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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie zarządzenia nr 233 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie kontroli w trybie uproszczonym w placówce opiekuńczo -  wychowawczej „Dom 

Mały i Duży w Kłodzku” przy ul. Rodzinnej 61 w Kłodzku, zwanej w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Placówką”, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

w składzie: Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki, Grażyna Zielińska -  starszy 

inspektor wojewódzki i Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki, przeprowadzili w dniach 

19, 20 i 26 września 2016 r. kontrolę w zakresie przestrzegania standardów opieki 

i wychowania, zaspokajania potrzeb wychowanków i respektowania ich praw oraz zgodności 

zatrudniania osób pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo -  wychowawczej. 

Czynności kontrolne podjęto w związku z pismem Starosty Powiatu Kłodzkiego w sprawie 

rzekomych nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia wychowankom Placówki potrzeb 

opiekuńczych, wychowawczych, bytowych oraz przestrzegania praw dziecka.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora oraz wizji 

lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli. 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 (Dz. U. 2016, poz. 575, ze zm.) lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki



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

Nr 292, poz. 1720).

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 19 września 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Małgorzata Majowicz odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli 

wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Placówka opiekuńczo -  wychowawcza „Dom Mały i Duży w Kłodzku” przy 

ul. Rodzinnej 61 jest niepubliczną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej prowadzoną na zlecenie Powiatu Kłodzkiego przez Fundację Mały i Duży 

w Kłodzku. Placówka działa na podstawie decyzji nr PS-IS.9423.9.2015 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 roku. Placówka typu socjalizacyjnego zapewnia 14 miejsc 

dla dzieci i młodzieży sądownie pozbawionych bieżącej pieczy rodzin własnych. Placówka 

działa na podstawie Statutu i Regulaminu organizacyjnego przyjętego uchwałą Zarządu 

Fundacji Mały i Duży z dnia 6 lipca 2015 r. Analiza treści Regulaminu pozwoliła 

na stwierdzenie niezgodności części jego zapisów z obowiązującymi przepisami ustawy. 

Nieprawidłowości dotyczą: składu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka 

(§ 12 ust. 1 Regulaminu), rodzaju dokumentacji, którą obligatoryjnie prowadzi się dla 

każdego dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego (§ 22 ust. 1 

Regulaminu), wskazania na konieczność zasięgnięcia opinii koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w przypadku przenoszenia dziecka do innej placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

tego samego typu (§ 23 ust. 1 Regulaminu), przypisaniu kierownikowi ds. administracyjno -  

merytorycznych obowiązków dyrektora placówki i wychowawców w zakresie diagnozowania 

potrzeb wychowanków i określania planów pomocy oraz nadzoru nad prawidłowym 

prowadzeniem dokumentacji z zakresu pracy wychowawczej (§ 36 ust. 2 pkt 5 i 7 

Regulaminu), błędnego określenia nazwy zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka 

(§ 36 ust. 4 pkt 4 Regulaminu), przypisaniu wychowawcom obowiązków i zadań placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej i jej dyrektora w zakresie zapewnienia wychowankom 

odpowiednio wyposażonego miejsca do spania, pracy i wypoczynku, pomocy i przyborów 

szkolnych niezbędnych do nauki oraz zaopatrzenia w odzież (§ 36 ust. 8 piet 1, 2 i 5 

Regulaminu) oraz błędnej redakcji § 36 ust. 8 pkt 6 Regulaminu (dowód: akta kontroli str. 47 

-4 8 , 70 -  93).

Placówka zlokalizowana jest w budynku przy ul. Rodzinnej 61 w Kłodzku, w którym 

Fundacja Mały i Duży prowadzi również przedszkole. Placówka posiada osobne wejście. 

Wychowankowie zajmują cztery pokoje (1 pokój 5 -  osobowy, 1 pokój 2 -  osobowy



i 2 pokoje 4 -  osobowe) właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie 

rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z ich wyposażenia. Do dyspozycji dzieci 

są również łazienki z toaletami, prysznicami i umywalkami oraz pralka i miejsce do suszenia 

odzieży. W Placówce jest kompletnie wyposażone pomieszczenie kuchenne, w którym 

przygotowuje się wszystkie posiłki. Zgodnie z decyzją nr 481/16 z dnia 11 marca 2016 roku 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Placówka spełnia wymagania 

prawa żywnościowego w zakresie produkcji posiłków od surowca do wyrobu gotowego 

(śniadania, obiady, kolacje) w pomieszczeniu kuchni typu domowego. Do wypoczynku 

i nauki wychowankowie mają dużą salę z kanapami i telewizorem oraz hol (dowód: akta 

kontroli str. 65 -  69, 113-114).

Na dzień kontroli w ewidencji Placówki zapisanych było 14 wychowanków w wieku 

od 3 do 17 lat. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia (5 wychowanków) zostały 

umieszczone w Placówce razem z rodzeństwem, na co zezwala art. 95 ust. 2 ustawy. Wszyscy 

wychowankowie realizowali obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (czterech w szkole 

podstawowej, czterech w gimnazjum, dwóch w szkołach ponadgimnazjalnych). Czwórka 

najmłodszych wychowanków uczęszczała na zajęcia do przedszkola. W okresie objętym 

kontrolą żaden z wychowanków Placówki nie korzystał z bursy lub internatu, natomiast troje 

realizowało obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego (dowód: akta kontroli 

str. 106-107).

W toku czynności kontrolnych Dyrektor złożył oświadczenie, że Placówka zapewnia 

wychowankom pięć posiłków dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek 

i kolację. Jeden z pracowników obsługi Placówki przygotowuje tygodniowe jadłospisy 

i na ich podstawie dokonuje zakupu potrzebnych produktów żywnościowych. Śniadania 

i kolacje przygotowywane są przez dyżurujących wychowawców wraz z dziećmi, natomiast 

obiady dla 14 podopiecznych przygotowuje sam wychowawca. Wychowawca, który dyżuruje 

w Placówce w porze nocnej zobowiązany jest również do przygotowania np. wywaru 

na zupę (dowód: akta kontroli str. 49 -  50).

Z chwilą przyjęcia do Placówki każdy wychowanek zostaje objęty podstawową opieką 

medyczną przez lekarza pediatrę w NZOZ „Eskulap” przy ul. Wojska Polskiego 18b 

w Kłodzku. Na przestrzeni ostatniego roku wychowankowie korzystali z pomocy 

następujących lekarzy specjalistów: alergologa, kardiologa, laryngologa, chirurga,

dermatologa, okulisty, neurologa i psychiatry. Hospitalizowanych, w tym na oddziałach 

psychiatrycznych, było siedmiu wychowanków, natomiast sześciu z nich jest pod stałą opieką 

psychiatry i bierze leki. Zgodnie z bieżącymi zaleceniami lekarskimi Placówka zaopatrywała



swoich podopiecznych w konieczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Wszelkie lekarstwa przechowywane 

są w szklanej, zamykanej szafie w biurze Placówki. Wychowawcy osobiście wydają leki 

i odnotowują to w specjalnym zeszycie {dowód: akta kontroli str. 51).

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. Zakupy odzieży, obuwia i bielizny dokonywane były przez Dyrektora 

Placówki lub wychowawców, często w obecności dzieci i według ich potrzeb. W Placówce 

zakupy odzieżowe i wydawanie ich podopiecznym nie było odnotowywane.

W każdym miesiącu Dyrektor Placówki dokonuje zakupów środków higieny osobistej 

i do utrzymania czystości. Wychowankowie mają zapewnione więc mydło, szampon, pastę 

i szczotkę do zębów, płyny i żele do mycia, papier toaletowy, podpaski higieniczne, 

pampersy, chusteczki, itp. Dyrektor oświadczyła, że średnio w miesiącu Placówka wydaje 

na wszystkie niezbędne środki higieny i do utrzymania czystości kwotę ok. 500 zł. 

Wychowawcy wraz z wychowankami dbają o czystość i porządek we wszystkich 

pomieszczeniach Placówki, natomiast raz w tygodniu w sobotę, gruntowne sprzątanie 

wykonuje osoba z zewnątrz. Bieżące pranie odzieży oraz pościeli wykonują również 

wychowawcy wspólnie z dziećmi.

Niezbędne podręczniki i przybory szkolne dla wychowanków Placówka zabezpiecza 

na początku roku szkolnego. Obecnie część podręczników przekazywana jest przez szkoły 

za darmo, pozostałe są kupowane wraz z koniecznym wyposażeniem szkolnym. Wszelkie 

potrzeby w tym zakresie powstałe w czasie trwania roku szkolnego uzupełniane są na bieżąco 

(dowód: akta kontroli str. 50, 52).

W Placówce od dnia 30 grudnia 2015 r. obowiązuje Regulamin przyznawania 

kieszonkowego dla wychowanków. W dokumencie ustalono, że kieszonkowe nie jest 

wypłacane dzieciom poniżej 5 roku życia oraz wychowankom, których pobyt w Placówce jest 

krótszy niż jeden miesiąc. Wysokość kieszonkowego została uzależniona od wieku dziecka, 

jego postawy wobec obowiązku szkolnego oraz zachowania w Placówce, natomiast brak jest 

w Regulaminie określenia kwoty kieszonkowego. Informację o kwocie 20 zł miesięcznie 

Dyrektor złożył w formie oświadczenia w trakcie czynności kontrolnych. Wychowankowie 

podpisujący Regulamin nie mieli więc wiedzy w jakiej kwocie przysługuje im kieszonkowe. 

Dodatkowo Regulamin wskazuje, że w przypadku spowodowania przez wychowanka 

zniszczeń mienia Placówki, kradzieży, itp. jest on zobowiązany do przekazania części 

kieszonkowego na pokrycie szkód w wysokości nie wyższej niż 50% kieszonkowego, jednak



nie mniej niż 1% najniższej pensji krajowej. Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowa kwota 

kieszonkowego nie została określona w Regulaminie, tym samym procentowe potrącenia 

nie są czytelne. Wątpliwe jest również, aby wychowankowie placówki opiekuńczo -  

wychowawczej mieli wiedzę dotyczącą wysokości najniższej pensji krajowej, zwanej de facto 

płacą minimalną, której wysokość w ciągu ostatnich kilku lat stale ulega zmianie.

Na podstawie list kieszonkowego za okres od września 2015 roku do marca 2016 roku 

stwierdzono, że osiem razy wypłacono kieszonkowe w kwocie 5 zł, a za miesiąc październik 

2015 r. nie wypłacono kieszonkowego wcale. Mimo wyjaśnień Dyrektora o konieczności 

ukarania wychowanków za dokonane zniszczenia w Placówce brakiem wypłaty 

kieszonkowego, powyższe działania są niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (dowód: 

akta kontroli str. 52, 56, 94-100).

Realizując obowiązek Placówki w zakresie zapewnienia dzieciom dostępu do zajęć 

wychowawczych i kompensacyjnych oraz ich uczestnictwa, w miarę możliwości, w zajęciach 

pozalekcyjnych, Dyrektor złożył oświadczenie, że w okresie objętym kontrolą w Placówce 

prowadzone były zajęcia plastyczne, kulinarne i sportowe. Dzieci korzystały m.in. z basenu, 

boiska sportowego „Orlik”, chodziły do kina oraz na zajęcia w klubie tanecznym. 

Współpracujący z Placówką psycholog prowadził terapie indywidualne, obejmując 

swą opieką wszystkich wychowanków. Od września 2016 roku rozpoczęły się zajęcia 

wyrównawcze i kompensacyjne prowadzone przez pedagoga, priorytetem jest więc pomoc 

dzieciom w nauce i niwelowanie braków szkolnych. Dyrektor Placówki oświadczył, 

że wychowankowie nie uczestniczą w żadnych zajęciach pozalekcyjnych ze względu na brak 

propozycji ze strony szkół.

W ramach zapewnienia pomocy wychowankom w nauce szkolnej, codziennie do godziny 

16:00 wsparcia przy odrabianiu lekcji udziela pedagog, a potem -wychowawca dyżurujący. 

W ubiegłym roku szkolnym Fundacja Mały i Duży skierowała do Placówki wolontariusza, 

który pomagał przede wszystkim w nauce języków obcych. Dyrektor oświadczył, 

że na koniec roku szkolnego 2015/2016 tylko jeden wychowanek nie był klasyfikowany. 

Obecnie, tj. od września 2016 roku za kontakty ze szkołami odpowiada pedagog (dowód: akta 

kontroli str. 53 -  54).

Wypełniając obowiązek wskazany w § 14 rozporządzenia, w Placówce zostały 

sporządzone przez psychologa diagnozy psychofizyczne dla 12 wychowanków. Przedłożone 

diagnozy zawierały informacje dotyczące przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka 

z otoczeniem, jego rozwoju oraz sformułowane wskazania do pracy pedagogicznej, konkretne 

oddziaływania terapeutyczne lub przygotowanie do usamodzielnienia. Diagnozy
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nie zawierały jednak analizy mocnych stron dziecka, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia. W przypadku dwójki dzieci przyjętych do Placówki w czerwcu i sierpniu 

2016 roku, do dnia kontroli nie zostały jeszcze sporządzone diagnozy (dowód: akta kontroli 

str. 115-118).

Na podstawie diagnoz psychofizycznych w Placówce zostały przygotowane 

w listopadzie i grudniu 2015 roku plany pomocy dla 12 wychowanków. W przypadku 

siedmiu z nich plany pomocy obowiązywały przez 6 miesięcy, tj. do czerwca 2016 roku. 

Tylko dla pięciu wychowanków przygotowano plany pomocy na okres 12 miesięcy, 

tj. do listopada lub grudnia 2016 roku. W dniu kontroli, więcej niż połowa wychowanków 

nie miała więc aktualnych planów pomocy. W jednym przypadku plan pomocy został 

sporządzony we współpracy z asystentem rodziny. W pozostałych przypadkach 

nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej próby podjęcia współpracy z podmiotami 

odpowiedzialnymi za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka, mimo określenia 

w planie pomocy jako celu pomocy dziecku jego powrót do domu rodzinnego. W trzech 

przypadkach plany pomocy w ogóle nie zawierały określonego celu pracy z dzieckiem. 

Obszary planów pomocy to: sytuacja prawna i rodzinna, kontakty z rodziną, potrzeby dziecka 

w sferze opiekuńczej, rozwojowej i emocjonalnej, funkcjonowanie dziecka w relacjach 

społecznych, środowisko pochodzenia, edukacja, stan zdrowia oraz wpływ sytuacji 

kryzysowej dziecka na rozwój i funkcjonowanie poza placówką. Nie w każdym planie 

pomocy (aktualnym i nieaktualnym) zawierającym wyżej wymienione obszary sformułowano 

działania krótkoterminowe i długoterminowe. Do druków planu pomocy dziecku dołączono 

druki modyfikacji planu (dowód: akta kontroli str. 5 7 -5 8 , 119-125).

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia dla każdego wychowanka 

prowadzi się kartę pobytu dziecka zawierającą w szczególności opisy: relacji dziecka 

z rodzicami i innymi osobami bliskimi, funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce i poza 

nią, rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności 

dziecka oraz współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny. Dodatkowo, karta pobytu dziecka musi zawierać informacje o przebiegu 

kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, stanie zdrowia, w tym stanie 

zdrowia psychicznego, informacje o lekach podawanych dziecku i jego pobytach w szpitalu, 

w tym szpitalu psychiatrycznym oraz informacje o szczególnych potrzebach dziecka 

i znaczących dla niego wydarzeniach. Karta pobytu dziecka umieszczonego w placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego wypełniana jest co miesiąc. Analiza kart 

pobytu dziecka za grudzień 2015 oraz marzec i czerwiec 2016 przedłożonych przez Dyrektora



Placówki wykazała brak odnotowanych informacji o lekach podawanych dzieciom,

0 pobytach w szpitalach, w tym szpitalach psychiatrycznych, a także brak opisów 

dotyczących współpracy placówki z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 

(dowód: akta kontroli str. 126 -133).

Dla każdego dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej winny 

być prowadzone arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych. W okresie 

od 1 września 2015 roku do 1 września 2016 roku w Placówce nie była zatrudniona osoba 

na stanowisku pedagoga, a więc nie prowadzono arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych. 

Współpracujący, w okresie objętym kontrolą, z Placówką psycholog realizował obowiązek 

prowadzenia arkuszy badań i obserwacji psychologicznych w formie dziennika zajęć, 

w którym dla każdego dziecka odnotowany był ceł i sposób pracy terapeutycznej oraz daty 

zajęć, w czasie których realizowano te cele. Odnosząc się do obowiązku prowadzenia kart 

udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa i pedagoga dla dzieci tego 

wymagających należy stwierdzić, że na dzień kontroli w Placówce pedagog nie prowadził 

jeszcze kart udziału w zajęciach prowadzonych przez siebie, natomiast psycholog 

odnotowywał udział dzieci w zajęciach w swoim dzienniku (dowód: akta kontroli str. 57 — 

58, 134 -136).

W placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego pod opieką

1 wychowawcy w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych może przebywać nie więcej 

niż 14 dzieci, natomiast opiekę w godzinach nocnych winna sprawować co najmniej jedna 

osoba pracująca z dzieckiem. Na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Placówki 

harmonogramów dyżurów wychowawczych za listopad 2015 roku oraz marzec, kwiecień, 

maj i wrzesień 2016 roku, stanowiących próbę kontrolną, stwierdzono:

a) w listopadzie 2015 roku całodobową opiekę w Placówce zapewniały trzy osoby realizujące 

12 -  godzinne dyżury wychowawcze w przedziałach czasu od 8:00 do 20:00 i od 20:00 

do 8:00. Każda z osób ujętych w harmonogramie miała zaplanowane Przez Dyrektora 

Placówki 240 godzin dyżurów wychowawczych, po 120 godzin w porze dziennej i nocnej,

b) w marcu 2016 roku całodobową opiekę w Placówce zapewniały cztery osoby realizujące 

8 -  godzinne dyżury w godzinach od 13:00 do 21:00, 12 -  godzinne dyżury od 9:00 do 21:00 

w dni wolne od nauki oraz 12 -  godzinne dyżury w porze nocnej od 21:00 do 9:00,

c) w kwietniu 2016 roku całodobową opiekę w Placówce zapewniały cztery osoby realizujące 

8 -  godzinne dyżury w godzinach od 13:00 do 21:00, 12 -  godzinne dyżury od 9:00 do 21:00 

w dni wolne od nauki oraz 12 -  godzinne dyżury w porze nocnej od 21:00 do 9:00,

d) w maju 2016 roku całodobową opiekę w Placówce zapewniało pięć osób realizujących



8 -  godzinne dyżury w godzinach od 13:00 do 21:00, 12 -  godzinne dyżury od 9:00 do 21:00 

w dni wolne od nauki oraz 12 -  godzinne dyżury w porze nocnej od 21:00 do 9:00,

e) we wrześniu 2016 roku całodobową opiekę w Placówce zapewniały trzy osoby realizujące 

8 -  godzinne dyżury w godzinach od 13:00 do 21:00, 12 -  godzinne dyżury od 9:00 do 21:00 

w dni wolne od nauki oraz 12 -  godzinne dyżury w porze nocnej od 21:00 do 9:00. 

Każda z osób ujętych w harmonogramie miała zaplanowane Przez Dyrektora Placówki 

po 200 godzin dyżurów wychowawczych, w tym 80 godzin dziennych i 120 godzin w porze 

nocnej.

W badanych miesiącach opieka nad dziećmi w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych 

oraz w porze nocnej została zapewniona na poziomie obowiązującego standardu, tj. jeden 

wychowawca na 14 wychowanków w porze dziennej i co najmniej jedna osoba pracująca 

z dzieckiem w nocy (dowód: akta kontroli str. 101-105).

W ramach podjętych czynności kontrolnych w zakresie zgodności zatrudniania osób 

pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo -  wychowawczej, o której mowa w art. 186 

pkt 3 lit. b) ustawy, Dyrektor Placówki przedłożył do wglądu i adnotacji kserokopie 

dyplomów ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych 6 osób (dane osobowe 

w aktach kontroli), których kwalifikacje zawodowe uprawniają do wykonywania obowiązków 

na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo -  wychowawczej. Jednocześnie 

Dyrektor odmówił przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie stosunku pracy 

z każdą z wyżej wymienionych 6 osób na stanowisku wychowawcy w Placówce. 

Wobec powyższego, stwierdzenie zgodności zatrudnienia osób pracujących z dziećmi 

w placówce opiekuńczo -  wychowawczej „Dom Mały i Duży w Kłodzku” na stanowisku 

wychowawcy z wymaganiami kwalifikacyjnym określonymi w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy 

nie było możliwe. Nie przedłożono również imiennych zakresów obowiązków na stanowisku 

wychowawcy.

Zgodnie z § 35 Regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo -  wychowawczej „Dom 

Mały i Duży w Kłodzku”, Placówka jest pracodawcą dla zatrudnionych w placówce 

następujących pracowników: kierownika ds. administracyjno . -  merytorycznych,

pracowników administracyjnych, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego, 

wychowawców, pracowników obsługi i woźnego / konserwatora.

Na podstawie oświadczenia Dyrektora Placówki stwierdzono, że spośród osób pracujących 

z dziećmi i wymienionych w § 35 ust. 2 Regulaminu, z wyjątkiem wychowawców, których 

zatrudnienia nie potwierdzono, dwie osoby wykonują kolejno obowiązki psychologa 

i pracownika socjalnego w ramach umów cywilno -  prawnych, tj. umów o świadczeniu usług



od dnia 1 września 2015 roku. Jest to niezgodne z przyjętym przez Zarząd Fundacji Mały 

i Duży Statutem i Regulaminem organizacyjnym. Placówka nie jest pracodawcą dla wyżej 

wymienionych osób, a one nie są jej pracownikami. Okazane kserokopie dokumentów 

potwierdziły jednakże posiadanie przez nie odpowiednich kwalifikacji zawodowych 

na poziomie studiów wyższych magisterskich (dowód: akta kontroli str. 55 -  56, 59, 70 -  93, 

108, 110 -112,).

W celu oceny stopnia przestrzegania i respektowania praw dziecka oraz zaspokajania 

potrzeb wychowanków pozyskano informacje ze szkół, do których uczęszczają dzieci 

oraz przeprowadzono z nimi rozmowy na terenie Placówki.

Szkoły potwierdziły realizowanie przez wychowanków Placówki obowiązku szkolnego, 

również w formie nauczania indywidualnego. Placówka była w stałym kontakcie ze szkołami, 

na bieżąco kontrolowano postępy szkolne i frekwencję. Problemy wychowawcze starano 

się rozwiązywać we współpracy z wychowawcami klas i pedagogami. W ocenie szkół dzieci 

były zawsze odpowiednio wyposażone w podręczniki i przybory szkolne, nigdy też nie 

zgłaszały problemów w związku z ich pobytem w Placówce. Z kolei wychowankowie 

w rozmowie na terenie Placówki potwierdzili, że mają zapewnione całodzienne wyżywienie, 

odzież i obuwie dostosowane do pory roku, środki higieny osobistej, kieszonkowe 

oraz pomoc w nauce i dostęp do różnych zajęć wychowawczych. W zakresie prawa 

do utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami wychowankowie poinformowali, 

że codziennie w godzinach od 20 do 21 mogą korzystać z telefonu, natomiast w soboty 

między 15 a 17 mogą być odwiedzani przez swoich rodziców lub innych bliskich. Możliwe 

jest ustalenie innego terminu odwiedzin w indywidualnych sytuacjach. Zwolnienia do domów 

rodzinnych w dniach wolnych od nauki odbywają się na zasadzie przepustek udzielanych 

przez Dyrektora. W ciągu dnia niektórzy wychowankowie mogą samodzielnie wychodzić 

z Placówki, uzależnione jest to jednak od ich zachowania. Każde wyjście jest zapisywane. 

W Placówce obowiązuje system kar i nagród. Według wychowanków za dobre wyniki 

w nauce można dostać dodatkowe pieniądze do kieszonkowego, natomiast w ramach kary 

ograniczeniu podlega możliwość samodzielnego wychodzenia z Placówki, zakaz oglądania 

telewizji i korzystania z telefonu. Szóstka wychowanków stwierdziła, że za karę musiała stać 

na baczność „pod zegarem” od kilku minut do kilku godzin, zdarzyło im się również stać 

w pozycji półprzysiadu z rękami wyciągniętymi ku górze lub robić przysiady (dowód: akta 

kontroli str. 39 -  46, 61 — 64).
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W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej „Dom Mały i Duży w Kłodzku” w Kłodzku stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1) Regulamin organizacyjny Placówki jest w części niezgodny z przepisami ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) Niektóre wypłaty kieszonkowego realizowane były w kwocie niezgodnej z przepisami 

rozporządzenia lub nie wypłacono kieszonkowego w ogóle,

3) Diagnozy psychofizyczne nie zawierają analizy mocnych stron dziecka,

4) Nie wszyscy wychowankowie mają opracowane plany pomocy, w planach brak także 

określonych celów pracy z dzieckiem,

5) Placówka nie współpracuje z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za pracę 

z rodziną w gminie pochodzenia dziecka,

6) Karty pobytu dzieci nie zawierały informacji o podawanych lekach, o pobytach 

w szpitalach, w tym szpitalach psychiatrycznych, a także opisów dotyczących współpracy 

placówki z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

7) Pedagog nie prowadzi kart udziału w zajęciach,

8) Brak możliwości stwierdzenia zgodności zatrudnienia osób pracujących z dziećmi 

w placówce opiekuńczo -  wychowawczej „Dom Mały i Duży w Kłodzku” na stanowisku 

wychowawcy z wymaganiami kwalifikacyjnym określonymi w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy,

9) W Placówce osoby pracujące z dzieckiem (psycholog, pracownik socjalny) są zatrudnione 

niezgodnie ze Statutem i Regulaminem organizacyjnym,

10) W Placówce miały miejsce sytuacje, w których nie były przestrzegane prawa dziecka 

w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Regulamin organizacyjny Placówki.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

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

Termin realizacji: do 30 listopada 2016 r.

2. Kieszonkowe wypłacać terminowo i w kwotach ustalonych przepisami.

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: na bieżąco.
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3. W diagnozach psychofizycznych dokonać analizy mocnych stron dziecka.

Podstawa prawna: § 14 ust. 3 pkt 1 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. Dla każdego wychowanka Placówki sporządzić i realizować 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.

5. Podjąć stałą współpracę z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych 

za pracę z rodziną w gminach pochodzenia dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem 

sporządzania i realizacji planów pomocy.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

6. Dla każdego wychowanka Placówki prowadzić karty pobytu dziecka zawierające 

wszystkie wymagane opisy i informacje.

Podstawa prawna: § 17 ust. 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: na bieżąco.

7. Dla dzieci tego wymagających pedagog winien prowadzić karty udziału w zajęciach. 

Podstawa prawna: § 17 ust. 3 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: na bieżąco.

8. Udokumentować zatrudnienie osób legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi 

uprawniającym do pracy na stanowisku wychowawcy.

Podstawa prawna: art. 29 § 2 i art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.). Termin realizacji: 

niezwłocznie.

9. Uregulować i udokumentować zatrudnienie osób pracujących z dzieckiem 

i wykonujących zadania psychologa i pracownika socjalnego.

Podstawa prawna: § 7 ust. 3 Statutu Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu 

socjalizacyjnego w Kłodzku prowadzonej przez Fundację Mały i Duży oraz § 35 ust. 1 

i ust. 2 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej
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typu socjalizacyjnego „Dom Mały i Duży w Kłodzku”. Termin realizacji: 

niezwłocznie.

10. Przestrzegać praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem praw w zakresie ochrony 

przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

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

realizacji: na bieżąco.

Pouczenie : 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.).

li (kieró\Vftik4dffl6Midó Łprtóv tóhtiólr)

(członek zespołu inspektorów)
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