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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniu 7 listopada 2016 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo 

od Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Kraszowicka Bajka” przy ul. Kraszowickiej 

15, wchodzącą w skład Zespołu Placówek.

Analiza treści pisma pozwoliła wyodrębnić zagadnienia wskazujące w opinii osoby 

zgłaszającej, na nieprawidłowości dotyczące:

-  przestrzegania Praw Dziecka (ze szczególnym zwróceniem uwagi na sferę opieki 

zdrowotnej i bezpieczeństwa wychowanków w tym zakresie);

-  wypłacania kieszonkowego;

-  zaopatrzenia dzieci w odzież;

-  nieuzasadnionego przekierowywania wychowawców z jednej Placówki do innej, 

działającej w ramach Zespołu.

Zwrócono się równocześnie do Starosty Świdnickiego z prośbą o zbadanie sytuacji 

w Placówce w zakresie zarządzania Zespołem przez Dyrektora Placówki w obszarze zmian 

kadrowych. Dyrektorem Zespołu jest Pani Ewa Dziwosz, zatrudniona na tym stanowisku 

od 9 maja 2016 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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W związku z powyższym, w dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku została 

przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym w Placówce „Kraszowicka Bajka” 

na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 324 z dnia 22.11.2016 r. oraz 

upoważnień Nr: PS-KNPS.0030.560/16, PS-KNPS.0030.561/16, wydanych przez Dyrektora 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w dniu 29 listopada 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów 

w składzie: Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, 

Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki -  kontroler. Kontrolę wpisano do Książki 

Kontroli. W celu zgromadzenia informacji dających obraz funkcjonowania jednostki 

przeprowadzono rozmowy z pracownikami (dyrektor, wychowawcy, pracownik socjalny) 

i z wychowankami Placówki „Kraszowicka Bajka”. Również poddano analizie dokumentację 

dotyczącą obszarów, do których wniesiono zastrzeżenia.

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego była ocena funkcjonowania 

Placówki w zakresie wniesionych zastrzeżeń: przestrzegania praw dziecka (ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na sferę opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa wychowanków w tym 

zakresie), wypłacania kieszonkowego, zaopatrzenia dzieci w odzież, nieuzasadnionego 

przekierowywania wychowawców z jednej Placówki do innej, działającej w ramach Zespołu.

Podjęte czynności kontrolne polegały m.in. na sporządzeniu protokołów ustnych 

oświadczeń złożonych kontrolującym przez Dyrektora Placówki, oświadczeń pisemnych 

Dyrektora oraz notatek z rozmów z pracownikami i z dziećmi. Dodatkowo, odebrano za 

potwierdzeniem kserokopie dokumentacji dotyczącej kieszonkowego, zakupu odzieży, rotacji 

pracowników.

Przeprowadzone działania kontrolne oraz zgromadzona dokumentacja pozwoliły 

na stwierdzenie następującego stanu faktycznego:

Odnosząc się do obszaru przestrzegania praw dziecka, w tym ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na sferę opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, nie stwierdzono by istniało 

w Placówce w Świdnicy zagrożenie w tym obszarze, a przyjęte procedury postępowania 

w sytuacjach odnoszących się do zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych są przestrzegane. 

Analiza sytuacji wychowanki, która wyraziła chęć założenia „kolczyka w pępku” wskazuje, 

że zachowano w tym wypadku wszelkie zasady higieny i zdrowego rozsądku. W Placówce 

(i nie tylko) wśród młodzieży istnieje moda na ozdabianie różnych części ciała. Zdarzają się 

więc sytuacje, gdy wychowanek po prostu przychodzi i oznajmia wychowawcy fakt np.



założenia sobie kolczyka (nos, ucho, pępek, brew). Sytuacja ta jest o tyle niebezpieczna, że 

czasem zabiegi takie mogą wykonywać np. koleżanki lub koledzy w niewiadomych 

warunkach, co zagraża życiu podopiecznego. W zdarzeniu jakie miało miejsce w Zespole 

Placówek w Świdnicy, wychowanka sama zgłosiła pracownikowi chęć założenia kolczyka. 

Ponieważ jest niepełnoletnia, poproszono o zgodę na taki zabieg jej opiekuna prawnego 

(matkę biologiczną), która na piśmie wydała stosowną zgodę. W związku z tym Dyrektor 

Placówki również przychyliła się do prośby dziewczyny.

Natomiast odnosząc się do drugiej sytuacji, która jakoby miała być niemoralna, 

nieprzemyślana i niezgodna z obowiązującymi normami wychowawczymi, a dotyczyła 

środków antykoncepcyjnych dla 17 -  letniej wychowanki stwierdzono, że w Placówce w tym 

zakresie też obowiązują pewne zasady. Wynikają one z doświadczeń Placówki oraz ze 

statystyk, z których wynika, że co czwarta dziewczyna w wieku 15 -  19 lat ma za sobą 

inicjację seksualną. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Zespołu starsze dziewczęta nigdy 

nie są namawiane do stosowania środków antykoncepcyjnych, są natomiast uświadamiane 

w kwestii zapobiegania ciąży, planowania rodziny, poddawane badaniom profilaktycznym 

u specjalistów. W Zespole zatrudniona jest pielęgniarka, która również służy pomocą 

i wsparciem. Niestety zdarzają się sytuacje, że dziewczyny zachodzą w nieplanowane ciąże, 

co najczęściej w obliczu ich różnorodnych dysfunkcji, upośledzeń, braku perspektyw na 

przyszłość związanych z brakiem zawodu bardzo utrudnia utrzymanie i wychowanie dziecka. 

W takich sytuacjach więc Placówka angażuje się w pomoc i udziela ogromnego wsparcia 

młodej matce i dziecku, które zwykle staje się kolejnym wychowankiem Placówki. 

Są jednostkowe przypadki, że dziewczyna opuszcza wtedy Placówkę, zakłada rodzinę 

i zamieszkuje ze swoim chłopakiem. Obecnie w Zespole przebywa jedna 17 - letnia 

niedojrzała emocjonalnie matka ze swoim 19- miesięcznym synkiem, a kolejna jest w piątym 

miesiącu ciąży. W Zespole dopuszcza się stosowanie środków antykoncepcyjnych 

u dziewcząt powyżej 15 roku życia. Może to jednak nastąpić tylko i wyłącznie po konsultacji 

wychowanki z lekarzem ginekologiem i przepisaniu przez niego recepty na określone środki 

oraz po wyrażeniu zgody opiekuna prawnego. W praktyce jednak wygląda to tak, że to 

wychowanka inicjuje wizytę u specjalisty i prosi go o przepisanie środków 

antykoncepcyjnych. Prawo nie precyzuje, czy zgoda na stosowanie środków 

antykoncepcyjnych rodzica/opiekuna dla niepełnoletniej osoby ma być udzielona osobiście, 

czy na piśmie. Niektórzy lekarze przyjmują oświadczenie nastolatki, że opiekunowie zgadzają 

się na stosowanie antykoncepcji.
Dowód: akta kontroli str. 23-25
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W trakcie kontroli przeanalizowano obszar dotyczący kieszonkowego. Potwierdziły 

się zarzuty dotyczące nieprawidłowości przy jego wypłacaniu. Rzeczywiście dzieci, które 

przebywały w czasie wakacji w domu rodzinnym nie otrzymywały kieszonkowego. Ponadto 

w pięciu na sześć Placówek Zespołu wypłacano dzieciom inną kw otą niż wskazywałaby na 

to pokwitowana przez dzieci kwota na listach wypłat. Dyrektor Ewa Dziwosz, po objęciu 

stanowiska 9 maja 2016 r., nie miała wiedzy o tych nieprawidłowościach. Dopiero w trakcie 

rozmów z dziećmi wychwyciła ten problem. W Regulaminie Kieszonkowego obowiązującego 

w Zespole (Regulamin przyznawania kieszonkowego w Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej -  

nieaktualnym pod względem prawnym i nieprawidłowym pod względem merytorycznym), 

jest mowa o potrąceniach w przypadku rażącego łamania regulaminu do kwoty 

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

zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), o tyle z niewiadomych powodów dzieci 

podpisywały inną kwotę niż rzeczywiście odbierały. Za kwoty niewypłacone dzieciom 

wychowawcy bez zgody dyrekcji kupowali do Placówek drobne sprzęty, wychodzili 

z wychowankami na pizzę, zakupywali przekąski (zakupy były potwierdzone dowodami 

księgowymi). W związku z ujawnieniem tych praktyk, Dyrektor Zespołu w dniu 3 listopada 

2016 r. podczas spotkania z koordynatorami zakomunikowała, że dzieci będą podpisywać na 

listach wypłat kieszonkowego faktycznie pobraną kwotę (protokół spotkania z dnia

3.11.2016 r., pkt 9). Dyrektor Zespołu oświadczyła jednocześnie, że obecnie dzieci 

przebywające na przepustkach w domach rodzinnych nie będą pozbawiane kieszonkowego. 

W trakcie rozmów z dziećmi, młodsze nie bardzo orientowały się w sposobie wypłacania 

kieszonkowego, niektóre nawet negowały jego otrzymywanie. Po wyjaśnieniach 

wychowawców i starszych wychowanków potwierdzono, że młodsze dzieci nie dostają do 

ręki pieniędzy ponieważ gubią je, nieracjonalnie wydają i nie orientują się w wartościach 

pieniądza. Starsi wychowankowie nieraz byli świadkami, jak wychowawcy kupowali różne 

rzeczy na prośbę maluchów. Do końca listopada wyjściowa kwota kieszonkowego wynosiła 

10 zł, od grudnia będzie ona wynosiła 20 zł.
Dowód: akta kontroli str. 26-42,89

W trakcie kontroli rozmawiano z dziećmi i wychowawcami odnośnie sytuacji 

odzieżowej dzieci. Żaden z wychowanków nie wnosił uwag co do garderoby. W czasie 

wakacji rzeczywiście dzieciom, które jadą na kolonie kupowane są dodatkowo rzeczy, które 

będą im potrzebne w związku z charakterem ich wyjazdu (nad morze, w góry). Nie oznacza to 

jednak, że pozostali pozbawiani są z tego tytułu zakupów ubraniowych. Jeśli jest taka



potrzeba, im również jest kupowana nowa odzież według bieżących potrzeb, np. z powodu 

szybkiego wzrostu, nadmiernego zużycia, w związku z rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego. Zakupy są dokonywane wspólnie z wychowankami, starsze dzieci dokonują 

zakupów samodzielnie. Zakup i odebranie odzieży -  butów wychowankowie potwierdzają 

własnoręcznym podpisem. W 2016 r. każdy wychowanek na zakup odzieży jesienno-zimowej 

otrzymał kwotę 200 zł, a wiosenno-letniej 150 zł. Natomiast pomiędzy sezonowymi zakupami 

garderoba jest uzupełniana w miarę potrzeb indywidualnych wychowanków. Ogólnie na 

zakup odzieży w 2016 r. wydano 30 tyś. zł, to oznacza, że średnio w okresie 11 miesięcy na 

dziecko przypadło 445,00 zł.
Dowód: akta kontroli str. 43-54,87,89

Dyrektor Zespołu mając na względzie rozwój i utrzymanie efektywnie działającego 

zespołu pracowników dokonała zmian miejsc pracy wykonywania obowiązków 

pracowniczych pięciu wychowawcom zatrudnionym w Zespole. Zmiany te wynikały przede 

wszystkim z konieczności rozwiązania problemów opiekuńczo-wychowawczych 

występujących w Placówce „Kraszowieka Bajka”. Jest to najliczniejsza Placówka, 

a jednocześnie przebywają w niej wychowankowie (liczne rodzeństwo) wymagający 

szczególnej uwagi. Do pracy w niej kierowana jest doświadczona kadra. Pomimo tego dzieci 

zgłaszały nadużywanie kar przez jedną z wychowawczyń (M.P.), zaobserwowano pozwolenie 

na wagarowanie (informacja pozyskana od jednego z opiekunów prawnych dziecka z tego 

Domu), stwierdzono dwukrotnie brak produktów żywnościowych do przygotowania 

śniadania, na dyżurze nocnym przebywał wielokrotnie pracownik placówki do tego 

nieuprawniony (kierowca), w pomieszczeniach było brudno (w efekcie tych zaniedbań 

Dyrektor była zmuszona wynająć firmę zewnętrzną do prac porządkowych) 

i najemca budynku w związku z tą sytuacją był bliski wypowiedzenia umowy najmu 

z powodu rażących zaniedbań higienicznych oraz ze względu na dewastację mienia. Wobec 

takiego prowadzenia Placówki, Dyrektor podjęła decyzję o zmianach personalnych. 

W związku z tym koordynator z „Kraszowickiej Bajki” (M.P.) została przeniesiona w dniu

1.09.2016 r. do Placówki przy ul. Serbskiej 78 (główna siedziba Zespołu). Ostatecznie jednak 

w związku z podejrzeniem o możliwości dokonania przestępstwa (sprawa zgłoszona do 

Prokuratury Rejonowej przez Dyrektora w dniu 10.10.2016 r., zostało wszczęte dochodzenie 

-  o czym powiadomiono Dyrektora pismem z KPP w Świdnicy z dnia 21.10.2016 r.), 

pracownik został zawieszony w dniu 29.09.2016 r. w czynnościach przy zachowaniu pełnego 

wynagrodzenia. Kolejny wychowawca tej Placówki poprosił o zmianę miejsca pracy, która



została uwzględniona. W rozmowie z kontrolującymi pracownik potwierdził tę wersję 

zdarzenia. Na miejsce wolnych wakatów w tej Placówce zostały przeniesione dwie osoby 

z innych Placówek, jedna z nich na własną prośbę (potwierdziła to w również w rozmowie). 

Piąta z osób (mężczyzna) przeniesionych w ramach Zespołu została skierowana w celu 

wzmocnienia kadry wychowawców, samych kobiet. W rozmowie z kontrolującymi osoba 

ta potwierdziła to i ze zrozumieniem przyjęła tę informację od Dyrektora. Obecnie w każdej 

Placówce pracuje przynajmniej jeden mężczyzna. Dla dobrego funkcjonowania 

„Kraszowickiej Bajki” nadal pracują w niej dwie wychowawczynie ze „starej” kadry, 

a w sumie pięciu wychowawców. Taka sama liczba pracowników jest jeszcze zatrudniona 

w Placówce „Dzieciństwo Tołstoja”, w pozostałych zatrudnionych jest po czterech 

wychowawców. Nadmienić należy również, że w momencie objęcia funkcji Dyrektora przez 

Panią Ewę Dziwosz w Zespole zatrudnionych było 25 wychowawców, obecnie jest ich 29 

i dodatkowo jeden opiekun. Zwiększenie liczby wychowawców podyktowane było 

koniecznością zwiększenia efektywności i jakości pracy wychowawczej oraz 

zabezpieczeniem dyżurów w poszczególnych domach. Pracownicy w umowach o pracę mają 

wskazane konkretne miejsce pracy, w związku z przeniesieniem do innych domów, ich 

umowy zostały aneksowane. O zmianach personalnych dzieci dowiedziały się osobiście 

od Dyrektora Zespołu, który wyjaśnił zasadność takich kroków. Dzieci potwierdziły zmiany 

kadrowe, nie negowały tego i zaakceptowały już nowych wychowawców. Sytuacja ta jest dla 

nich o tyle niekomfortowa, że wymaga od nich dostosowania się do nowych okoliczności 

i wymagań stawianych przez nowe osoby. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Zespołu, 

wszyscy przenoszeni pracownicy w 2016 roku uczestniczyli w szkoleniu „Perswazja 

i oddziaływanie na wychowanków oraz techniki radzenia sobie ze stresem”. Dodatkowo 

niektórym zaproponowano superwizję, w tym również zawieszonej w czynnościach 

wychowawczyni M. P., która nie skorzystała z udziału w tej formie psychoterapii.
Dowód: akta kontroli str. 55-56, 75-84, 85-87

Starosta Świdnicki, w piśmie skierowanym do tut. Wydziału w sprawie sposobu 

zarządzania Zespołem przez Dyrektora Zespołu -  Panią Ewę Dziwosz stwierdził, że po 

zbadaniu sprawy zasadne były zmiany kadrowe.
Dowód: akta kontroli str. 12-16

W trakcie kontroli pozyskano również informację, że obecnie Postanowieniem 

Prokuratora Rejonowego w Świdnicy z dnia 4 listopada 2016 r., zostało wszczęte śledztwo 

w sprawie doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej wychowanki Zespołu. Sprawa
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została zgłoszona ustnie do Sądu Rejonowego w Świdnicy w dniu 26 października 2016 r. 

przez Dyrektora Zespołu, który pozyskał wiedzę na ten temat w dniu 26.10.2016 r. od jednej 

z wychowawczyń. Sprawa jest w toku.
Dowód: akta kontroli str. 67-74

Podsumowując należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanych zagadnień zarzuty 

przywołane w piśmie w obszarach kieszonkowego i stosowania przemocy wobec 

wychowanków potwierdziły się. Na dzień kontroli zostały one już wychwycone przez 

Dyrektora Zespołu i w przypadku nieprawidłowości przy wypłacaniu kieszonkowego 

nieprawidłowość ta została wyeliminowana. Pozostaje jeszcze uaktualnić regulamin 

kieszonkowego. Natomiast w sprawach stosowania przemocy przez jednego z pracowników 

oraz obcowania płciowego z małoletnią są obecnie wszczęte dochodzenia. Pozostałe zarzuty 

nie znalazły potwierdzenia, a ruch kadrowy wydaje się być uzasadniony.

W związku z prowadzonymi postępowaniami (o których mowa w powyższym 

wystąpieniu), zobowiązuje się Dyrektora Zespołu do poinfonnowania tut. Wydziału 

i Rzecznika Praw Dziecka o ich wynikach i ewentualnych działaniach na terenie Zespołu 

podjętych w tych sprawach.

Proszę również o przekazanie informacji do tut. Wydziału odnośnie uaktualnienia regulaminu 

kieszonkowego do 30 stycznia 2017 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197 d u s t.l, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o w spieraniu rodziny i system ie pieczy zastępczej 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, 
może w  term inie 7 dni od dnia otrzym ania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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