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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 31 października 2016 roku do Biura Wojewody Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło pismo radnego powiatu wałbrzyskiego Pana Marka 

Tamackiego zawierające niepokojące informacje dotyczące działalności Domu Dziecka 

w Jedlinie -  Zdroju. Podniesione w piśmie zastrzeżenia i uwagi dotyczyły m.in. reorganizacji 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej w Jedlinie -  Zdroju oraz w konsekwencji 

przenoszenie wychowanków pomiędzy placówkami prowadzonymi przez powiat wałbrzyski 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.), zwanej w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „ustawą”.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 7 listopada 2016 roku Wojewoda Dolnośląski 

wydał zarządzenie nr 303 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym 

w Domu Dziecka w Jedlinie -  Zdroju przy ul. Chojnowskiej 12, zwanego dalej „Placówką”, 

w dniach 2 1 - 2 2  listopada 2016 roku.

Zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu oraz Magda Saska -  inspektor wojewódzki, kontroler 

przeprowadził czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przez Placówkę obowiązku 

zapewnienia każdemu wychowankowi miejsca do spania, nauki i wypoczynku, 

nierozdzielania rodzeństw oraz przenoszenia dzieci do innej placówki opiekuńczo — 

wychowawczej zgodnie z przepisami ustawy.

Podnoszone w piśmie dodatkowe zarzuty dotyczące polityki kadrowej, zatrudniania 

i zwalniania pracowników Placówki, kwestii placowych i wynagrodzeń oraz roszczeń



pracowniczych rozstrzyganych przez sądy pracy nie należą w zakresie oceny do kompetencji 

wojewody.

Dom Dziecka w Jedlinie -  Zdroju działa na podstawie zezwolenia Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku o nr. PS-IS.9423.3.2011 i jest wpisany 

do rejestru placówek opiekuńczo -  wychowawczych pod nr. DD 14/21/11 jako placówka typu 

socjalizacyjnego z limitem 46 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego obejmującego ocenę 

dokumentacji przedłożonej na wniosek kontrolujących przez Dyrektora Placówki ustalono 

następujący stan faktyczny:

1. Na podstawie wpisów do ewidencji Placówki oraz danych uzyskanych z Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu stwierdzono, że na dzień kontroli w Placówce 

umieszczonych było 27 wychowanków (dowód: akta kontroli str. 1 0 - 1 1 ,  17 -  20). Biorąc 

pod uwagę fakt powstania Placówki przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz obowiązujący ją  nadal przepis przejściowy art. 230 

ust. 1 ustawy, liczba dzieci umieszczonych w Placówce była prawidłowa. Uregulowaniu 

więc, wymaga zapis obowiązującej decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczący liczby 

46 miejsc dla wychowanków.

2. Prowadzona w Placówce księga ewidencyjna wychowanków nie zawierała danych 

dotyczących miejsca urodzenia dziecka oraz ostatniego miejsca jego zamieszkania przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej, o czym mówi § 17 ust. 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia 

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

pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Nieprawidłowość w tym zakresie została 

usunięta w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych (dowód: akta kontroli str. 12).

3. Na podstawie przedłożonej dokumentacji dzieci oraz oświadczeń Dyrektora stwierdzono, 

że z grupy 27 wychowanków umieszczonych w Placówce 5 przybyło do Placówki z domu 

rodzinnego, 9 zostało umieszczonych w Placówce po okresie pobytu w Wielofunkcyjnej 

Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Catharina” w Nowym Siodle w ramach działań 

interwencyjnych, 3 wychowanków zostało przeniesionych z Domu Małego Dziecka 

w Wałbrzychu w latach 1997-2000 oraz 10 wychowanków zostało przeniesionych z WPOW 

„Catharina” w Nowym Siodle do Domu Dziecka w Jedlinie -  Zdroju z zastosowaniem 

art. 108 ustawy, w tym 8 we wrześniu 2016 roku ze względu na reorganizację WPOW 

„Catharina”. Z tego samego powodu, w tym samym czasie i w trybie art. 108 ustawy 

16 wychowanków Domu Dziecka w Jedlinie -  Zdroju zostało przekierowanych do WPOW 

„Catharina” w Nowym Siodle. W ocenie Dyrektora reorganizacja obu placówek opiekuńczo -  

wychowawczych została przeprowadzona ze względu na konieczność osiągnięcia 

wymaganych standardów, jak również racjonalizacji kosztów utrzymania. Przykładowo,



wszyscy wychowankowie realizujący obowiązek szkolny w młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub ochotniczych hufcach pracy 

zostali umieszczeni w jednej grupie zlokalizowanej w budynku przy ul. Kłodzkiej 28 

w Jedlinie -  Zdroju (dowód: akta kontroli str. 12, 14 -  16).

4. W wyniku reorganizacji Placówki i przekierowaniu wychowanków pomiędzy placówkami 

tego samego typu w trybie art. 108 ustawy, tj. na wniosek Dyrektorów WPOW „Catharina” 

i Domu Dziecka w Jedlinie -  Zdroju oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu nie rozdzielono rodzeństw, z wyjątkiem jednego, 

w którym osoba już pełnoletnia wkrótce zostanie usamodzielniona (dowód: akta kontroli 

str. 21 -  31). Ponieważ ustawodawca w treści art. 108 nie określił powodów czy przyczyn 

mogących być podstawą przeniesienia dziecka z jednej placówki do drugiej tego samego 

typu, ocenie według kryterium legalności podlega tylko i wyłączenie obowiązek 

przygotowania i zgromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji.

5. W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor Placówki poinformował, że do końca listopada 

2016 roku zostanie złożony Wojewodzie Dolnośląskiemu wniosek o zmianę decyzji 

nr PS-IS.9423.3.2011 w zakresie limitu miejsc (z 46 do 28) oraz siedziby Placówki 

(z ul. Chojnowskiej 12 na ul. Chojnowską 13). Na dzień sporządzenia niniejszego 

wystąpienia wskazany powyżej wniosek wpłynął już do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu (dowód: akta kontroli str. 13).

6. Na dzień kontroli każdy z 27 wychowanków umieszczonych w Placówce miał swoje 

miejsce do spania i przechowywania rzeczy osobistych w budynku przy ul. Chojnowskiej 12 

(na I piętrze 14 łóżek, na II piętrze 13 łóżek). Z chwilą wydania i uprawomocnienia się 

w obiegu prawnym decyzji zmieniającej, o której mowa w pkt 5, Dom Dziecka w Jedlinie - 

Zdroju będzie prowadził działalność opiekuńczo -  wychowawczą w dwóch budynkach 

przy ul. Chojnowskiej 13 i ul. Kłodzkiej 28, po 14 miejsc w każdym z nich (dowód: akta 

kontroli str. 13).

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka 

w Jedlinie -  Zdroju nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie: Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego 
zaleceń pokontrolnych, 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.). Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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