
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 lipca2017r.

ZP-KNPS.431.2.34.2017.TB

Pani
Monika Makowska - Sikora
Dyrektor
Domu Dziecka „Pod Lipami”
im. Jana Kochanowskiego w Głogowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13 -  14 czerwca 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a i b 

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

jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697) kontrolerzy: Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki, 

przewodniczący i Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziecka 

„Pod Lipami’ im. Jana Kochanowskiego w Głogowie przy ul. Lipowej 10, zwanym w dalszej 

części niniejszego wystąpienia „Domem” lub „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo 

- wychowawczej oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 13 czerwca 2017 r. 

funkcję Dyrektora Domu pełniła Pani Monika Makowska - Sikora odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej 

kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony 

stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora Placówki 

i pracowników, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje



zawodowe. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 14. 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 lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy placówka opiekuńczo -  wychowawcza powinna 

działać w oparciu o regulamin organizacyjny. W toku czynności kontrolnych ustalono, że taki 

dokument w Placówce funkcjonował. Analiza Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka 

„Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie wykazała, że w rozdziale Y pkt 1 

dotyczącym prowadzonej dokumentacji nie ujęto kart udziału w zajęciach prowadzonych 

przez psychologa/pedagoga oraz . arkuszy badań i obserwacji 

psychologicznych/pedagogicznych.

W rozdziale VI pkt 6 lit. b) stwierdzono nieprawidłowy zapis, cyt.: „zmniejszenie lub 

zawieszenia wypłaty kieszonkowego na ustalony okres”. Ponadto w Regulaminie 

kieszonkowego stanowiącego załącznik nr 7 do ww. Regulaminu w pkt 6 również 

stwierdzono nieprawidłowe zapisy dot. pokrywania z kieszonkowego zniszczeń oraz ustalania 

harmonogramu spłat. Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wychowankowi przysługuje 

kwota do własnego dysponowania i tylko beneficjent decyduje w jaki sposób wyda te środki.
{dowód: akta kontroli str. 17-37)

Jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Zapewnia 

miejsca dla 30 dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych i działa na podstawie decyzji 

nr PS.Y.9013-30/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2010 r., zmienionej decyzją 

nr PS-IS.9423.35.2011 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 września 2011 r. oraz decyzją 

nr PS-IS.9423.43.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. Na dzień 

kontroli w ewidencji zapisanych było 33 dzieci, trójka podopiecznych przebywała 

w Placówce na podstawię art. 230 ust. 2 ustawy. {dowód: akta kontroli str. 58-63)

Analiza akt wykazała, że każdy wychowanek posiadał właściwe skierowanie 

wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz wymagany 

komplet dokumentów tj.: postanowienie sądu, odpis aktu urodzenia, dokumentację zdrowia 

w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne (w szczególności świadectwa), informację 

o prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatach. Jeśli nie było takiej możliwości, aby pełen 

komplet dokumentów przekazać Placówce w momencie przyjęcia dziecka, wówczas 

uzupełniano je systematycznie i na bieżąco. {dowód: akta kontroli str. 16, 64-67)
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Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy Placówka zobowiążana jest do podejmowania 

działań w celu powrotu dziecka do rodziny oraz utrzymywania przez dziecko stałego kontaktu 

z rodziną. W Domu Dziecka " Pod Lipami" im. Jana Kochanowskiego w Głogowie za pracę 

z rodziną odpowiedzialni byli wszyscy pracownicy, tj.: dyrektor, wychowawcy, pedagog, 

psycholog oraz pracownik socjalny.

Dyrektor ustalał z rodzicami zasady kontaktu z dziećmi, warunki ich urlopowania, 

starał się pełnić funkcję mediatora w sytuacjach konfliktu pomiędzy rodzicem 

a wychowawcą. Dyrektor informował rodziców podczas pierwszego spotkania jakie 

czynności muszą podjąć, by dzieci miały możliwość powrotu do domu.

Pracownik socjalny zatrudniony w placówce przeprowadzał wywiad środowiskowy 

w celu rozpoznania sytuacji socjalno - bytowej rodziny, niejednokrotnie w obecności 

psychologa, pedagoga lub Dyrektora. Co 6 miesięcy w miarę możliwości robił aktualizację 

wywiadu. Ponadto podpisywał z rodzicami 2 porozumienia. W pierwszym rodzice byli 

zobowiązywani do utrzymywania kontaktu z dziećmi oraz z pracownikami placówki, 

natomiast w drugim Dom Dziecka deklarował współpracę z rodzicami we wszystkich 

sprawach dotyczących dziecka (udzielania rodzicom pomocy, systematycznego informowania 

rodziców o wszystkich sprawach dotyczących dziecka). Po spotkaniach z poszczególnymi 

członkami rodzin pracownik socjalny sporządzał notatkę służbową, którą załączał do swojej 

dokumentacji. Pracownik socjalny sporządzał również diagnozę rodziny oraz indywidualny 

program pracy z rodziną, na podstawie których prowadził pracę z rodziną. Ponadto pracownik 

socjalny prowadził: rejestr spotkań oraz kontaktów ze wszystkimi członkami rodzin, jak 

również z asystentami rodzin, wykaz działań podejmowanych przez pracownika socjalnego 

w sprawie wychowanka i harmonogram wywiadów środowiskowych wychowanków Domu 

Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie.

Pracownicy Domu podejmowali także współpracę z organizacjami wspierającymi 

pracę z rodziną, tj.: asystentami rodziny, kuratorami, pracownikami MOPS/GOPS oraz 

Sądem, której celem było podejmowanie działań na rzecz powrotu dzieci do domu.

Pedagog zatrudniony w placówce prowadził pracę z rodzinami podopiecznych 

polegającą na ich pedagogizacji, tj. kierunkowaniu ich działań zmierzających do powrotu 

dziecka do domu. Udzielał zainteresowanym pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism 

urzędowych itp., omawiał bieżącą sytuację szkolną dziecka, motywował rodziny i wzmacniał 

je podczas spotkań na terenie Placówki. Pedagog ewidencjonował spotkania i rozmowy 

prowadzone z rodziną. W dokumentacji pedagoga znajdywały się notatki służbowe ze spotkań 

z kuratorami oraz z przebytych wywiadów środowiskowych.



Wychowawcy Placówki prowadzili dla każdego wychowanka wykaz jego 

comiesięcznych kontaktów z rodziną, a także ich wpływu na funkcjonowanie danego 

podopiecznego.

Psycholog udzielał porad oraz wpierał w sytuacjach kryzysowych rodziców. 

Motywował ich do podejmowania działań w kierunku poprawy sytuacji rodzińy, tak aby 

dzieci umieszczone w Placówce miały możliwość powrotu do domu rodzinnego. Członkowie 

rodzin mieli możliwość skorzystania z systematycznych spotkań z psychologiem. 

Prowadzona była ewidencja odbytych spotkań z rodziną oraz współpracy na rzecz rodziny 

z asystentem rodziny i kuratorem. Psycholog we wszystkich sprawach dotyczących dzieci 

konsultował się z kadrą: z Dyrektorem Domu, wychowawcami, pedagogiem oraz 

pracownikiem socjalnym.

Ponadto Placówka organizowała od kilku lat Piknik rodzinny, gdzie zapraszani byli 

wszyscy rodzice i inni członkowie rodzin podopiecznych, w tym umieszczone w rodzinach 

zastępczych rodzeństwo. Piknik był okazją do wspólnych rozmów, aktywnego spędzenia 

czasu oraz przełamania bariery pomiędzy rodzinami a pracownikami Domu Dziecka. 

W trakcie Pikniku odbywały się różnego rodzaju konkursy, zabawy, pokazy, przygotowywano 

poczęstunek, a dzieciom udostępniano rożnego rodzaju atrakcje (słodki poczęstunek w postaci 

waty cukrowej, dmuchane zamki, malowanie buziek). Tegoroczna edycja Pikniku 

zaplanowana była na 23 czerwca 2017 r.

Placówka dbała, aby w sposób wyjątkowy celebrować ważne wydarzenia z życia 

podopiecznych, dlatego z okazji ich urodzin zapraszano na uroczystości najbliższych 

członków rodzin w celu wspólnego świętowania. W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Wielkanocy dzieci przygotowywały uroczyste występy, które następnie prezentowały przed 

najbliższymi.

W 2016 r. do domu rodzinnego wróciło łącznie sześcioro dzieci, z tego dwójka 

w okresie objętym kontrolą (październik 2016 r.). {dowód: akta kontroli str. 16, 68-89)

W toku czynności kontrolnych poddano analizie 16 losowo wybranych teczek, 

na podstawie których ustalono, że w stosunku do każdego wychowanka dokonywano 

okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Skład 

zespołu oraz terminy posiedzeń (16 listopada 2016 r. i 10 maj 2017 r.) były zgodne 

z obowiązującymi przepisami. W przypadku zespołu majowego nieobecny był psycholog 

z powodu zwolnienia lekarskiego oraz; pedagog przebywający na zaplanowanym urlopie 

wypoczynkowym.

W dokumentacji Placówki znajdowały się zaproszenia do wzięcia udziału w posiedzeniu
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zespołu, które wysłano m.in. do: Dyrektora Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej 

w Głogowie, Ośrodka Adopcyjnego we Wrocławiu, Zespołu Kuratorów Rodzinnych 

i Nieletnich przy Sądzie w Głogowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, 

rodziców/opiekunów prawnych. Na posiedzeniach dokonywano oceny sytuacji dziecka 

w obszarach, o których stanowi art. 136 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy po 

dokonaniu ww. oceny sporządzano wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, które następnie przekazywano do właściwego sądu. Na protokołach 

z posiedzeń zespołu brak było podpisów rodziców, pomimo ich obecności. W przyszłości 

rodzice również powinni podpisywać się na ww. dokumencie, {dowód: akta kontroli str. 16, 90-93) 

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki 

sporządza się dla niego diagnozę psychofizyczną. W Domu pełne diagnozy sporządzane były 

przez pedagoga, na podstawie „diagnozy wstępnej”, którą tworzyły wszystkie osoby 

pracujące z wychowankiem: psycholog, pracownik socjalny, wychowawca. Jeśli dziecko 

posiadało opinię z Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej, wówczas zawarte w niej 

informacje również uwzględniano przy tworzeniu „diagnozy właściwej”. Przeanalizowane 

dokumenty zawierały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. 

Dla dzieci, które wykazywały trudności w nauce lub sprawiały problemy wychowawcze, 

podejmowano współpracę z Poradnią Psychologiczno -  Pedagogiczną w Głogowie, gdzie 

dzieci były badane średnio co 3 lata. {dowód: akta kontroli str. 15, 94-95)

W Placówce, na podstawie diagnozy, wychowawca wraz z asystentem rodziny lub 

pracownikiem socjalnym przygotowywał plan pomocy dziecku, co było zgodne z § 15 ust. 1 

rozporządzenia. Analiza 16 teczek wychowanków wykazała, że wszyscy podopieczni mieli 

sporządzony ww. dokument. Plany pomocy zawierały cele i działania krótko oraz 

długoterminowe, określały cel pracy z dzieckiem w placówce / tj. powrót do rodziny, 

umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej albo przygotowanie 

do usamodzielnienia. Wszystkie dokumenty posiadały datę sporządzenia, natomiast nie 

wskazano;na jaki okres zostały sporządzone. W przyszłości/w momencie sporządzania planu 

pomocy dziecku,należy określić okres jego obowiązywania. Plany były modyfikowane nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy. {dowód: akta kontroli str. 96)

W kontrolowanej jednostce dla każdego dziecka prowadzona była karta pobytu 

zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Karta uzupełniana była nie rzadziej niż raz 

W miesiącu. {dowód: akta kontroli str. 97-100)

Wszyscy wychowankowie objęci byli opieką psychologiczną i pedagogiczną. Pedagog 

w arkuszach badań i obserwacji pedagogicznych dokonywał jednego obszernego wpisu



odnoszącego się do zachowania dziecka na przestrzeni minionego miesiąca. W arkuszu 

prowadzonym przez pedagoga odnotowywano: imię i nazwisko wychowanka/wychowanki, 

datę ostatniej diagnozy sporządzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, szkołę 

do której uczęszcza wychowanek/wychowanka, datę, obserwację i uwagi. W przypadku 

arkusza prowadzonego przez psychologa wpisów dokonywano minimum raz w miesiącu, 

w treści zamieszczano opisy zaobserwowanych zachowań. Dokument zawierał dane dziecka: 

imię i nazwisko, datę urodzenia, placówki, w której przebywał, wyników badań i interpretację 

obserwacji oraz podpis pracownika i datę. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych 

pedagog prowadził dla 3 dzieci, w których zamieszczał datę, opis przebiegu spotkania oraz 

informację na temat zachowania dziecka. Psycholog prowadził karty udziału w zajęciach 

specjalistycznych dla 16 wychowanków. W dokumencie odnotowywano datę spotkania oraz 

opis jego przebiegu. Ponadto w miarę potrzeb psycholog wraz z pedagogiem prowadzili 

zajęcia grupowe, najczęściej o charakterze profilaktycznym. Do scenariuszy zajęć dołączano 

listę obecności wychowanków. {dowód: akta kontroli str. 101-102)

W Placówce wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, których rodzicie zostali 

pozbawieni władzy rodzicielskiej, były zgłoszone do ośrodka adopcyjnego w celu 

poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. W dokumentacji Domu znajdowały się 

karty zgłoszeń do ośrodka adopcyjnego oraz oświadczenia wychowanków o braku zgody 

na przysposobienie. {dowód: akta kontroli str. 16, 103-112)

Dyrektor Placówki zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy składał do właściwego sądu 

wnioski o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dzieci, których 

pobyt w pieczy trwał ponad 18 miesięcy. {dowód: akta kontroli str. 16,113)

Wychowankowie Domu mieli zapewniony dostęp do nauki szkolnej. W toku kontroli 

ustalono, że podopieczni realizowali obowiązek szkolny w następujących placówkach 

oświatowych:

• Zespół Placówek Szkolno -  Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1 (4 dzieci),

• Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie, ul. K. Miarki 1 (2 dzieci),

• Zakład Poprawczy i Schronisko Młodzieżowe w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19

(1 dziecko),

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bystrzycy Górnej (2 dzieci),

• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Perseusza 5 (1 dziecko),

• Gimnazjum nr 1 w Głogowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 11 (3 dzieci),

• Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, ul. Jana z Głogowa 7 (1 dziecko),



• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29 

(1 dziecko),

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Renice 9(1 dziecko),

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21 (1 dziecko),

• Ochotniczy Hufiec Pracy w Wiechlicach, ul. Jesionowa 3 (1 dziecko),

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście, ul. Kargowska 61(1 dziecko),

• Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, ul. Piastowska 2 

(1 dziecko),

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 4 

(1 dziecko),

• Gimnazjum nr 4 w Głogowie, ul. Niedziałkowskiego 10 (2 dzieci),

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, al. Wolności 74 (6 dzieci),

• Liceum Dla Dorosłych CERTUS w Głogowie, ul. Obozowa (1 dziecko),

• Gminne Gimnazjum w Kotli, ul. Szkolna 2 (2 dzieci),

• Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie, al. Wolności 72 (1 dziecko).

(dowód: akta kontroli str. 103-105)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia placówka powinna zapewnić 

wszystkim dzieciom kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Jej wysokość nie powinna 

być niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której stanowi art. 80 

ust. 1 pkt 2 ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji 

tj. Regulaminu kieszonkowego stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu organizacyjnego 

oraz list kieszonkowego ustalono, że wszystkie dzieci miały zapewnioną kwotę do własnego 

dysponowania. Dyrektor co miesiąc na podstawie zarządzenia ustalał kwotę jaka 

przysługiwała na dany miesiąc. Kwotą bazową najczęściej było 40 zł, ale mogła ono zostać 

podwyższona lub obniżona, w zależności od zachowania wychowanka. Dzieci kwitowały 

odbiór kieszonkowego na liście wypłat. {dowód: akta kontroli str. 35-36,114-122)

W okresie objętym kontrolą siódemka wychowanków usamodzielniła się, z czego 

dwójka pozostała w Domu, a reszta opuściła Placówkę. W przypadku wszystkich 

podopiecznych indywidualny program usamodzielnienia został sporządzony na co najmniej 

miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności oraz zatwierdził go Dyrektor PCPR w Głogowie. 

Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło na co najmniej rok przed osiągnięciem 

przez wychowanka pełnoletności. {dowód: akta kontroli str. 123)



W toku czynności kontrolnych ustalono, że w Placówce w godzinach nocnych opiekę 

nad dziećmi sprawowała co najmniej jedna osoba, jeśli liczba dzieci nie przekraczała 14. 

W sytuacji, gdy w Domu było więcej wychowanków, wówczas dyżur nocny pełniły 2 osoby. 

Ponadto prowadzony był „Rejestr obchodów osoby pracującej z dzieckiem, sprawującej 

opiekę w godzinach nocnych”. W dokumencie odnotowywano: datę, godzinę obchodu 

(4 obchody w ciągu dyżuru), uwagi oraz podpis pracownika. {dowód: akta kontroli str. 15)

W Domu Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie prowadzono 

ewidencję wychowanków przebywających w Placówce w danym roku. Dane zawarte 

w dokumencie zawierały obszary wskazane w rozporządzeniu, tj.: imię i nazwisko dziecka, 

datę i miejsce jego urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania oraz aktualny adres 

zamieszkania rodziców lub jego opiekunów prawnych (osobno matki i osobno ojca). Ponadto 

w ewidencji odnotowywano: datę przyjęcia oraz uwagi, które głównie odnosiły się 

do informacji o usamodzielnieniu wychowanka, powrocie do rodziny biologicznej lub 

umieszczeniu w rodzinie zastępczej . {dowód: akta kontroli str. 15)

Zarządzeniem nr 14/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Administracyjnego 

w Głogowie z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania 

w przypadku występowania zachowań ryzykownych w Domu Dziecka „Pod Lipami” im. Jana 

Kochanowskiego w Głogowie wprowadzono m.in. „Procedurę na okoliczność samowolnego 

opuszczenia placówki”. Ponadto prowadzono „Rejestr samowolnego opuszczenia placówki”, 

w którym odnotowywano: imię i nazwisko wychowanka, datę i godzinę ucieczki, podpis 

wychowawcy na dyżurze, datę i godzinę powrotu, podpis wychowawcy na dyżurze 

(ponowny), poinformowane instytucje i osoby oraz uwagi. O ucieczce wychowanka 

informowano sąd, policję, PCPR, oraz rodziców/opiekunów prawnych. W okresie objętym 

kontrolą w ww. rejestrze odnotowano 8 przypadków samowolnego opuszczenia Placówki.
{dowód: akta kontroli str. 16, 124-126, 134-142) 

W Placówce zobowiązani do udzielania pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji byli 

wychowawcy pełniący dyżur. Takiej pomocy udzielali również specjaliści (pedagog, 

psycholog) oraz wolontariusze. Pedagog prowadził zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

na które uczęszczała trójka dzieci. Psycholog pracował z jedenaściorgiem wychowanków. 

Łącznie pięcioro podopiecznych korzystało z zajęć wyrównawczych na terenie swoich szkół, 

z tego trójka dodatkowo objęta była wsparciem logopedy, a jeden chłopiec zajęciami 

rewalidacyjnymi. Wolontariusze oprócz pomocy w nauce organizowali wychowankom czas 

wolny oraz prowadzili zajęcia z języka angielskiego i warsztaty filmowe. Ponadto dzieci



uczęszczały na zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą: Crossfit, zapasy (MCK 

MaYDAY), treningi piłki nożnej (MZKS Chrobry Głogów), zajęcia na pływalni.
(idowód: akta kontroli str. 16, 143-144) 

Dyrektor Domu Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie Pani 

Monika Makowska-Sikora zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadała 

kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.

Dokonując analizy akt osobowych pracowników ustalono, że na dzień kontroli w Placówce 

zatrudnionych było trzynastu wychowawców, w tym dwóch w wymiarze czasu pracy pół 

etatu (umowy na zastępstwo). Wszyscy posiadali dyplomy ukończenia odpowiednich studiów 

wyższych zgodnych z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz złożyli oświadczenia wskazane 

w art. 98 ust. 3 pkt 1-4 ustawy.

Zatrudnieni przez Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie psycholog, pedagog, 

pracownik socjalny oraz opiekun dziecięcy również posiadali odpowiednie kwalifikacje, 

o których stanowi art. 98 ust. 1 pkt 2, 3,4 i 6 ustawy oraz złożyli stosowne oświadczenia.
(dowód: akta kontroli str. 145-146)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu 

Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. Regulamin organizacyjny Domu Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego 

w Głogowie, w części dotyczącej prowadzonej w Placówce dokumentacji 

wychowawczej, nie zawiera informacji o arkuszach badań i obserwacji 

psychologicznych i pedagogicznych oraz o karcie udziału w zajęciach prowadzonych 

przez pedagoga, psychologa lub osobę prowadzącą terapię. Dodatkowo, Regulamin 

organizacyjny określa możliwość zawieszenia wychowankowi wypłaty 

kieszonkowego na ustalony okres oraz uregulowanie przez wychowanka z własnych 

środków strat spowodowanych niewłaściwym zachowaniem.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego 

w Głogowie w zakresie prowadzonej dokumentacji wychowawczej oraz wypłat 

kieszonkowego dla wychowanków.



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

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

Termin realizacji: do 31 sierpnia 2017 r.

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 

29 września 2017 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji 

zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.
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