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Pani
Agnieszka Tekiela
Dyrektor 
Domu Dziecka 
w Ludowie Polskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dnia 18 i 19 września 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, 

poz. 697, ze zm.) kontrolerzy Piotr Szafarowicz — starszy inspektor wojewódzki oraz Grażyna 

Zielińska -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Domu Dziecka w Ludowie Polskim, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Placówką” lub „Domem”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Domu Dziecka w zakresie dokumentowania 

pracy opiekuńczo -  wychowawczej oraz zgodności zatrudniania pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2017 roku. W okresie objętym 

kontrolą, tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 18 września 2017 r. funkcję Dyrektora Domu 

Dziecka w Ludowie Polskim pełniła Pani Agnieszka Tekiela, odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, a jej 

uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 2. Postępowanie kontrolne 

przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, akt osobowych 

oraz oświadczeń złożonych przez Dyrektora Domu Dziecka.

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 zastępcze (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720).

Dom Dziecka w Ludowie Polskim jest publiczną placówką opiekuńczo -  wychowawczą 

typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Powiat Strzeliński. Dom funkcjonuje na podstawie 

decyzji nr PS-IS.9423.35.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Wojewody Dolnośląskiego i zapewnia 

14 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzin własnych (dowód: akta kontroli str. 

3 4 -3 5 ) .

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy oraz art. 36 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) Zarząd Powiatu w Strzelinie podjął 

uchwałę nr 337/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej „Dom Dziecka w Ludowie Polskim”. Regulamin określa 

organizację Domu oraz jego typ, zasady sprawowania opieki nad dziećmi, prawa i obowiązki 

wychowanków, prowadzoną dokumentację oraz mienię i gospodarkę finansową. Nie stwierdza 

się żadnych nieprawidłowości w zakresie treści Regulaminu oraz jego zgodności z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującymi (dowód: akta kontroli str. 39 -  49).

Na dzień kontroli w Placówce umieszczonych było łącznie 15 wychowanków, w tym

1 za zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego wydanym w trybie art. 95 ust. 3a ustawy. Każdy 

z 15 wychowanków miał w pokoju swoje łóżko oraz miejsce do przechowywania odzieży 

i rzeczy osobistych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, dziecko do placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

kieruje powiat. Wszyscy wychowankowie Placówki posiadali skierowania wydane przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, działającego w imieniu 

Starosty Strzelińskiego. Ośmiu wychowanków zostało przeniesionych z Domu Dziecka w Górcu, 

natomiast pozostałych siedmiu ze środowiska rodzinnego. Do skierowań zostały dołączone 

wszystkie wymagane dokumenty wskazane w § 8 ust. 1 rozporządzenia (dowód: akta kontroli str. 

1 9 -2 1 ).

Realizując wytyczne art. 93 ust. 4 i art. 100 ust. 3 ustawy w Placówce podejmowane 

były działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej oraz umożliwiano dzieciom 

utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną, o ile nie było stosowanego zakazu ze strony sądu.
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W Placówce za pracę z rodziną wychowanka odpowiedzialny był pracownik socjalny, 

wychowawca, psycholog i pedagog. Z chwilą przyjęcia dziecka do Placówki pracownik socjalny 

nawiązywał kontakt z rodziną dziecka w miejscu jej zamieszkiwania. Na podstawie wywiadu 

środowiskowego sporządzano plan pracy z rodziną. Pracownik socjalny ustalał również 

możliwości urlopowania dziecka do rodziny w dni wolne od nauki szkolnej, często monitorował 

przebieg przepustek oraz bieżącą sytuację rodziny. W przypadkach kiedy rodzina wychowanka 

mieszkała poza powiatem strzelińskim, pracownik socjalny nawiązywał współpracę z ośrodkiem 

pomocy społecznej gminy pochodzenia dziecka. Każdy z wychowawców kierujących procesem 

wychowawczym swoich podopiecznych zobowiązany był poznać jego środowisko rodzinne, 

zarówno podczas wizyt domowych, jak i kontaktów telefonicznych. W Placówce do dyspozycji 

wychowawców i wychowanków był i nadal jest służbowy telefon komórkowy. Rodzice 

wychowanków mieli możliwość odwiedzania swoich dzieci w Placówce, zapraszani byli również 

na wszelkie uroczystości typu: I Komunia Święta, Bierzmowanie, urodziny, Dzień Matki, Dzień 

Ojca, Festyn Rodzinny, występy artystyczne dzieci, itp.

Każdy z rodziców miał możliwość systematycznych spotkań z psychologiem Placówki, którego 

praca ukierunkowana była na motywowaniu rodziców do wypełniania zobowiązań nałożonych 

na nich przez sądy (terapia odwykowa, trening umiejętności wychowawczych, podjęcie pracy) 

jako warunku ewentualnego powrotu dzieci pod ich opiekę. Z kolei, działania pedagoga 

dotyczyły przede wszystkim zwiększania umiejętności wychowawczych rodziców m.in. poprzez 

rozmowy na temat stosowania nagród i konsekwencji podczas pobytu dziecka na przepustce 

w domu rodzinnym. W okresie objętym kontrolą w wyniku intensywnej pracy kadry Placówki 

oraz asystenta rodziny jedna wychowanka wróciła do domu rodzinnego pod opiekę matki. 

W bieżącym roku szkolnym siedmiu wychowanków ma zgody sądowe na urlopowanie do domu 

rodzinnego w dniu wolne od nauki, a jeden wychowanek zgodę Dyrektora Placówki (dowód: akta 

kontroli str. 66 -  67).

Analizując przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art. 136, art. 137 i art. 

138 ust. 1 ustawy dotyczących organizacji i dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka 

w placówce stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą zorganizowano dwa zespoły do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka w dniach 1 9 - 2 1  września 2016 r. i 20 -  22 marca 2017 r. 

O terminach posiedzeń zespołu Dyrektor Placówki informował organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie oraz wszystkich rodziców, 

którzy nie byli pozbawieni praw rodzicielskich. W wyniku kontroli dokumentacji sporządzonej 

z obu posiedzeń stwierdzono, że w składzie każdego zespołu był Dyrektor Placówki, pedagog, 

psycholog, pracownik socjalny, wychowawca oraz przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy
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zastępczej i ośrodka adopcyjnego. Mimo wysłanych zaproszeń na posiedzeniach nie pojawił się 

żaden rodzic. Oba zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dokonały oceny każdego 

wychowanka Placówki w obszarach dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka, metod pracy 

z dzieckiem i rodziną, realizacji planu pomocy, stanu zdrowia dziecka, możliwości powrotu 

dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

ewentualnej potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce oświatowej lub leczniczej. 

Dla wszystkich wychowanków sporządzone zostały wnioski o zasadności dalszego pobytu 

w Placówce, które przekazano do właściwego sądu (dowód: akta kontroli str. 15, 29 -  30).

Zgodnie z § 14 rozporządzenia dla każdego wychowanka Placówki została sporządzona 

przez pedagoga i psychologa diagnoza psychofizyczna. Dokument przygotowywano w okresie 

nie dłużnym niż trzy miesiące od chwili przyjęcia do Placówki. Merytoryczna ocena 

przedłożonych diagnoz wykazała, że każda z nich zawierała opis mocnych strony dziecka, 

przyczyny kryzysu w rodzinie, opis relacji dziecka z otoczeniem oraz opis jego rozwoju. 

W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka w diagnozie zawarto również wskazania 

do pracy pedagogicznej, pracy z rodziną dziecka, konieczność udziału dziecka w programie 

terapeutycznym oraz przygotowanie dziecka do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub 

do usamodzielnienia (dowód: akta kontroli str. 21 -  22).

Na podstawie sporządzonej diagnozy psychofizycznej oraz zgromadzonej w Placówce 

dokumentacji, każdy wychowawca kierujący procesem wychowawczym opracował plany 

pomocy dla swoich podopiecznych. Plany zawierały określone cele i działania długo oraz 

krótkoterminowe w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, kontaktów z rodziną, 

funkcjonowania społecznego w Placówce i poza nią na okres kolejnych sześciu miesięcy. Po tym 

czasie sporządzano do każdego planu kartę jego modyfikacji. We wszystkich planach został 

określony cel pracy z dzieckiem na czas jego pobytu w Placówce. W ośmiu przypadkach 

zaplanowano pracę z dzieckiem pod kątem umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej lub 

rodzinie adopcyjnej, natomiast dla czterech wychowanków zaplanowano powrót do domu 

rodzinnego. W odniesieniu do dwóch wychowanków plan pomocy został przygotowany przed 

sporządzeniem diagnozy psychofizycznej, co jest niezgodne z § 15 rozporządzenia (dowód: akta 

kontroli str. 23 -  24).

Dla wychowanków kontrolowanej Placówki prowadzone były przez wychowawców karty 

pobytu zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Szczegółowa analiza zapisów wybranych kart 

pobytu dotyczyła wychowanków, którzy zamieszkiwali w Placówce w miesiącach wrzesień 2016 

oraz styczeń i maj 2017. W nielicznych przypadkach stwierdzono brak opisów lub informacji 

w kartach dotyczących stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, podawanych leków oraz

4



pobytów dziecka w szpitalach. Informacje dotyczące relacji dziecka z rodzicami, funkcjonowania 

społecznego, kontaktów ze szkołami, stanu emocjonalnego dziecka, jego szczególnych potrzeb 

i współpracy Placówki ze środowiskiem były sumiennie i regularnie odnotowywane w kartach 

przez wychowawców (dowód: akta kontroli str. 25 -  26).

W celu realizacji zadań określonych w § 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia z Domem 

Dziecka w Ludowie Polskim współpracuje pedagog i psycholog. Oboje specjaliści prowadzą dla 

każdego wychowanka kwestionariusze (arkusze) badań i obserwacji. Wpisy w dokumentacji 

dokonywane są raz w miesiącu. Z kolei dla wytypowanych dzieci wyżej wymienieni specjaliści 

prowadzą karty udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu. Organizowane zajęcia mają 

charakter grupowy lub indywidualny i są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i deficyty 

dzieci. W kartach odnotowuje się dane dziecka uczestniczącego w zajęciach, datę oraz opis ich 

przebiegu (dowód: akta kontroli str. 27 -  28).

W okresie objętym kontrolą, Dyrektor Placówki realizował obowiązek wynikający z art. 

100 ust. 4 ustawy i na bieżąco zgłaszał do ośrodka adopcyjnego informacje o dzieciach 

przebywających w Placówce, których sytuacja prawna umożliwiała przysposobienie (dowód: 

akta kontroli str. 1 7 -1 8 , 63).

Wobec 4 dzieci, o których mowa w art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor Placówki złożył 

do sądu wnioski wraz z uzasadnieniem i opinią podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną 

w gminie pochodzenia dziecka o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń celem 

zbadania zaistnienia warunków umożliwiających powrót do rodziny lub umieszczenie w rodzinie 

przysposabiającej (dowód: akta kontroli str. 50 -  57).

Przebywające w kontrolowanej Placówce dzieci i młodzież realizowały obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki. Spośród 15 wychowanków pięcioro na poziomie szkoły 

podstawowej, pięcioro na poziomie gimnazjum oraz pięcioro w szkołach ponadgimnazjalnych 

(zasadnicze szkoły zawodowe i technikum). Czworo wychowanków realizowało obowiązek 

szkolny poza miejscem zamieszkania i przyjeżdżało do Placówki tylko w dni wolne od nauki 

(dowód: akta kontroli str. 1 7 -1 8 ).

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

comiesięczne wypłacanie dzieciom kwot pieniężnych do własnego dysponowania. 

Zasady przyznawania i tryb wypłacania kieszonkowego dla dzieci z Domu Dziecka w Ludowie 

Polskim został określony w Regulaminie wprowadzonym przez Dyrektora Placówki. 

Kieszonkowe wypłacane było za dany miesiąc do 10. dnia miesiąca następnego. Na podstawie 

list wypłat kieszonkowego za okres od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. stwierdzono, 

że wysokość wypłacanych kwot była zgodna z przepisem prawa, a odbiór kwitowany był
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podpisem wychowanka. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych otrzymywały kieszonkowe za pomocą przekazu 

pocztowego, załączanego następnie do listy wypłat za dany miesiąc (dowód: akta kontroli str. 16, 

5 8 -6 0 ) .

Zgodnie z wykazem tabelarycznym, w kontrolowanym okresie troje wychowanków 

ukończyło 18 rok życia, z czego dwoje opuściło Placówkę, a jeden nadal w niej zamieszkuje 

ze względu na kontynuację nauki. Dokumenty związane ze wskazaniem opiekuna procesu 

usamodzielnienia, jak również indywidualne programy usamodzielnienia zostały przygotowane 

zgodnie z terminami określonymi w art. 145 ustawy. Indywidualne programy usamodzielnienia 

zostały zatwierdzone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie 

(dowód: akta kontroli str. 31).

Celem przestrzegania przepisu § 12 ust. 2 rozporządzenia Dyrektor Placówki wydał 

zarządzenie w sprawie obowiązku przeprowadzania przez wychowawcę sprawującego opiekę 

w porze nocnej co najmniej trzech obchodów w godzinach 23:00, 2:00 i 5:00 rano. Każdy obchód 

musi być odnotowany w zeszycie raportów, co zostało potwierdzone w trakcie czynności 

kontrolnych (dowód: akta kontroli str. 16).

Od dnia 1 lipca 2014 r. w Placówce prowadzona jest ewidencja wychowanków 

zawierająca następujące dane: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, PESEL, dane 

osobowe rodziców lub opiekunów wraz z adresem, sygnaturę postanowienia sądowego, datę 

przyjęcia do Placówki, numer aktu urodzenia, datę skreślenia z ewidencji oraz nazwę i adres 

placówki, do której przeniesiono wychowanka. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z § 17 ust. 5 

rozporządzenia (dowód: akta kontroli str. 15).

Realizując wymóg § 5 rozporządzenia w Domu Dziecka w Ludowie Polskim 

wprowadzono wykaz procedur zachowania w trudnych sytuacjach wychowawczych. W punkcie 

I wykazu opisano procedurę postępowania w razie samowolnego opuszczenia Placówki przez 

wychowanka lub niepowrotu z udzielonej przepustki. Procedura jest zgodna ze wskazaniami 

ustawodawcy w tym zakresie (dowód: akta kontroli str. 61 -  62).

W ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce szkolnej 

od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w Placówce odbywała się tzw. nauka 

własna pod opieką wychowawcy pełniącego dyżur. Dzieci miały także zapewnioną pomoc 

w nauce ze strony stażysty oraz wolontariuszy. Wolontariusze pomagali dzieciom i młodzieży 

przede wszystkim w nauce języków obcych oraz przedmiotów ścisłych. Oprócz pomocy w nauce 

wolontariusze organizowali dzieciom m.in. zajęcia artystyczne, i fotograficzne. Powstał 

kalendarz ze zdjęciami przyrody wykonanymi przez dzieci. Ponadto dla dzieci tego
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wymagających pedagog prowadził zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno - kompensacyjne. 

Dzieci korzystały z tego typu zajęć także w szkołach, łącznie 5 dzieci, ajedna dziewczynka 

korzystała dodatkowo z zajęć rewalidacyjnych. Wychowankowie uczęszczali również na zajęcia 

dodatkowe organizowane w szkołach np. chór, koło muzyczne, koło tańca sportowego, koło 

pierwszej pomocy, zespół cheerleaders oraz poza szkołą np. nauka pływania w aąuaparku 

(dowód: akta kontroli str. 65).

W zakresie oceny zgodności zatrudniania osób pracujących z dziećmi w placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej z wymogami kwalifikacyjnymi stwierdzono, na podstawie 

przedłożonej dokumentacji z akt osobowych, że wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Domu 

Dziecka w Ludo wie Polskim, jak również współpracujący z Placówką specjaliści (psycholog, 

pedagog, terapeuta, pielęgniarka, specjalista pracy socjalnej) mieli kwalifikacje zawodowe 

zgodne z art. 98 ustawy (dowód: akta kontroli str. 32 -  33, 36 -  38). W prowadzonym 

postępowaniu kontrolnym odstąpiono od oceny zgodności zatrudnienia i kwalifikacji 

zawodowych Dyrektora Placówki Pani Agnieszki Tekieli ze względu na jej dokonanie 

i pozytywne zweryfikowanie w trakcie postępowania administracyjnego Wojewody 

Dolnośląskiego z 2014 roku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego w Ludowie Polskim.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka 

w Ludowie Polskim nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienie dotyczące prowadzenia kart 

pobytu zostało usunięte w trakcie kontroli.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 
pokontrolnych, 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. 2017, poz. 697, ze zm.).

POUCZENIE
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