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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 5 kwietnia 2017 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu wpłynęło anonimowe pismo o treści: „O ratunek proszą wychowankowie 

z domu dziecka -  salwator w Wałbrzychu. Ratunku,ratunku,ratunku” (pisownia oryginalna).

Mając na uwadze powyższe oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej, w dniu 12 kwietnia 2017 roku Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie 

nr 107 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci Nr 3 

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” w Wałbrzychu przy ul. Miłej 37, zwanym 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”. Czas przeprowadzenia czynności 

kontrolnych ustalono na okres od 18 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.

W dniach 18 i 19 kwietnia oraz 9 maja 2017 r. zespół inspektorów Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: 

Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu oraz Olga 

Szewrańska -  inspektor wojewódzki, przeprowadził w Placówce czynności kontrolne 

w zakresie przestrzegania Praw Dziecka oraz standardów opieki i wychowania. Kontrolę 

wpisano do książki kontroli pod pozycją numer 3.

Dom dla Dzieci Nr 3 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” 

w Wałbrzychu przy ul. Miłej 37 działa na podstawie zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego 

nr ZP-ZS.9423.7.2016.MO z dnia 18 sierpnia 2016 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego obejmującego analizę 

wyników ankiety przeprowadzonej wśród wychowanków Placówki, indywidualne rozmowy 

z wychowankami oraz ocenę przestrzegania standardów opieki i wychowania pod kątem



zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ustalono następujący stan 

faktyczny:

1. W celu oceny przestrzegania Praw Dziecka, o których mowa w art. 4 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 697), zwanej dalej 

„ustawą”, przeprowadzono wśród wychowanków ankietę. W badaniu ankietowym brało 

udział 10 wychowanków, co stanowi 83,3% stanu dzieci objętych pieczą zastępczą 

w Placówce w dniu badania i 71,4% ogólnego stanu wychowanków Placówki. Wszystkich 

10 respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie „Czy wiesz, że jako dziecko masz 

swoje określone prawa?”. Następnie wymienione zostały Prawa Dziecka i na pytanie „Czy 

w Placówce, w której przebywasz, możesz korzystać z wyżej wymienionych praw?” 

odpowiedzi twierdzącej udzieliło 4 dzieci, 1 osoba uchyliła się od odpowiedzi, 

1 odpowiedziała przecząco, a 4 dzieci zaznaczyło odpowiedź, że mogą korzystać tylko 

z niektórych przysługujących im praw. Następnie 8 z 10 osób przyznało odpowiedzią 

twierdzącą, że ich prawa były lub są łamane w Placówce, a 2 osoby udzieliły odpowiedzi 

negatywnej. W zakresie przestrzegania prawa dotyczącego ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem, spośród 10 respondentów 60% zaznaczyło odpowiedź, 

że „wychowawca lub inny pracownik placówki obraził Ciebie lub inne dziecko?”, 50% 

zaznaczyło, że „wychowawca/inny pracownik placówki uderzył Ciebie lub inne dziecko” 

i 40% zaznaczyła odpowiedź, że „wychowawca/inny pracownik placówki szarpał Ciebie lub 

inne dziecko”. Czterech na dziesięciu wychowanków wypełniających ankietę zaznaczyło 

odpowiedź twierdzącą, na pytanie czy w obecności innych dzieci wychowawcy zwracają się 

do nich w sposób zawstydzający lub prześmiewczy, a trójka dzieci zaznaczyła odpowiedź 

„nie wiem”. Wyniki ankiety zostały potwierdzone rozmową z czterema najstarszymi 

dziewczętami przebywającymi w Placówce. Wychowanki skarżyły się przede wszystkim na 

atmosferę, jaką tworzą wychowawcy i brak z ich strony wsparcia emocjonalnego. Wszystkie 

zgodnie potwierdziły, że zdarzały się sytuacje kiedy dwójka z wychowawców zwracała się do 

swoich podopiecznych w sposób wulgarny, opryskliwy lub ośmieszający. Dziewczęta 

podkreślały, że nie czują zaufania do pracowników Placówki, ponieważ kilkakrotnie to 

zaufanie zostało podważone przez przekazywanie i wykorzystywanie w późniejszych 

dyskusjach intymnych informacji z życia podopiecznych. Starsze dziewczęta skarżyły się 

również na działania jednej z wychowawczyń, która budziła je z samego rana aby zmieniały 

pampersy, myły i ubierały najmłodsze dzieci przebywające w Placówce. Ponadto, jakiś czas 

temu, jedna z wychowawczyń wdała się w kłótnię z wychowanką, podczas której doszło do 

spoliczkowania i poszarpania dziewczyny. Wychowawczyni otrzymała od Dyrektora 

Placówki karę nagany z wpisem do akt osobowych bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia, 

co zostało potwierdzone w trakcie przeglądu dokumentacji osobowej. Na podstawie tego



można wnioskować, że na terenie Placówki zdarzały się sytuacje trudne i konfliktowe, 

w których wychowawcy przekraczali swoje kompetencje i reagowali w sposób

nieodpowiedni. Dyrektor Placówki Pani Izabela Rakoczy podejmowała jednak

natychmiastowe kroki w celu wyeliminowania tego typu zachowań, jak również rozszerzyła 

zakres superwizji dla wychowawców o radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

Wyniki ankiety wskazują, że prawo do informacji i wyrażania opinii przez wychowanków 

w sprawach ich dotyczących nie jest w Placówce przestrzegane. Pięcioro z dziesięciu 

respondentów ankiety przyznało, że wychowawcy nie uwzględniają ich zdania przy 

podejmowaniu decyzji ich dotyczących oraz cztery osoby zaznaczyły, że wychowawcy 

zabraniali bądź zabraniają wyrażania swoich opinii. Z kolei analiza wyników ankiety

w obszarze przestrzegania prawa do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją

w życie dziecka wykazała, że sześcioro na dziesięciu respondentów zaznaczyło, że 

w Placówce istnieje określony system kar i nagród. Na dwóch ankietach z odpowiedzią 

twierdzącą pojawiła się adnotacja o istnieniu kar bez obecności nagród. Dwie osoby 

zaznaczyły odpowiedź „nie wiem”, co potwierdzałoby odpowiedzi na kolejne pytanie „Czy 

były Ci jasno wytłumaczone zasady stosowania systemu kar i nagród w Placówce?”, z czego 

aż 5 dzieci odpowiedziało „Nie wiem”. Jednocześnie na pytanie o możliwość złagodzenia 

ustanowionej przez wychowawcę kary, 9 respondentów odpowiedziało twierdząco, że jest 

taka możliwość. Z badanej grupy wychowanków aż 70% przyznało, że na co dzień utrzymuje 

kontakty z rodzicami lub innymi osobami bliskimi. Placówka w tym zakresie udziela 

wychowankom daleko idącego wsparcia.

Na pytanie „Czy w Placówce czujesz się bezpiecznie?” żadne z ankietowanych dzieci nie 

odpowiedziało przecząco. Pięcioro respondentów odpowiedziało twierdząco, tyle samo 

zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”, co może świadczyć, iż pomimo zaistniałych na terenie 

Placówki niedogodności, mieszkające tam dzieci nie czują się zagrożone. Ponadto sześcioro 

respondentów zaznaczyło odpowiedź twierdzącą na pytanie „Czy wychowawcy traktują Cię 

sprawiedliwie?”, dwie osoby zaznaczyły odpowiedź „nie wiem”. Ponadto w ankiecie zawarto 

informacje, że dzieci tam przebywające znają swoje obowiązki i przynajmniej 1/3 ma spośród 

wychowawców kogoś, komu zwierza się ze swoich problemów.

Dyskusyjną kwestią wynikłą z ankiety był zarzut o zbyt małe porcje żywieniowe. Czterech 

wychowanków odpowiedziało twierdząco, że bywały dni kiedy zabrakło dla nich jedzenia, 

natomiast 6 osób uważało, że porcje były za małe. Pięciu respondentów zaznaczyło 

w ankiecie, że nie ma dostępu do jedzenia i picia przez całą dobę. W czasie indywidualnych 

rozmów młodsi wychowankowie deklarowali, że porcje jedzenia są dla nich wystarczające, 

większe zarzuty mieli natomiast starsi. Dyrektor Placówki zadeklarował podjęcie rozmów 

z dostawcą cateringu na temat zwiększenia porcji żywieniowych.
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W zakresie oceny udzielania przez Placówkę pomocy w przygotowaniu do samodzielnego 

życia zawarto pytanie wielokrotnego wyboru, o to do kogo zwraca się respondent ankiety, 

gdy ma trudności w nauce. Połowa ankietowanych udzieliła odpowiedzi, że do wychowawcy, 

natomiast cztery osoby zaznaczyły, że do nauczyciela w szkole.

W obszarze kształcenia, rozwoju uzdolnień i zainteresowań wychowankowie na pytanie 

o czas wolny i rodzaj zajęć, w których mogą uczestniczyć wymieniali: słuchanie muzyki, 

taniec, grę w piłkę nożną, rysowanie, śpiewanie, czytanie książek, grę na komputerze, spacery 

oraz wycieczki turystyczne (dowód: akta kontroli str. 11 -  50, 5 6 -5 8 , 80).

2. Bieżącą działalność Placówki określa Regulamin organizacyjny oraz Statut. Organ kontroli 

nie wnosi zastrzeżeń co do treści i uregulowań zawartych w obu dokumentach, z wyjątkiem 

zapisów § 8 ust. 3 pkt 2, § 10 ust. 3 i § 11 ust. 1 Regulaminu oraz § 1 ust. 3 (błędnie wpisany 

jako 5) i § 9 ust. 1 Statutu, które należy uaktualnić. Typ Placówki został określony 

w § 3 ust. 1 Statutu, co jest niezgodne z art. 101 ust. 2 ustawy (dowód: akta kontroli 

str. 59 -  68).

3. Na podstawie przedłożonych akt osobowych stwierdzono, że wszystkie osoby pracujące 

z dziećmi na stanowisku wychowawcy mają kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 98 ust. 1 

pkt 1 ustawy. Pracodawca (Dyrektor Placówki) nie odebrał jednak od nich wymaganych 

oświadczeń wskazanych w art. 98 ust. 3 ustawy. Na podstawie grafików pracy 

wychowawców za miesiąc marzec i kwiecień 2017 roku ustalono, że wskaźnik zatrudnienia 

określony w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwanego dalej „rozporządzeniem”, był 

prawidłowy (dowód: akta kontroli str. 69, 82 -  83, 84).

4. W dniu kontroli w Placówce umieszczonych było 14 wychowanków w wieku od 3,5 do 19 

lat. Dwie najmłodsze wychowanki w wieku 3,5 oraz 4,5 lat (siostry) zostały umieszczone 

w Placówce na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu za zgodą i w porozumieniu z Dyrektorem Placówki. Obowiązek zasięgnięcia 

przez powiat opinii dyrektora placówki przed skierowaniem dziecka wynika z § 4 

rozporządzenia. Tym samym, Dyrektor przyjął na siebie odpowiedzialność za przyjęcie do 

Placówki dzieci niezgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy. Dziewczynki nie mają w Placówce 

starszego rodzeństwa oraz ich stan zdrowia nie przemawia za umieszczeniem w tego typu 

placówce. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział 

IV Rodzinny i Nieletnich, dzieci winny być umieszczone w placówce opiekuńczo -  

wychowawczej, co w przypadku dzieci poniżej 10 roku życia oznacza placówkę opiekuńczo -  

wychowawczą typu rodzinnego.

Dwunastu wychowanków realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w tym dwoje 

w szkolnictwie specjalnym. W bieżącym roku szkolnym żaden z wychowanków nie korzysta



z nauczania indywidualnego oraz nie mieszka w bursie lub internacie w związku z pobieraną 

nauką. Sytuacja prawna trójki wychowanków była uregulowana w sposób umożliwiający 

zgłoszenie ich do ośrodka adopcyjnego celem wszczęcia procedury umieszczenia w rodzinie 

adopcyjnej. Obowiązek wynikający z art. 100 ust. 4 został zrealizowany. Liczba dzieci pod 

opieką wychowawcy kierującego procesem wychowawczym była zgodna z § 16 ust. 1 

rozporządzenia. Wszyscy wychowankowie zostali umieszczeni w Placówce na podstawie 

skierowań wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu, do których dołączano odpisy aktów urodzenia, orzeczenia sądowe, 

dokumentację zdrowia i szkolną oraz informacje o dotychczasowej pracy z rodziną 

wychowanka. W przypadku dzieci przekierowanych z innej placówki najczęściej dołączano 

diagnozę psychofizyczną (dowód: akta kontroli str. 73 -  80).

5. W Placówce do dyspozycji wychowanków przeznaczono łącznie cztery sypialnie, po jednej 

dla 2, 3, 4 i 5 osób. Placówka zapewnia dzieciom łazienki z miejscem do prania i suszenia 

oraz toalety w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność 

i zgodność z zasadami higieny. Codzienne przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa 

się w kuchni (kompletnie wyposażonej) oraz w aneksie kuchennym z dużym stołem 

i krzesłami. W Placówce zapewniono dzieciom miejsce do nauki oraz wspólną przestrzeń 

mieszkalną, w której można spędzać czas wolny. Do dyspozycji wychowanków jest duża 

kanapa, stół, krzesła, telewizor, sprzęt muzyczny oraz stanowisko komputerowe (dowód: akta 

kontroli str. 84).

6. Każdy wychowanek przyjmowany do Placówki objęty jest podstawową opieką lekarską 

w Przychodni Specjalistycznej Reginy i Walentego Śliwa przy ul. Zacisze 3 w Szczawnie -  

Zdroju. W okresie od września 2016 roku wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy 

specjalistów: alergologa, okulisty, chirurga, laryngologa, dermatologa i stomatologa. Czworo 

dzieci jest pod stałą opieką psychiatry i leczonych farmakologicznie. Troje wychowanków 

było hospitalizowanych, w tym jeden w Szpitalu Psychiatrycznym w Pieszycach. Codzienna 

ordynacja wymaganych leków, produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego należy do obowiązków wychowawców. Leki 

przechowywane są w metalowej apteczce zamykanej na klucz i trzymanej w pokoju 

z ograniczonym dostępem dla dzieci (dowód: akta kontroli str. 81).

7. Placówka zapewnia wychowankom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, 

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Śniadania i kolacje przygotowywane są przez 

wychowawców przy pomocy dzieci z produktów żywieniowych kupowanych przez 

koordynatora i/lub przywożonych przez różnych dostawców. Obiady zapewnia firma 

cateringowa. Każdy ze składników obiadu przywożony jest osobno w bemarach. Porcjowanie 

obiadów należy do obowiązków wychowawców. Dodatkowo, starsze dzieci mają możliwość
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przygotowania sobie II śniadania do szkoły, jak również otrzymują codzienne podwieczorki. 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Dyrektor Placówki poinformowała, 

że w celu zwiększenia porcji obiadowych podjęła już rozmowy z firmą cateringową (dowód: 

akta kontroli str. 86).

8. Zakupy odzieży, obuwia i bielizny dokonywane są według potrzeb. Wychowawca 

prowadzący dziecko pobiera od koordynatora zaliczkę i dokonuje zakupów sam lub 

z udziałem wychowanka, w zależności od jego wieku. Każdy zakup odzieży, obuwia lub 

bielizny odnotowywany jest w kartach odzieżowych, a wychowanek własnym podpisem 

kwituje odbiór. Otrzymywane przez Placówkę darowizny również wpisywane są do kart 

odzieżowych. Wychowankowie na bieżąco zaopatrywani są w środki higieny osobistej, które 

koordynator Placówki zamawia raz w miesiącu w hurtowni. Każde dziecko otrzymuje 

szampon, żel pod prysznic, pastę i szczotkę do zębów, papier toaletowy, tonik lub krem do 

twarzy, odzywki do włosów, podpaski, maszynki do golenia, itp. Placówka zakupuje również 

proszki i płyny do prania. Na początku każdego roku szkolnego, zgodnie z wytycznymi szkół, 

zamawiane są podręczniki oraz wymagane przybory i artykuły szkolne (dowód: akta kontroli 

str. 8 6 -8 7 ) .

9. W Placówce obowiązuje system motywacyjny, na podstawie którego wychowankowie 

otrzymują comiesięczne kieszonkowe. Jeżeli w ocenie wychowawców przyznana zostanie 

dziecku I grupa motywacyjna (zachowania ponadprzeciętne) to otrzyma ono kwotę 50 zł, 

w przypadku II grupy motywacyjnej (zachowania poprawne) jest to kwota 30 zł, natomiast 

w III grupie motywacyjnej (naruszanie zasad) jest to kwota 10 zł. Na podstawie list wypłat 

kieszonkowego za okres od stycznia do marca 2017 roku stwierdzono, że wysokość kwot była 

zgodna z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Na listach wychowankowie kwitują odbiór 

kieszonkowego podpisem (dowód: akta kontroli str. 51 -  55, 81, 109 -  111).

10. Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia w Placówce 

prowadzona jest następująca dokumentacja: diagnozy psychofizyczne sporządzane przez 

pedagoga, plany pomocy dziecku opracowywane przez wychowawcę kierującego procesem 

wychowawczym dziecka lecz bez udziału asystenta rodziny lub przedstawiciela podmiotu 

odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka, karty pobytu dziecka 

zawierające wszystkie wymagane przepisami prawa opisy i informacje oraz arkusze badań 

i obserwacji pedagogicznych (z racji zatrudnienia pedagoga). Mimo, iż sześcioro 

wychowanków objętych jest oddziaływaniami pedagogicznymi, to jednak pedagog nie 

prowadzi dokumentacji w postaci kart udziału w zajęciach przez siebie prowadzonych 

z opisem ich przebiegu dla wyżej wymienionych dzieci (dowód: akta kontroli str. 95 -  106, 

108).
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W okresie działalności Placówki czworo wychowanków osiągnęło pełnoletność, z czego dwie 

osoby usamodzielniły się i opuściły Placówkę, a dwie nadal w niej zamieszkują, za zgodą 

Dyrektora, i kontynuują naukę. Biorąc pod uwagę wymóg art. 145 ust. 2 ustawy dotyczący 

wskazania opiekuna usamodzielnienia co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności, 

w przypadku wyżej wymienionych wychowanków nie został spełniony. Z kolei obowiązek 

opracowania indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed 

dniem 18-tych urodzin został w każdym przypadku zrealizowany (dowód: akta kontroli 

str. 107).

11. Na grupie wybranych wychowanków dokonano oceny prawidłowości organizowania 

w Placówce posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Stwierdzono, że 

w składzie zespołu z dnia 2 marca 2017 roku nie było przedstawicieli organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej (mimo wysłanego zawiadomienia), jak również rodziców dzieci. Zespół nie 

dokonał również oceny sytuacji dziecka we wszystkich obszarach wskazanych w art. 136 

ustawy. Pomimo sporządzenia przez zespół wniosków o zasadności dalszego pobytu dzieci 

w Placówce, nie zostały one przekazany do właściwych sądów, co nakazuje przepis art. 138 

ust. 2 ustawy (dowód: akta kontroli str. 88 -  94).

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci 

Nr 3 w Wałbrzychu stwierdzono następujące nieprawidłowości będące wynikiem 

nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i procedur, za co 

odpowiedzialność ponosi Dyrektor Placówki:

1. W Placówce miały miejsce sytuacje, w których nie były przestrzegane Prawa Dziecka 

w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

2. W Regulaminie organizacyjnym Placówki nie został określony jej typ, jak również 

Regulamin zawiera informacje niezgodne z przepisami ustawy.

3. Wychowawcy zatrudnieni w Placówce nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 98 

ust. 3 ustawy.

4. W Placówce umieszczono dwóch wychowanków poniżej 10 roku życia w sposób 

niezgodny z art. 95 ust. 2 ustawy.

5. Pedagog nie prowadzi kart udziału w zajęciach prowadzonych przez siebie, z opisem ich 

przebiegu, dla dzieci tego wymagających.

6. Dla wychowanków, którzy ukończyli 17 roku życia nie wskazano opiekuna 

usamodzielnienia.

7. W składzie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka nie było przedstawiciela 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jak również rodziców dziecka, z wyjątkiem 

rodziców pozbawionych praw rodzicielskich.
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8. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka nie dokonuje oceny we wszystkich 

obszarach wymienionych w art. 136 ustawy.

9. Wnioski o zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce nie były przekazane do 

właściwego sądu.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. 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 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Określić typ placówki opiekuńczo -  wychowawczej w Regulaminie organizacyjnym 

oraz uaktualnić treść wskazanych w niniejszym wystąpieniu paragrafów.

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 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: do 30 czerwca 2017 r.

3. Odebrać od osób pracujących z dziećmi oświadczenia dotyczące braku ingerencji sądu 

w wykonywanie władzy rodzicielskiej, o wypełnianiu ciążącego obowiązku 

alimentacyjnego, braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy w placówce opiekuńczo 

-  wychowawczej.

Podstawa prawna: art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: niezwłocznie.

4. Uregulować pobyt w Placówce dwójki wychowanków poniżej 10 roku życia.

Podstawa prawna: art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: niezwłocznie.

5. Prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, z opisem ich 

przebiegu, 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).

Termin realizacji: niezwłocznie.

6. Doprowadzać do wskazania przez wychowanka opiekuna usamodzielnienia z chwilą 

ukończenia przez niego 17 roku życia.

8



Podstawa prawna: art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

7. Przestrzegać składu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce. 

Podstawa prawna: art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

8. Dokonywać oceny sytuacji dziecka we wszystkich obszarach wskazanych 

w przepisach prawa powszechnie obowiązujących.

Podstawa prawna: art. 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

9. Przekazywać wnioski zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka 

o zasadności jego dalszego pobytu w placówce do właściwego sądu.

Podstawa prawna: art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

Działalność Domu dla Dzieci Nr 3 w Wałbrzychu w zakresie przestrzegania Praw 

Dziecka oraz określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

standardów opieki i wychowania ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

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 2017 r., poz. 697).
Na podstawie art. 186 pkt 3a cytowanej powyżej ustawy proszę w terminie do dnia 5 lipca 
2017 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag 
i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^pzłófiek zespołu inspektorów)
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