
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia r lipca 2017 r.
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Pani

Helena Sobejko

Dyrektor

Placówki opiekuńczo-wychowawczej

typu rodzinnego „Bajka”

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 6 i 7 lipca 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2017, poz. 697) kontrolerzy: Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki -  przewodnicząca 

kontroli oraz Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu 

rodzinnego „Bajka” w Lubinie, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” 

lub „kontrolowaną jednostką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie dokumentowania 

pracy opiekuńczo -  wychowawczej oraz przestrzegania praw dziecka.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2017 roku.

(dowód: akta kontroli str. 1-13)



W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 7 lipca 2017 r. funkcję 

Dyrektora Placówki opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” przy 

ul. Miedzianej 29/2 w Lubinie pełniła Pani Helena Sobejko, odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 6/2017. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, 

oświadczeń złożonych przez Panią Helenę Sobejko -  dyrektora Placówki oraz obserwacji 

wychowanków.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

• ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy

1 Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 

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

W toku przeprowadzonych czynności ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy, kontrolowana jednostka funkcjonowała na podstawie 

Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr XLI/115/2015 Zarządu Powiatu 

w Lubinie z dnia 10 września 2015 r.

{dowód: akta kontroli str. 14-26) 

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.IA9013/5/08 z dnia 7 lutego 2008 r. 

zmienionej decyzją nr PS.IS.9423.48.2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Placówka opiekuńczo -  

wychowawcza typu rodzinnego „Bajka” posiada regulaminową liczbę 8 miejsc

W dniu kontroli na podstawie analizy zestawienia tabelarycznego ewidencji 

wychowanków stwierdzono, że w Placówce umieszczonych jest 8 wychowanków, zgodnie 

z obowiązującym limitem miejsc.

(idowód: akta kontroli str. 28-31)

Dalsza część postępowania kontrolnego ujawniła, iż zgodnie z § 2 ust. 1 i § 8 ust.l 

pkt. 1-5 rozporządzenia, wychowankowie posiadali skierowania do Placówki oraz wymaganą 

dokumentację tj. odpisy aktów urodzenia, orzeczenia sądu, dokumentację szkolną i medyczną 

(bez obowiązującej karty szczepień, każde dziecko miało osobną książeczkę zdrowia 

z dokładną ewidencją szczepień), natomiast w jednym przypadku do Placówki nie przekazano 

dokumentacji dotyczącej prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatów. Nieprawidłowość



w tym zakresie leży po stronie powiatu kierującego.

(idowód: akta kontroli str. 32-33)

Na podstawie oświadczenia Dyrektora Placówki, uzyskano informacje, że kontakty 

rodziców z dziećmi i warunki ich urlopowania ustalane były przez Dyrektora Placówki, 

jednakże o ile nie zaistniały poważne przeciwwskazania (w tym zdrowotne) 

i rodzice byli w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem, kontakty rodziców z dziećmi były 

nieograniczone. W dniach kontroli, ponad połowa wychowanków przebywała 

na przepustkach w swoich domach rodzinnych. Dyrektor kontrolowanej Placówki, podczas 

pierwszego kontaktu z rodzicami informował ich o warunkach koniecznych do spełnienia, 

celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Z rodzicami zawierane było ustne 

porozumienie zobowiązujące do utrzymywania kontaktu z dziećmi oraz współdziałania 

z pracownikami Placówki. W tym celu, Dyrektor oświadcza, że podejmowane były liczne 

działania, także ze strony dyrektora Placówki, w celu angażowania rodzica w życie dziecka. 

Rodzic mógł odwiedzać dziecko przez cały dzień w siedzibie Placówki, był też zapraszany 

do towarzyszenia dziecku podczas grupowych wyjść. Rodziny dzieci uczestniczyły 

w ważnych wydarzeniach z życia wychowanków oraz brały udział w imprezach o charakterze 

integracyjno -  rekreacyjnym, np. wyjścia na basen czy boisko. Osoby najbliższe dziecku były 

zapraszane do udziału w obchodach uroczystości okolicznościowych, takich jak urodziny 

wychowanka, występy artystyczne, Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne. 

Rodzice angażowani byli także do uczestnictwa w życiu szkolnym (udział w zebraniu 

rodziców, zajęciach dodatkowych na które uczęszczało dziecko, wizytach w Poradni 

Psychologiczno -  Pedagogicznej) i emocjonalnym dziecka.

Wszystkie ww. opisane działania, zwłaszcza w początkowym etapie monitorowane były przez 

Dyrektora Placówki. Rodzice zachęcani byli także do wzmacniania kompetencji 

rodzicielskich na specjalnych zajęciach organizowanych przez powiat.

(idowód: akta kontroli str. 34-35 ).

Celem wzmocnienia działań na rzecz pracy z rodziną i możliwości powrotu do niej 

dziecka, Dyrektor Placówki podejmował współpracę z przedstawicielami jednostek 

instytucjonalnych, w szczególności z: asystentami rodziny, kuratorami, pracownikami 

ośrodków pomocy społecznej oraz sądami.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora, praca z rodziną ukierunkowana była na edukowanie, 

motywowanie i wzmacnianie działań rodziców mających na celu zwiększenie szans 

na powrót dziecka do domu rodzinnego. W okresie objętym kontrolą dwoje dzieci wróciło 

do rodziny biologicznej. W przypadku innych dzieci praca nad powrotem dzieci wciąż trwa,
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przeszkodę stanowią jednak m.in. takie czynniki jak: pozbawienie władzy rodzicielskiej, 

osadzenie rodzica w zakładzie karnym

(dowód: akta kontroli str. 36-37) 

Analizując przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art. 136, 

art. 138 i art. 139 ustawy dotyczących organizacji i dokonywania okresowej oceny sytuacji 

dziecka w placówce stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą regularnie, czyli nie rzadziej 

niż co pół roku dla dzieci powyżej trzeciego roku życia oraz nie rzadziej niż co trzy miesiące 

dla dzieci młodszych, organizowano zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

Oceny dokonywał Dyrektor Placówki w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej w następujących obszarach: sytuacji rodzinnej, metod pracy z dzieckiem 

i rodziną, realizacji planu pomocy, stanu zdrowia, możliwości powrotu dziecka do rodziny 

biologicznej lub rodzinnej pieczy zastępczej oraz ewentualnej potrzebie umieszczenia dziecka 

w innej placówce. We wszystkich przypadkach sporządzono wnioski o zasadności dalszego 

pobytu dziecka w placówce i przekazano je do właściwego sądu.

(dowód: akta kontroli str. 38-39) 

W obrębie badanej próby kontroli ustalono, że dla każdego wychowanka sporządzono 

diagnozę psychofizyczną, o której mowa w § 14 rozporządzenia. Diagnozy opracowywane 

były przez specjalistę, w tym wypadku psychologa, nie będącego pracownikiem Placówki. 

Wcześniej był to specjalista z firmy zewnętrznej, na dzień kontroli diagnozy były opracowane 

przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Merytoryczna ocena 

przedłożonych diagnoz wykazała, że nie każda z nich zawierała wyznaczone 

w § 14 rozporządzenia aspekty. Każdy z dokumentów zawierał: przyczyny kryzysu 

w rodzinie oraz opis rozwoju dziecka. W jednym przypadku nie było opisanych mocnych 

stron dziecka oraz wskazania do pracy pedagogicznej, w dwóch przypadkach zabrakło opisu 

relacji dziecka z otoczeniem. W żadnej diagnozie nie została szczegółowo ujęta praca 

z rodziną. Należy zwrócić uwagę, by w przyszłości dokumenty zawierały elementy wskazane 

w rozporządzeniu.

(dowód: akta kontroli str. 40-41) 

Zgodnie z § 15 i § 17 ust. 1 rozporządzenia, Praca z dzieckiem odbywała się m.in. 

poprzez realizację planu pomocy opracowanego dla każdego wychowanka placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej. Nie były one jednak modyfikowane co pół roku, co jest 

niezgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzenia. We wszystkich przypadkach struktura planu była 

mało przejrzysta. Cele krótkoterminowe nie były zatytułowane i mieściły się w tabelach pod 

celami długoterminowymi. Cele długoterminowe podzielone były na cztery obszary
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w zakresach: środowiska rodzinnego, zdrowia, psychologicznym oraz pedagogicznym. 

Główny cel pracy był słabo wyszczególniony i wchodził w zakres środowiska rodzinnego. 

Tym samym, uwzględniając powyższe oznaczenia plan pomocy nie był prowadzony zgodnie 

z § 15 ust. 3.
(idowód: akta kontroli str. 42-43) 

Dla wychowanków kontrolowanej jednostki, prowadzone były karty pobytu 

zawierające opisy i informacje dotyczące obszarów wskazanych w § 17 ust. 2 pkt. 

2 rozporządzenia, prowadzony jednakże wg nieaktualnego wzoru. Informacje tytułowane były 

jako „znaczące dla dziecka wydarzenia” oraz „komentarze” i pisane były w sposób 

lakoniczny, nie zawsze oddające w pełni opisywany obszar. Dodatkowo prowadzony był 

system punktowy oceny dziecka obejmujący obszary: stosunek rodziców do dziecka, relacje 

dziecka z rodzicami, funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce, nauka szkolna dziecka, 

funkcjonowanie społeczne dziecka poza placówką, samodzielność, funkcjonowanie 

emocjonalne, stan zdrowia dziecka oraz szczególne potrzeby dziecka. Każdy z tych obszarów 

oceniany było w skali od 0 do 5 (od oceny negatywnej do pozytywnej).

(idowód: akta kontroli str. 44-46)

Z uwagi na sytuację prawną wychowanków, uniemożliwiającą adopcję, Dyrektor nie 

zgłaszał do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach przebywających w Placówce.

Tak samo wobec żadnego dziecka, o którym mowa w art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor 

Placówki nie złożył do sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu 

postępowania o wydanie zarządzeń z uwagi na fakt, że rodzice dzieci zamieszkałych 

przynajmniej 18 miesięcy w Placówce, są na chwilę obecną w zakładach karnych. Pozostałe 

dzieci przebywały w Placówce poniżej określonego w ustawie czasu.

(dowód: akta kontroli str. 47-54). 

Spośród obecnych wychowanków Placówki, troje realizowało obowiązek szkolny. 

Dwoje spośród nich uczęszczało do szkoły specjalnej, w której brały udział m.in. w zajęciach 

socjoterapeutycznych, matematycznych oraz wokalnych, tanecznych 

i plastycznych. Dwoje wychowanków uczęszczało na zajęcia dodatkowe z języka 

angielskiego a dwoje na dodatkowe zajęcia sportowe organizowane poza szkołą. Każde 

ze starszych dzieci uczęszczało do Miejskiego Domu Kultury na zajęcia artystyczne.

(dowód: akta kontroli str. 55-56)

W Placówce przestrzegany był zapis § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, nakazujący 

comiesięczne wypłacanie dzieciom powyżej piątego roku życia kwot pieniężnych 

do własnego dysponowania o wartości od 10 do 50 złotych, w zależności od wieku dziecka.
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Dodatkowo przyznawane były nagrody pieniężne m.in. za dobre wyniki w nauce lub 

sprawowanie. Na każdej liście wypłat widniało imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota, 

adnotacja o formie przekazu pieniędzy, data oraz podpis wychowanka. Przykładowy 

dokument określający wypłaty kwot dołączony jest do regulaminu Placówki.

(dowód: akta kontroli str. 27)

W kontrolowanym okresie nie było wychowanków, którzy zostali usamodzielnieni 

i opuścili Placówkę.

Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia ewidencja dzieci prowadzona była w Księdze Ewidencji 

zawierającej wymagane informacje. Po przeanalizowaniu danych tabelarycznych ustalono, 

iż wszystkie dzieci wpisane były do ewidencji Placówki.

(dowód: akta kontroli str. 57)

W dniu kontroli uzyskano od Dyrektora oświadczenie, że w okresie objętym kontrolą 

nie było przypadków wystąpienia zachowań ryzykownych oraz nieusprawiedliwionej 

nieobecności dziecka w Placówce. W przypadku wystąpienia podobnych zagrożeń, Placówka 

ma opracowaną określoną procedurę działania.

W dalszej części oświadczenia, Dyrektor Placówki deklaruje, że pomoc dzieciom 

w nauce organizowana była w sposób bieżący przez nią samą oraz dwie wychowawczynie 

(same będące wcześniejszymi wychowankami Placówki). W przypadku występujących 

deficytów u dziecka, przy udziale Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej, analizowano czy 

problemy wynikają z niedojrzałości, problemów o podłożu medycznym czy zaniedbań 

środowiska. Z dziećmi, zwłaszcza bezpośrednio po przyjęciu do Placówki, potrzebne było 

nadrobienie braków edukacyjnych, w związku z tym Dyrektor Placówki lub wychowawca 

odrabiał z dzieckiem lekcje w pokoju wspólnym. W przypadku nauki czytania, 

wychowankowie byli zachęcani do czytania na głos, w celu wyrobienia pożądanego nawyku. 

W każdym przejawie inicjatywy ze strony dziecka, wychowanek mógł liczyć 

na towarzyszenie w tym procesie osoby dorosłej. Część zajęć wyrównawczych odbywało się 

przy udziale szkoły, do której uczęszczali wychowankowie.

(dowód: akta kontroli str. 55-56)

W dniach kontroli, z uwagi na czas wakacji, na terenie Placówki przebywali jedynie 

najmłodsi wychowankowie tj. trzymiesięczny chłopiec oraz dwie roczne dziewczynki, starsze 

dzieci przebywały na kilkudniowych przepustkach do domu rodzinnego. W związku 

z powyższym, w zakresie przestrzegania Praw Dziecka pobrano oświadczenie od Dyrektora 

Placówki oraz skoncentrowano się na obserwacji małoletnich. U wszystkich obecnych dzieci 

nie były widoczne znamiona lęku, chętnie wyciągały rączki do „cioci”, jak określały się



wychowawczynie i Dyrektor Placówki. Do obcej osoby tj. kontrolera pozostawały nieufne, 

ożywiały się i uspokajały w obecności wychowawców Placówki. Najmłodsze, trzymiesięczne 

dziecko uśmiechało się do wychowawcy zajmującego się dzieckiem, wchodziło w kontakt, 

zaczynało gaworzyć. Po obserwacji wnioskować można, że maluchy rozwijają się w sposób 

prawidłowy. Wszystkie dzieci miały zapewnione swoje miejsce w pokoju, łóżeczka dziecięce 

oraz zabawki dostosowane były do rozwoju i wieku. Uwzględniając oświadczenie Dyrektor 

Placówki, system motywacyjny funkcjonujący w Placówce, opierał się na wzmocnieniach 

pozytywnych. Za każde zachowanie pożądane, sukces dziecka, dawane były pozytywne 

odpowiedzi zwrotne, często werbalne, czasami finansowe lub były to drobne gratyfikacje typu 

wyjście na lody. Każde dziecko uczone było też oszczędności, istniała możliwość sumowania 

drobnych nagród i odebrania większej nagrody po uzbieraniu odpowiedniej puli. Ponadto 

z dodatku wychowawczego każde dobro materialne, jakie było zakupione na potrzeby 

dziecka, wpisywano w osobnym zeszycie, by w razie powrotu do domu rodzinnego, 

zakupione przedmioty mogło zabrać ze sobą. W Placówce nie były stosowane żadne 

określone kary, za niewłaściwe zachowanie konsekwencja była naturalnym czynnikiem 

następczym np. brak telewizji/komputera do momentu odrobienia lekcji. W przypadkach 

większego „przewinienia”, czas bez komputera/telewizji ulegał wydłużeniu. Jeśli wystąpiły 

przy tym ewentualne zniszczenia, wychowanek pomagał przy sprzątaniu, odnawianiu

uszkodzonej rzeczy razem z wychowawcą, w celu wzmacniania i modelowania zachowań 

społecznie pożądanych u młodych osób.

{dowód: akta kontroli str. 58)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego „Bajka” w Lubinie, stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. Plany pomocy dziecku nie uwzględniały elementów opisanych w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) oraz nie były

aktualizowane w terminie zgodnym z ww. rozporządzeniem.

2. Karta pobytu dziecka nie uwzględniała elementów opisanych w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie

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

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Plany 

Pomocy Dziecku.
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Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 i 5 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 2017 r.

2. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Karty 

Pobytu Dziecka.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 pkt. 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: do 30 listopada 2017 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 197d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

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

jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W terminie do 30 września 2017 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 

realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.
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