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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 25 lipca 2016 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo 

od Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego, prowadzonych przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku, przy 

ul. Wandy 6.

Analiza treści pisma pozwoliła wyodrębnić zagadnienia wskazujące w opinii osoby 

zgłaszającej, na nieprawidłowości dotyczące:

• stosowania przemocy fizycznej i werbalnej wobec wychowanków,

• stosowania niewłaściwych kar, w tym kar zbiorowych,

• braku właściwej opieki medycznej, szczególnie stomatologicznej,

• częstej rotacji pracowników.

• umieszczania małych dzieci, niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 575).

Zgodnie z zawartą w piśmie inicjującym sugestią, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się do Starosty Kłodzkiego
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z prośbą o zbadanie stanu przestrzegania praw dziecka w Placówkach przy udziale 

niezależnego psychologa.

W związku z powyższym w dniach 18-19 sierpnia 2016 roku została przeprowadzona 

kontrola w trybie uproszczonym w Placówce Nr 3 „ZAWILEC” 

na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 201 z dnia 29 lipca 2016 r. oraz 

upoważnień nr: PS-KNPS.0030.278/16, PS-KNPS.0030.279/16, PS-KNPS.0030.280/16 

wydanych z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 

5 sierpnia 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Honorata Borowiec 

-  starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Grażyna Zielińska -  starszy 

inspektor wojewódzki -  kontroler, Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki - 

kontroler. W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Zespołu pełniła s. Eleonora Nawa, 

zatrudniona na tym stanowisku do dnia 31 sierpnia 2016 r. Kontrolę wpisano do Książki 

Kontroli pod numerem 57.

W celu zgromadzenia informacji dających obraz funkcjonowania jednostki, poddano analizie 

dokumentację dotyczącą obszarów, do których wniesiono zastrzeżenia jak również 

przeprowadzono rozmowy z pracownikami (dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy).

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego była ocena funkcjonowania 

Placówki Nr 3 „Zawilec” w zakresie wniesionych zastrzeżeń: przestrzegania praw dziecka, 

wypełniania standardów opiekuńczo-wychowawczych, zatrudniania i zwalniania 

pracowników, przyjmowania małych dzieci.

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

oświadczeń złożonych kontrolującym przez Dyrektora Placówki oraz notatek z rozmów 

z pracownikami. Ze względu na wiek wychowanków (1,5 miesiąca -  4 lata) wykorzystano 

jedynie możliwość obserwacji ich zachowań podczas zajęć, zabawy, przygotowania 

do posiłku. Od Dyrektora Placówki odebrano pisemne informacje dotyczące ruchu 

wychowanków i rotacji pracowników. Analizie poddano dokumentację dzieci dotyczącą 

opieki medycznej i sporządzono notatkę służbową.

Przeprowadzone działania kontrolne oraz zgromadzona dokumentacja pozwoliły 

na stwierdzenie następującego stanu faktycznego:

W Placówce „Zawilec” na dzień kontroli przebywało 14 dzieci w wieku 

od 1,5 miesiąca do 4 lat. Podczas obserwacji dzieci nie zauważono żadnych niepokojących 

sygnałów mogących świadczyć o tym, że wobec dzieci mogła być stosowana przemoc. 

Na widok obcych osób, niektóre z nich (starsze) wydawały się być zaniepokojone, natomiast
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obecność opiekuna powodowała, że dzieci zaczynały wykazywać zainteresowanie nowymi 

osobami, uśmiechać się, reagować werbalnie na próby nawiązania z nimi kontaktu. Ubiór 

dzieci był czysty, schludny i dopasowany do panujących warunków pogodowych. Zarówno 

zachowanie jak i wygląd dzieci nie budziły zastrzeżeń.

Pedagog i psycholog zatrudnieni są w Zespole Placówek Opiekuńczo -  

Wychowawczych i wykonują pracę we wszystkich trzech Placówkach Zespołu: Placówce 

Nr 1 „Sasanka”, Nr 2 „Szafirek” i Nr 3 „Zawilec”.

Na podstawie rozmowy z psychologiem ustalono, iż do jego obowiązków należy 

sporządzanie dokumentacji, w tym diagnoz oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych, głównie 

indywidualnych. Psycholog poinformował, iż w „Sasance” i „Szafirku” wychowankowie 

znają zasady dotyczące porządku dnia, zachowania itp. Zasady zostały spisane i wywieszone 

na tablicy. W „Zawilcu” przebywają najmłodsze dzieci (w tym niemowlęta), wobec których 

podejmowane są głównie działania opiekuńczo -  pielęgnacyjne. Działania wychowawcze 

w stosunku do starszych dzieci w tej Placówce skupiają się na nauce samodzielnego 

spożywania posiłków, ubierania się, treningu czystości czy wspólnej zabawy. Trudno 

tu mówić o stosowaniu jakiegokolwiek systemu kar czy nagród. W przypadku niewłaściwych 

zachowań dzieciom (starszym) zwraca się uwagę, umożliwia wyciszenie i wskazuje właściwą 

postawę. W nagrodę dzieci otrzymują pochwały i ewentualnie słodycze. Zdaniem psychologa 

dzieci w Placówce nie stwarzają problemów wychowawczych, mają właściwą opiekę 

i stwarza im się odpowiednie warunki do rozwoju. Do dyspozycji dzieci jest sala zabaw 

wyposażona w meble i zabawki dostosowane do ich wieku. Na terenie Zespołu Placówek 

znajduje się również pokój ćwiczeń ruchowych (w części piwnicznej) oraz tzw. „Sala 

Światła”, zorganizowana jako pokój wyciszenia, z której psycholog może korzystać 

w prowadzonej z dziećmi terapii. Psycholog oświadczyła, iż nie była świadkiem, ani nie 

pozyskała informacji o stosowaniu kar wobec dzieci w tej Placówce, nie zaobserwowała 

również przejawów łamania praw wobec dzieci przez personel.

(Dowód: akta kontroli str. 27-28)

Pedagog również oświadczyła, iż nie była świadkiem łamania praw dziecka 

w Placówce, zwykle pracownicy nawzajem obserwują swoją pracę, zatem jakiekolwiek 

przejawy czy symptomy naruszania dobra dzieci byłyby wychwycone, również przez Siostrę 

Dyrektor (s. Eleonora Nawa, zatrudniona do 31 sierpnia 2016 r.), która systematycznie, 

z dużą częstotliwością nadzorowała Placówki i dokonywała ich obchodów. Pedagog nie była 

także świadkiem, ani nie słyszała o zbiorowym stosowaniu kar. W zajęciach indywidualnych 

z dziećmi pedagog korzystała z „Sali Światła”. Odnosząc się do zagadnienia opieki
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medycznej oświadczyła, że w każdej sytuacji wymagającej konsultacji czy porady lekarza, 

taka pomoc była natychmiast udzielana.

(Dowód: akta kontroli str. 28)

Podczas kontroli rozmawiano indywidualnie z pielęgniarką oraz wychowawcą zatrudnionymi 

w tej Placówce. Z relacji wychowawcy wynika, iż w celu wyciszenia dziecko czasem 

stawiane było w kącie, sadzane na krzesełku (sporadycznie) lub wkładane do łóżeczka. Żadna 

z w/w osób nie była świadkiem stosowania przemocy wobec dzieci. Zdarzyło się, 

że wychowawczyni słyszała, jak dziecko krzyczało „nie bij mnie”, jak się jednak okazało nie 

było to spowodowane stosowaniem przemocy wobec dziecka przez opiekuna, a jedynie było 

skutkiem przywołania wcześniejszych traumatycznych doświadczeń z domu rodzinnego. 

Nie widziano również sytuacji, by dzieci za karę nie mogły wstać od stołu (twierdzenie 

zawarte w piśmie inicjującym). Zdaniem pracowników, opieka medyczna dzieci jest 

na należytym poziomie.

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano dokumentację medyczną prowadzoną 

dla każdego dziecka. Na co dzień nad zdrowiem dzieci czuwają zatrudnione w Zespole dwie 

pielęgniarki oraz położna, każda w wymiarze 1 etatu. Regularnie dwa razy w tygodniu 

odbywa się wizyta lekarza pediatry w Placówce. Badaniu lekarskiemu poddane są wówczas 

dzieci chore (badanie kontrolne) oraz te, u których wystąpiły niepokojące objawy i istnieje 

podejrzenie, że mogą być chore. W przypadku, kiedy konieczna jest natychmiastowa 

konsultacja lekarska, wychowawca z dzieckiem udaje się do Przychodni w Kłodzku 

lub wzywane jest pogotowie ratunkowe. Z analizy prowadzonej dokumentacji dzieci 

stwierdzono, że wychowankowie są pacjentami również poradni specjalistycznych: 

laryngologicznej, neonatologicznej, okulistycznej, kardiologicznej, alergologicznej, 

ortopedycznej, psychiatrycznej i rehabilitacyjnej. W prowadzonej dokumentacji odnotowane 

są również wszystkie pobyty w szpitalach, przeprowadzone badania morfologiczne oraz 

bilanse stanu zdrowia.

(Dowód: akta kontroli str. 25-26,29-31)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację związaną 

z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Z Placówki „ZAWILEC” w okresie ostatniego 

roku nie został zwolniony żaden pracownik. W dniu 31.12.2014 r. odeszła jedna pracownica 

(zatrudniona od 01.06.2013 r.) i była to jej decyzja, ponieważ znalazła inną pracę. W 2016 r. 

została zatrudniona 1 osoba, na czas określony do 31.12.2017 r.

(Dowód: akta kontroli str. 31-37)

4

Lii
" v  i



Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego wieku podopiecznych umieszczonych 

w Placówce należy stwierdzić, że wszystkie dzieci w dniu przyjęcia były poniżej 10 roku 

życia. Na dzień kontroli w ewidencji figurowało 14 podopiecznych, z których dziewięcioro 

było w wieku poniżej dwóch lat. Wszystkie dzieci zostały skierowane do Placówki „Zawilec” 

na podstawie postanowień sądów, w których wskazano „umieszczenie w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej”. Umieszczenie dzieci w 12 przypadkach nastąpiło w wyjątkowych 

przypadkach w trybie interwencyjnym, gdzie sąd zarządził natychmiastowe umieszczenie 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz udzielenie zabezpieczenia na czas trwania 

postępowania. W dwóch przypadkach dzieci przybyły z innej placówki opiekuńczo - 

wychowawczej ze względu na ich stan zdrowia. Sześcioro dzieci ma starsze rodzeństwo 

w pozostałych Placówkach Zespołu. Większość dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności.

W toku kontroli ustalono, iż po przyjęciu dzieci do Placówki była oceniana 

ich sytuacja rodzinna i szanse na powrót do domu. Rodzice biologiczni w tym czasie byli 

obserwowani i mobilizowani do kontaktów z dziećmi oraz do pracy nad poprawą swojego 

funkcjonowania. Przyjęto w Placówce zasadę, że jeżeli zabiegi te nie przynoszą 

oczekiwanych efektów, rodzice nie wykazują chęci zmiany (z praktyki pracowników 

placówek wynika, że aktywność rodziców biologicznych najczęściej niestety uaktywnia się 

tylko w momencie kolejnych rozpraw sądowych), podejmuje się działania w celu 

pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej i umieszczenia dzieci w rodzinie adopcyjnej, 

docelowej. W tym roku z całego Zespołu przysposobiono 9 dzieci.

Reasumując należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanych zagadnień, zarzuty 

przywołane w piśmie w obszarach: stosowania przemocy fizycznej i werbalnej wobec 

wychowanków, stosowania niewłaściwych kar, w tym kar zbiorowych oraz braku właściwej 

opieki medycznej nie potwierdziły się.

Nie potwierdził się również zarzut co do częstej rotacji pracowników, albowiem w okresie 

objętym kontrolą żadna osoba nie zrezygnowała z pracy, ani nie została zwolniona.

Przyjęcia dzieci odbywały się zgodnie z postanowieniami Sądów i pomimo, 

że przepisy, na podstawie których dziecko zostało skierowane do Placówki nie były 

doprecyzowane (w decyzji kierującej podawano ogólnie art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), 

z analizy dokumentacji poszczególnych dzieci wynikało, że umieszczenie dzieci w Placówce 

następowało głównie w trybie interwencyjnym, w wyjątkowych przypadkach, w sytuacji
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zagrożenia życia lub stanu zdrowia. W Zespole przyjęto zasadę, że dzieci powinny pozostać 

w Placówce do momentu znalezienia im docelowej rodziny, najczęściej adopcyjnej, co do tej 

pory konsekwentnie udawało się. Taki sposób postępowania nie naraża ich na niepotrzebne 

rozstroje emocjonalne. Wydłużający się czas oczekiwania na rodzinę adopcyjną najczęściej 

wynikał z postawy rodziców biologicznych, którzy (jak wynika z dokumentacji i opinii 

pracowników Zespołu) bardzo często wykonywali tylko pozorne działania w kierunku 

przywrócenia im władzy rodzicielskiej, a to miało wpływ na decyzje sądów. Umieszczanie 

licznego rodzeństwa w pieczy instytucjonalnej w większości przypadków wynikało także 

z trudności znalezienia dla nich miejsca w pieczy rodzinnej. Ponadto większość tych dzieci 

wymagała natychmiastowego leczenia bądź konsultacji specjalistycznych.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 197 d ust.l, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, 
może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.

. .1............. ..  .....................................................
rtPi,M ■ A WYDZ!

(kieroMiUi Jsomórki, cjp sprawjj ĝjjg}  ̂j
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