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Pani
Mirosława Patris -  Cyganek
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej
„Felicita”
w Bardzie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29 i 30 września 2016 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.) kontrolerzy w składzie: Piotr Szafarowicz -  

starszy inspektor wojewódzki, Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki i Tomasz 

Borecki — inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie 

zwykłym w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Felicita” w Bardzie przy ul. 1 Maja 

12/1, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono 

zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego 

Planem Kontroli na II półrocze 2016 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Dodatkowo, 

w związku z wytycznymi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

i Rzecznika Praw Dziecka wyrażonymi w pismach Nr DSR.I.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 

2015 roku i Nr ZSS.422.26.2015.JZ z dnia 5 listopada 2015 roku dokonano oceny 

działalności Placówki w zakresie prawidłowości sporządzania zakresów obowiązków 

wychowawców i przepisów regulaminu pracy placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

pod kątem podziału czasu pracy wychowawców oraz przestrzegania art. 81 ustawy z dnia



4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 666) w obszarze rozpowszechniania wizerunku dziecka tylko za zgodą jego 

przedstawiciela ustawowego.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 29 września 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Mirosława Patris -  Cyganek odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej 

kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem 

jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora, akt osobowych 

w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników 

merytorycznych oraz wizji lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce 

kontroli pod datą 29 września 2016 r. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest 

mowa o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Felicita” w Bardzie przy ul. 1 Maja 12/1 jest 

niepubliczną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

prowadzoną na podstawie porozumienia z Powiatem Ząbkowickim przez Zgromadzenie 

Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu do dnia 31 grudnia 2016 roku. Bieżącą działalność 

Placówki reguluje decyzja nr PS-IS.9423.45.2013 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

6 grudnia 2013 roku. Placówka typu socjalizacyjnego zapewnia 14 miejsc dla dzieci 

i młodzieży, których rodzicom sąd ograniczył lub pozbawił władzy rodzicielskiej.

Placówka „Felicita” jest jedną z trzech placówek opiekuńczo -  wychowawczych 

zlokalizowanych w budynku klasztornym, wielopoziomowym i otoczonym parkiem. 

Placówka zajmuje część powierzchni I piętra, gdzie do dyspozycji wychowanków 

przeznaczono pięć pokoi dwuosobowych, jeden pokój czteroosobowy, łazienkę 

z prysznicami, toaletami, umywalkami, pralką i miejscem do suszenia odzieży. Na terenie 

Placówki jest również kompletnie wyposażone pomieszczenie kuchenne, miejsce do nauki 

oraz wspólna przestrzeń mieszkalna służąca do spotkań, wypoczynku i spożywania posiłków. 

Wychowankowie, w miarę potrzeb, mają zapewniony dostęp do podstawowych produktów 

żywnościowych i napojów przez całą dobę. Wszystkie pokoje sypialne są właściwie 

oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne
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korzystanie z ich wyposażenia. Część pokoi wymaga odświeżenia i malowania (dowód: akta 

kontroli str. 20 -2 1 , 31).

Na dzień kontroli w ewidencji Placówki zapisanych było 8 wychowanków w wieku 

od 10 do 18 lat. Wszyscy realizowali obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w tym jeden 

wychowanek realizował obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego 

na poziomie szkoły podstawowej, sześciu w gimnazjach oraz jeden w zasadniczej szkole 

zawodowej. Trzech wychowanków korzystało z zakwaterowania poza Placówką w związku 

z pobytem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku, Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczego 

Hufca Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Placówka, zgodnie z odrębnymi przepisami, ponosiła 

opłaty za wyżywienie i kwaterunek wychowanków zamieszkałych poza Placówką. Liczba 

dzieci pod opieką jednego wychowawcy kierującego procesem wychowawczym 

nie przekraczała pięciu {dowód: akta kontroli str. 30).

W toku czynności kontrolnych Dyrektor złożył oświadczenie, że Placówka zapewniała 

wychowankom całodzienne wyżywienie, tj. śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje 

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Na podstawie sporządzanych przez 

wychowawców tygodniowych jadłospisów zamawiane były w różnych hurtowniach 

wymagane produkty żywnościowe. Realizatorzy zamówień dowozili produkty własnym 

transportem. Śniadania przygotowywane były przez wychowawców przy udziale 

wychowanka dyżurującego w danym dniu. Dzieci po posiłku zobowiązane były 

do posprzątania naczyń, wytarcia stołu, itp. Ze względu na fakt, że czterech z ośmiu 

wychowanków w dni powszednie jadło obiady w szkołach, w Placówce była dla nich tylko 

zupa. Obiad dwudaniowy przygotowywany był dla jednego wychowanka ze szkoły 

ponadgimnazjalnej. W dniach wolnych od nauki obiady były zawsze dwudaniowe, 

przygotowywane przez wychowawców i wychowanków. Kolacje, podobnie jak śniadania, 

sporządzane były przez wychowawcę i wychowanka dyżurującego. W przypadku zajęć 

kulinarnych niezbędne produkty mogły być kupowane na rachunek w pobliskich sklepach 

{dowód: akta kontroli str. 22 — 23, 5 6 -  65).

Każdy wychowanek od momentu przyjęcia do Placówki objęty był opieką lekarza 

rodzinnego i pulmonologa w przychodni lekarskiej przy ul. Grunwaldzkiej w Bardzie. 

W okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali z pomocy następujących lekarzy 

specjalistów: dermatologa, okulisty, laryngologa i psychiatry. Pod stałą opieką psychiatryczną 

jest jeden wychowanek. Zgodnie z bieżącymi zaleceniami lekarskimi Placówka zaopatrywała 

swoich podopiecznych w konieczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne {dowód: akta kontroli str. 23).



W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała każdemu wychowankowi odzież, 

obuwie, bieliznę, środki higieny osobistej oraz podręczniki i przybory szkolne zgodnie 

z § 18 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia. W przypadku zakupów odzieży, obuwia i bielizny starsi 

wychowankowie dokonywali ich samodzielnie i rozliczali się z powierzonych pieniędzy, 

natomiast w stosunku do młodszych dzieci zakupy dokonywane były przez wychowawców 

według potrzeb. Każdy zakup odzieży, obuwia i bielizny oraz wydanie 

go dziecku za pokwitowaniem, był odnotowywany w specjalnym zeszycie. Podobnie 

dokumentowano otrzymanie odzieży od darczyńców.

W każdym miesiącu wskazany wychowawca robił zakupy środków higieny osobistej i do 

utrzymania czystości w hurtowni lub pobliskich marketach. W miarę możliwości 

uwzględniano przy zakupach zgłaszane potrzeby i upodobania wychowanków. Odbiór 

zestawu środków do higieny osobistej podopieczni potwierdzali własnym podpisem. 

W ramach zabezpieczenia wychowankom podręczników i przyborów szkolnych Placówka 

część z nich zakupiła zgodnie z wykazami szkół, część otrzymała dla dzieci ze szkół, a także 

uczulała potencjalnych darczyńców na potrzeby w tym zakresie. Odbiór podręczników 

i przyborów szkolnych również kwitowany był przez dzieci w zeszycie odzieżowym {dowód: 

akta kontroli str. 23 -  24).

W Placówce obowiązuje Regulamin przyznawania kieszonkowego dla wychowanków. 

Kwota kieszonkowego może być zwiększona lub zmniejszona zgodnie z ustaleniami 

dotyczącymi m.in. zachowania, frekwencji i nauki szkolnej. W aktach kontroli zgromadzono 

kopie list wypłat kieszonkowego za miesiące: listopad i grudzień 2015 roku oraz marzec, 

kwiecień i maj 2016 roku. Minimalna wypłacona kwota kieszonkowego wynosiła 10 zł, 

natomiast maksymalna 80 zł. Na liście wypłaty kieszonkowego za grudzień 2015 roku 

stwierdzono, że w przypadku dwóch wychowanków przyznaną kwotę kieszonkowego 

nie wypłacono dzieciom tylko przeznaczono na bieżące potrzeby Placówki. Jest to niezgodne 

z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. W pozostały przypadkach otrzymanie kieszonkowego 

wychowankowie potwierdzili własnoręcznym podpisem {dowód: akta kontroli str. 24, 

49 -  55)..

W ramach realizacji obowiązku zapewnienia wychowankom dostępu do zajęć 

wychowawczych i kompensacyjnych Dyrektor Placówki złożył do akt kontroli wykaz zajęć, 

imprez, uroczystości i spotkań organizowanych dla dzieci w okresie objętym kontrolą. 

Dodatkowo, wychowankowie mieli również zapewnione zajęcia logopedyczne oraz 

dla chętnych zajęcia z języka angielskiego.

Koniecznej wychowankom pomocy w nauce i w nadrabianiu zaległości szkolnych udzielali 

przede wszystkim wychowawcy w godzinach od 16 do 18 oraz w każdej innej porze według



potrzeb i możliwości. W każdy piątek i sobotę w ramach wolontariatu do Placówki 

przychodzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich i udzielali 

dzieciom pomocy w nauce ale również organizowali im czas wolny (dowód: akta kontroli str. 

24 -  25, 42 -  43).

Dyrektor złożył oświadczenie, że w Placówce do 2012 roku pracował pedagog oraz 

do czerwca 2015 roku psycholog. Obecnie wychowankowie Placówki nie mają więc opieki 

i wsparcia specjalistów. Wobec powyższego stwierdzono, że tylko 5 wychowanków 

ma sporządzone diagnozy psychofizyczne, które jednak nie spełniają wymagań określonych 

w § 14 rozporządzenia, tj. brak analizy przyczyn kryzysu w rodzinie oraz informacji 

dotyczących rozwoju dziecka. Dodatkowo, ze względu na brak zatrudnienia lub współpracy 

z Placówką pedagoga i psychologa nie były prowadzone arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych i pedagogicznych oraz karty udziału dzieci w zajęciach prowadzonych 

przez specjalistów. Tylko dla czwórki wychowanków opracowano i realizowano plany 

pomocy, które zawierały określone cele, wymagane działania krótko i długoterminowe oraz 

modyfikacje w następujących obszarach: sytuacja prawna i rodzinna, kontakty z rodziną 

środowisko pochodzenia dziecka oraz potrzeby dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej 

i emocjonalnej. Dla wychowanki pełnoletniej przygotowano natomiast indywidualny program 

usamodzielnienia. W placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego 

dla każdego wychowanka winna być prowadzona karta pobytu dziecka zgodnie z § 17 ust. 1 

pkt 2 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że karty 

pobytu nie zawierały wymaganych opisów dotyczących relacji dziecka z rodzicami i innymi 

osobami bliskimi, funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, rozwoju 

dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności, współpracy 

placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz 

informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, stanie 

zdrowia, w tym stanie zdrowia psychicznego, informacji o lekach podawanych dziecku i jego 

pobytach w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym oraz informacji o szczególnych 

potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach. Karty pobytu dzieci zawierały tylko 

oceny punktowe różnych obszarów, o których mówiło nieobowiązujące już rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej z 2005 roku {dowód: akta kontroli str. 25, 33 -  41).

Na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Placówki harmonogramów pracy 

wychowawców za miesiące listopad i grudzień 2015 roku oraz marzec, kwiecień i maj 2016 

roku stwierdzono, że dyżury wychowawcze w porze dziennej obejmowały godziny od 6:00 

do 14:00 lub od 6:00 do 18:00 oraz od 12:30 do 20:30 lub od 14:00 do 22:00, natomiast 

w porze nocnej godziny od 22:00 do 6:00 lub od 21:00 do 9:00 dnia następnego. Wszystkie



dyżury pełnione były jednoosobowo przez wychowawcę. Wskaźnik zatrudnienia określony 

w § 10 rozporządzenia został więc spełniony {dowód: akta kontroli str. 44 -  48).

Pani Mirosława Patris -  Cyganek zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy 

na stanowisku dyrektora Placówki ma kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. 

W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych było siedmiu wychowawców 

na pełnych etatach. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomy ukończenia studiów 

wyższych złożone w aktach osobowych pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie osoby 

uprawnione ustawowo do pracy z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe. 

Pracownicy nie złożyli do akt osobowych oświadczeń dotyczących braku ingerencji sądu 

we władzę rodzicielską, obowiązku alimentacyjnego oraz braku skazania za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 

ustawy {dowód: akta kontroli str. 28 -  29).

Mając na względzie wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej zawarte w piśmie Nr DSR.1.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 roku, dokonano 

analizy dokumentacji zakresów obowiązków wychowawców oraz przepisów Regulaminu 

organizacyjnego Placówki pod kątem podziału czasu pracy wychowawców i stwierdzono 

brak zapisów regulujących tę kwestię {dowód: akta kontroli str. 32).

Realizując z kolei wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela ustawowego, rozpytano Dyrektora 

Placówki czy rozpowszechnia jakiekolwiek zdjęcia swoich podopiecznych np. z wakacji, 

uroczystości domowych, rocznic, wyjazdów, wycieczek, itp. Pani Mirosława Patris - Cyganek 

złożyła oświadczenie, że upublicznia i rozpowszechnia wizerunek podopiecznych Placówki 

w intemecie lecz nie posiada pisemnych zgód przedstawicieli ustawowych dzieci {dowód: 

akta kontroli str. 32).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo -  Wychowawczej „Felicita” w Bardzie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1) kieszonkowe za grudzień 2015 roku nie było wypłacone wszystkich wychowankom,

2) diagnozy psychofizycznie nie zostały opracowane dla każdego wychowanka,

3) plany pomocy nie zostały przygotowane dla każdego wychowanka na podstawie diagnoz,

4) ze względu na brak psychologa i pedagoga wychowankowie nie mają prowadzonych 

arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych,

5) ze względu na brak psychologa i pedagoga wychowankowie nie mają prowadzonych kart 

udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów,



6) karty pobytu dziecka prowadzone były na podstawie nieobowiązujących już przepisów 

prawa,

7) zakresy obowiązków wychowawców oraz Regulamin organizacyjny Placówki nie określa 

podział czasu pracy wychowawców,

8) Placówka nie posiada zgód przedstawicieli ustawowych na upublicznianie 

i rozpowszechnianie wizerunku dzieci w intemecie.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Kieszonkowe wypłacać każdemu wychowankowi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Termin realizacji: niezwłocznie.

2. Sporządzić dla każdego dziecka diagnozy psychofizyczne.

Podstawa prawna: § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 

1720). Termin realizacji: do 30 listopada 2016 r.

3. Na podstawie diagnoz psychofizycznych sporządzić dla każdego dziecka plany 

pomocy.

Podstawa prawna: § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 

1720). Termin realizacji: do 30 listopada 2016 r.

4. W przypadku zatrudnienia lub podjęcia współpracy z psychologiem i pedagogiem 

przez Placówkę, prowadzić arkusze badań i obserwacji psychologicznych 

i pedagogicznych dla każdego dziecka.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

5. W przypadku zatrudnienia lub podjęcia współpracy z psychologiem i pedagogiem 

przez Placówkę, prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez 

specjalistów dla dzieci tego wymagających.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).



6. Prowadzić karty pobytu dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Termin realizacji: niezwłocznie.

7. Zakresy obowiązków wychowawców oraz Regulamin organizacyjny Placówki 

uzupełnić o zapisy dotyczące podziału czasu pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.), rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) w związku z art. 129 § 1 

Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Termin realizacji: do 30 

listopada 2016 r.

8. Odebrać zgody od przedstawicieli ustawowych dzieci na upublicznianie 

i rozpowszechnianie ich wizerunku w intemecie.

Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666). Termin realizacji: 

niezwłocznie.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.).
N a podstawie art. 186 pkt 3a cytowanej powyżej ustawy proszę w terminie do dnia 15 g rudn ia  2016  roku o powiadomienie 
Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 
pokontrolnym.

Pouczenie:

(kiśróWnik komórki dtf śpraśv kofitrbli)

(przewodniczący zespołu inspektorów)

........V
(członek zespołu inspektorów)
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