa-
nia ich do pieczy zastępczej.
Na podstawie wyników kontroli NIK 
wystąpiła do Ministra Pracy i  Polityki 
Społecznej o:
•	podjęcie działań usprawniających pro-

ces rozdysponowania środków z Progra-
mu i ich przekazywania przez wojewo-
dów zainteresowanym gminom;

•	podjęcie, w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości, działań zmierzających 
do znowelizowania ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej w celu wprowadzenia obowiązku 
współpracy asystentów rodziny z kura-
torami sądowymi w obszarze wspólnej 
diagnostyki i oddziaływania na rodzinę, 
zarówno w stosunku do rodzin objętych 
nadzorem kuratorskim, jak i tych, któ-
rych dzieci umieszczono w pieczy za-
stępczej;

•	prowadzenie, we współpracy między 
innymi z ośrodkami naukowymi i or-
ganizacjami pozarządowymi, działań 
wspierających wypracowanie standar-
dów pracy asystenta, obejmujących:
– wzory podstawowych dokumentów, 
niezbędnych w jego pracy, w tym plan 
pracy z rodziną;
– metody pracy z rodzinami trudnymi, 
nastawionymi niechętnie do współpra-
cy i z głęboko utrwalonymi dysfunkcja-
mi w sferze opiekuńczo-wychowawczej;
– zasady współpracy między asysten-
tami i innymi instytucjami działający-
mi na rzecz rodzin i dzieci, na przykład 
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z instytucjami pieczy zastępczej, celem 
zintensyfikowania tej współpracy;
– zbiór dobrych praktyk w zakresie za-
trudniania, organizacji pracy i funkcjo-
nowania asystentów rodziny;

•	 systematyczne gromadzenie, we współ-
pracy z Ministrem Sprawiedliwości, da-
nych o przyczynach odbierania dzieci 

rodzicom i przekazywania ich do pie-
czy zastępczej.
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