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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 12 maja 2017 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

wpłynęło pismo Pani D.P. -  matki biologicznej wychowanki przebywającej w Zespole 

Opiekuńczo-Wychowawczym „Dziecięcy Dom” (zwanym dalej „Zespołem” lub „ZPOW”) 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specj alistyczno-terapeutycznego Nr IV przy 

ul. Parkowej 2/4 we Wrocławiu (zwaną w dalszej części wystąpienia „Placówką”) w sprawie 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww. Placówki, dotyczących m. in.:

-  przestrzegania Praw Dziecka (w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem 

i karaniem oraz przed stosowaniem przemocy fizycznej);

-  zapewnienia dzieciom właściwej opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, w dniach 25 -  26 maja 2017 roku na podstawie Zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego Nr 145 z dnia 24.05.2017 r. oraz upoważnień Nr: ZP- 

KNPS.0030.333/2017 i ZP-KNPS.0030.334/2017, wydanych z upoważnienia Wojewody 

Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, została przeprowadzona kontrola 

w trybie uproszczonym w ww. Placówce. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów: Magda 

Saska -  inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Edyta Kubicka -  starszy 

inspektor wojewódzki -  kontroler. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem



3/2017. Funkcję dyrektora Zespołu pełniła Pani Jolanta Dutkiewicz, która była odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W celu zgromadzenia informacji dających obraz funkcjonowania jednostki 

przeprowadzono rozmowy z pracownikami Placówki oraz z trzema losowo wybranymi 

wychowankami. W trakcie kontroli sporządzono także notatki z rozmów z pracownikami 

i z dziećmi, protokoły ustnych wyjaśnień złożonych kontrolującym przez dyrektora Placówki, 

pedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, a także pobrano od nich pisemne oświadczenia. Ponadto, 

podczas kontroli dokonano wizji lokalnej Placówki, zapoznano się z jej organizacją i sposobem 

funkcjonowania. W zakresie działalności Placówki Nr IV podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza typu specj alistyczno-terapeutycznego Nr IV działa na podstawie 

decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.35.2013 z dnia 3 września 2013 r. 

Regulaminowa liczba miejsc wynosi 14. Placówka mieści się na pierwszym piętrze 

w budynku wolnostojącym, dookoła którego znajduje się teren zielony oraz plac zabaw. 

Zajmuje osobne mieszkanie, w którym znajdują się: hol, bawialnia, kuchenka do 

przygotowywania posiłków, łazienka dostosowana do wieku dzieci, jadalnia z krzesłami 

i stolikami oraz 3 pokoje dziecięce wyposażone w: łóżka, szafy, regały z zabawkami, 

książkami i grami. Pokoje dzieci miały kolorowe ściany i meble, były czyste oraz 

uporządkowane, w oknach wisiały firanki. Każdy pokój był oświetlony lampami sufitowymi 

i ściennymi. W budynku Zespołu znajdują się 3 pokoje odwiedzin, w tym 1 przeznaczony do 

spotkań rodziców biologicznych z wychowankami Placówki Nr IV. Dodatkowo do dyspozycji 

dzieci są gabinety: rehabilitacyjny, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej oraz lekarski.
(Dowód, akta kontroli str. 2-3,23-24)

Z przedstawionych przez Dyrektora harmonogramów pracy wychowawców (od marca do maja 

2017 r.) wynika, że dyżury pełnione są przez nich przez całą dobę. W Placówce Nr IV 

zatrudnionych jest w sumie 10 pracowników: 6 wychowawców (w tym jeden starszy 

wychowawca-koordynator), opiekunka dziecięca, 3 osoby na stanowisku starszej pomocy 

wychowawcy. W ciągu dnia dyżur pełnią 2 osoby, w tym 1 wychowawca i pomoc 

wychowawcy lub opiekunka, w ciągu nocy 1 wychowawca. Ponadto ZPOW zatrudnia lekarza, 

psychologa, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną, pedagoga, logopedę, fizjoterapeutę oraz 

pielęgniarki, które pełnią dyżury 24 godziny na dobę. Godziny pracy specjalistów określone są 

w grafikach. Wszystkie osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.
(Dowód, akta kontroli str. 71-73, 96-109)



Z analizy listy dzieci umieszczonych w Placówce wynika, że było w niej 17 

wychowanków, w tym trójka przyjętego w lutym 2017 r. rodzeństwa. Zgodnie z art. 95 ust. 3 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 697) rzeczywista liczba dzieci została przekroczona i jest niezgodna 

z ww. decyzją Wojewody Dolnośląskiego, w której limit wynosi 14.
(Dowód, akta kontroli str. 13-14, 47-48)

Ponadto w Placówce Nr IV przebywa 15 dzieci poniżej 10 roku życia. Art. 95 

ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że umieszczanie dzieci poniżej 10 roku życia możliwe jest 

tylko w przypadkach, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa matka lub 

ojciec dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym 

stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Z uwagi na typ specjalistyczno-terapeutyczny 

Placówki Nr IV wszystkie dzieci tam przebywające wymagają specjalistycznej opieki, 

określonych metod wychowawczych, terapii oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych 

i edukacyjnych. Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnej wychowanków wynika, 

że dzieci posiadają m.in.: obciążenia środowiskowe, opóźniony rozwój psychomotoryczny, 

wady postawy (asymetrie ciała z obniżonym napięciem mięśniowym kończyn, rotacje 

miednicy skrzywienia prawostronne lędźwiowe kręgosłupa, przodopochylenie miednicy, 

koślawość kolan i stóp, obniżenie barków i koślawość stawów skokowych), zaburzenia kontroli 

równowagi ciała, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaniedbania opiekuńczo- 

wychowawcze oraz edukacyjne, doświadczenia przemocy w środowisku rodzinnym, zespół 

FAS, orzeczenia o niepełnosprawności, zaburzenia laryngologiczne i alergologiczne, 

zaburzenia emocjonalne, doświadczenia ze środkami psychoaktywnymi, zaburzenia 

kardiologiczne, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia 

neurologopedyczne i logopedyczne (oligofazja, dysfazja, wady wymowy), zakłócenie procesu 

integracji sensorycznej, zaburzenia okulistyczne. W związku z powyższym Placówka Nr IV 

zapewnia wszystkim dzieciom w niej umieszczonym opiekę oraz odpowiednie oddziaływania 

psychologiczne, pedagogiczne, fizjoterapeutyczne oraz logopedyczne. W Rozdziale I w § 5 

ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego podkreślone zostało, że „Placówka w szczególności 

specjalizuje się w opiece nad dziećmi z zaburzeniami zachowania i specyficznymi 

trudnościami szkolnymi”. (Dowód, akta kontroli str. 85-88)

Na potrzeby prowadzonego postępowania sprawdzono dokładnie sytuację jednej 

z wychowanek M.P. -  córki osoby wnioskującej o kontrolę. Dokumenty dziecka prowadzone 

i dostępne w Placówce poddane zostały dokładnej analizie w celu weryfikacji działań
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podejmowanych wobec niego, w szczególności obszary opieki zdrowotnej, zajęć 

specjalistycznych i przestrzegania praw dziecka -  opisane w skardze.

Z oświadczenia dyrektora oraz Postanowienia Tymczasowego Sądu Rejonowego dla 

Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt III Nsm 

63/16 wynika, że w dniu 22 stycznia 2016 r. dziewczynka, ur. w 2014 r. została interwencyjnie 

umieszczona w Placówce Nr Y przez kuratora sądowego z powodu braku zapewnienia 

właściwej opieki przez matkę biologiczną oraz „babcię macierzystą”. Stosowne skierowanie 

o Nr MOPS/DIPZ/DD/16/16 zostało wydane w dniu 28 stycznia 2016 r. Następnie 

wychowanka od dnia 15 lutego 2016 r. skierowaniem z dnia 9 marca 2016 r. wydanym przez 

MOPS we Wrocławiu o nr MOPS/DIPZ/DD/36/16 została umieszczona w Placówce Nr IV 

(specjalistyczno-terapeutycznej). Postępowanie zostało zakończone prawomocnym 

Postanowieniem z dnia 23 maja 2016 r. o ograniczeniu rodzicom władzy rodzicielskiej poprzez

umieszczenie małoletniej w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
(Dowód, akta kontroli str. 47-48, 82-84, 85-90, 112-113)

Według opinii, lekarskiej z dnia 25 maja 2017 r. pobranej od lekarza zatrudnionego 

w ZPOW dziewczynka została przyjęta do Placówki w stanie cyt.: „ogólnie dobrym, brudna. 

Badaniem wstępnym z odchyleń od normy stwierdzono rozpulchnione migdałki oraz ubytki 

uzębienia. (...) szczepiona była zgodnie z kalendarzem, parametry wagi i wzrostu były

W  normie”. (Dowód, akta kontroli str. 53)

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora opieka zdrowotna w Placówce Nr IV jest 

dostosowana do wieku i potrzeb dzieci. W Placówce od poniedziałku do piątku dyżuruje 

lekarz, jak również są zatrudnione pielęgniarki. Dyrektor pisemnie potwierdził, że wszystkie 

dzieci w razie konieczności (niepokojących objawów, gorączki, itp.) są natychmiast 

konsultowane z lekarzem, który wydaje zalecenia co do leczenia. Nadzór i kontrolę w tym 

zakresie pełniły pielęgniarki, monitoruj4ce również podawanie leków, które swoje 

spostrzeżenia na temat stanu zdrowia dzieci odnotowują w codziennych raportach.

Wychowankowie mają zapewnione także poza Placówką konsultacje, badania 

specjalistyczne oraz hospitalizacje zgodnie z wydawanymi skierowaniami we wszystkich 

poradniach i szpitalach na terenie Wrocławia. (Dowód, akta kontroli str. 52)

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora Placówka w tym zakresie szczególnie 

współpracuje z:

• przychodnią AMA VITA przy ul. Canaletta 4 we Wrocławiu, która świadczy

podstawową opiekę zdrowotną dla wychowanków ZPOW;
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• Dolnośląskim Centrum Laryngologii MEDICUS (opieka specjalistyczna);

• lekarzami z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Kliniki Pediatrii i Chorób 

Infekcyjnych, Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kariologii, Poradni Specjalistycznych dla 

Dzieci Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu;

• lekarzem i pracownikami z Oddziału Ortopedii Uniwersytetu Szpitala Klinicznego we 

Wrocławiu;

• przychodnią Medinet sp. z o.o. przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu (kardiolog 

dziecięcy, neurolog dziecięcy, epileptyk). • (Dowód, akta kontroli str. 54)

Na podstawie ustnych wyjaśnień zawartych w protokołach złożonych kontrolującym

przez dyrektora ustalono, że w nocy z 2/3 lutego 2017 r. odnotowano u dziecka gorączkę 

i zmiany w jamie ustnej. Następnego dnia M.P. została przebadana przez lekarza zatrudnionego 

w Placówce, który zalecił podawanie leków przeciwgorączkowych. W kolejnych dniach, tj.: 

3.02.2017 r., 3/4.02.2017 r., 4.02.2017 r., 4/5.02.2017 r., 5.02.2017 r., 5/6.02.2017 r., 6.02.2017 

r., 6/7.02.2017 r., 7.02.2017 r., 7/8.02.2017 r. 8.02.2017 r. dziewczynka gorączkowała, miała 

zmiany w jamie ustnej, była apatyczna, płaczliwa, słaba, skarżyła się na ból gardła, niechętnie 

przyjmowała płyny. Z wyjaśnień dyrektora wynika również, że pielęgniarki systematycznie, 

według zaleceń lekarza, podawały wychowance leki i monitorowały jej stan zdrowia. Jednak 

słaby apetyt i odmowa przyjmowania płynów oraz pokarmów, a także gorączka i osłabienie 

utrzymywały się. Dlatego też w dniu 8 lutego 2017 r. z powodu braku poprawy zdrowia lekarz 

skierował wychowankę do szpitala. U dziecka rozpoznano zapalenie jamy ustnej i zastosowano 

odpowiednie leczenie oraz nawodniono je dożylnie. Podczas pobytu na oddziale pediatrycznym 

M.P. odwiedzała matka, która sprawowała nad nią opiekę. Wychowanka wróciła do Placówki 

w dniu 15 lutego 2017 r., gdzie personel medyczny stosował się do zaleceń szpitalnych 

dotyczących farmakologii i kontrolował stan zdrowia dziewczynki do czasu całkowitego 

wyzdrowienia. Lekarz zatrudniony w Placówce pisemnie oświadczył, że dziecku cyt.: „nigdy 

nie były zalecane i tym bardziej podawane leki uspokajające, natomiast została wprowadzona 

profilaktyka witaminowa”. (Dowód, akta kontroli str. 53, 114-118)

Podczas kontroli stwierdzono także, że dziecko było poddawane odziaływaniom 

specjalistycznym. Psycholog odnotowywał w arkuszu obserwacji i badań psychologicznych 

działania zapewniające dziecku odpowiednią stymulację ogólnorozwojową. Wpisy w arkuszu 

były jednak lakoniczne i wypełniane niesystematycznie (wpisy z dnia 28.01.2016 r., 4.02.2016 

r., 8.04.2016 r., 19.01.2017 r.). Pomimo tego, jak oświadczył psycholog „zajęcia odbywały się 

z dzieckiem regularnie”. Z rozmowy z pedagogiem wynikało, że prowadzi zajęcia (edukacyjne, 

plastyczne, kulturalne), co znalazło potwierdzenie w innych przeanalizowanych przez



kontrolujących dokumentach (diagnozach wychowanki, kartach pobytu i w indywidualnych 

planach pomocy dziecku). Natomiast nie zawsze wpisywano je do karty zajęć prowadzonej 

przez tego specjalistę. Pedagog nie prowadzi również arkusza obserwacji pedagogicznych, co 

wynika z obowiązku określonego w § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ponadto z kart zajęć uzupełnianych przez innych pracowników (fizjoterapeuta, 

logopeda, wychowawcy) wynika, że dziewczynka systematycznie uczestniczyła w zajęciach 

i terapiach usprawniających jej ogólny rozwój, tj.: zajęciach plastycznych, dydaktycznych, 

konstrukcyjnych, piastyczno-manipulacyjnych, ruchowych, muzycznych, sprawnościowych, 

logopedycznych, wspomaganiu rozwoju motoryki małej, odczytywaniu emocji z wyrazu 

twarzy, zabawach logicznych, edukacyjnych, ćwiczeniach aparatu mowy, sprawności 

manualnej oraz rytmice. Z wychowanką były prowadzone również zajęcia 

z fizjoterapeutą z uwagi na obciążenia środowiskowe i wadę postawy (asymetria tułowia 

w formie skrzywienia kręgosłupa lędźwiowego, znaczna rotacja miednicy).
(Dowód, akta kontroli str. 96-98, 114-118) 

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano także obszar przestrzegania praw dziecka. 

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” wprowadził 

Zarządzeniem Nr 2/14 z dnia 2 stycznia 2014 r. procedury postępowania, w celu zapewnienia 

prawidłowego postępowania w procesie wychowania dzieci, do których m.in. należy cyt.: 

„Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia łamania praw dziecka”. Dokument 

wskazuje, że każda dorosła osoba jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi, który 

przeprowadza postępowania wyjaśniające, zakończone odpowiednimi konsekwencjami.
(Dowód, akta kontroli str. 92-93) 

Podczas przeprowadzonych w dniu kontroli rozmów ze specjalistami oraz losowo wybranymi 

wychowankami nie potwierdzono informacji o nieprzestrzeganiu praw dziecka. Dwójka 

chłopców pozytywnie wyrażała się o pracownikach Placówki mówiąc, że lubią swoje 

opiekunki. Byli otwarci i chętni do rozmowy. W jednym przypadku chłopiec wspomniał 

o podniesieniu na niego głosu, ale sytuacja dotyczyła odmowy zjedzenia obiadu. Jako jedną 

z konsekwencji nieodpowiedniego zachowania wychowankowie wymienili brak słodyczy na 

podwieczorek, natomiast w nagrodę obaj chłopcy otrzymywali zabawki (np. klocki Lego). 

Rozmawiano także z M.P. Trzyletnia dziewczynka w kontakcie indywidualnym 

na początku była nieśmiała, ale chętnie odpowiadała na pytania o swój wiek, imię, czy 

przychodzi do niej mama itp. (pojedynczymi słowami: „tak”, „nie”, „nie wiem”). Natomiast na 

złożone pytania nie odpowiadała lub uśmiechała się. (Dowód, akta kontroli str. 49-52,122-123)
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Nie potwierdzono również zarzutów dotyczących stosowania przemocy wobec 

małoletniej M.P. Psycholog w rozmowie z kontrolerami stwierdził, że dziewczynka nie 

posiadała symptomów świadczących o stosowaniu wobec niej przemocy ze strony personelu, 

ani nie ujawniała lęku wobec swoich opiekunek, potwierdził, że rozwija się prawidłowo, lecz 

wymaga ciągłej stymulacji ogólnorozwojowej. Od przyjęcia do Placówki poczyniła znaczne 

postępy, głównie logopedyczne. M.P. jest dzieckiem spokojnym, nieśmiałym wobec 

nieznajomych, chętnie biorącym udział w proponowanych zajęciach. Pedagog oraz 

fizjoterapeuta oświadczyli pisemnie oraz ustnie, że również nie zanotowali śladów na ciele 

dziecka ani lęku objawiającego się niechęcią do opiekunek w Placówce. Ponadto wszyscy 

specjaliści zgodnie potwierdzili, że w przypadku nieprzestrzegania praw dziecka bezzwłocznie 

poinformowaliby o tym fakcie dyrektora Placówki. Jednocześnie stwierdzili, że zdarza się, że 

dziecko w zabawie czy upadku „nabije sobie siniaka”, zadrapie naskórek, co jest na bieżąco 

opatrywane i opisywane w raportach pielęgniarek. Lekarz badający M.P. wydał opinię lekarską 

nt. braku jakichkolwiek zgłaszanych przez matkę lub opiekunów symptomów pobicia, urazów, 

siniaków, otarć naskórka czy zadrapań u dziewczynki. (Dowód, akta kontroli str. 4 9 -5 3 ,9 2 -9 3 ,122-123)  

Podczas kontroli przeanalizowano także dokumenty dotyczące kontaktu dzieci z rodziną 

biologiczną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację M.P. Kontakty odbywają się 

w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku. Jednak z uwagi na możliwości Placówki 

najczęściej każdy rodzic ma wyznaczony konkretny termin odwiedzin. W Placówce 

prowadzona jest dokumentacja (Karta Odwiedzin), w której odnotowywane są wszelkie formy 

tych kontaktów. (Dowód, akta kontroli str. 118-119)

Podsumowując należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanych zagadnień zarzuty 

przywołane w skardze, a dotyczące: nieprzestrzegania praw dziecka i niezapewnienia 

właściwej opieki zdrowotnej (szczególnie wobec małoletniej M.P.) nie znalazły potwierdzenia, 

jednakże w trakcie czynności kontrolnych zwrócono uwagę na nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu Placówki, do których należą:

1. Przekroczenie regulaminowej liczby miejsc.

2. Brak prowadzenia arkusza badań i obserwacji pedagogicznych.

3. Nierzetelne prowadzenie karty udziału w zajęciach prowadzonych przez 

specjalistów -  pedagoga i psychologa.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności liczbę wychowanków Placówki do limitu miejsc określonego 

w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
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Podstawa prawna: art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

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

Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.35.2013 z dnia 3 września 2013 r.

Termin realizacji: 30 listopada 2017 r.

2. Uzupełnić i prowadzić systematycznie arkusz badań i obserwacji pedagogicznych dla 

każdego dziecka.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., poz. 292). 

Termin realizacji: 31 sierpnia 2017 r.

3. Uzupełnić i prowadzić rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym karty udziału w zajęciach 

prowadzonych przez specjalistów z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga.

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. z 2011 r., poz. 292). 

Termin realizacji: 31 sierpnia 2017 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ust. 2 i ust. 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 697), kierownik jednostki podlegającej 

kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do nich 

pisemne umotywowane zastrzeżenia. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

Jednocześnie proszę w terminie do 1 września 2017 r. o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

(kierownik jednostki kontrolującej)

(członek zespołu inspektorów) 

(członek zespołu inspektorów)


