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Pani
Danuta Jakubowska - Moskaluk
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej 
typu rodzinnego N r 4 
w Krosnowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 - 27 października 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 122a ustawy z dnia 

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

z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki 

i Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową 

w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej typu rodzinnego Nr 4 

w  Krosnowicach, 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.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 października 2016 r. do dnia 26 października 

2017 r. funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Danuta Jakubowska - Moskaluk 

odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 1. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej 

realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora i rozmów z wychowankami.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub 

„rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku 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).

Placówka mieści się w piętrowym wolnostojącym domku w Krosno wicach. W dniu 

kontroli przebywało w  niej siedmioro wychowanków w wieku od 6 roku życia do 16 lat. 

Na parterze znajduje się kuchnia wyposażona w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego 

oraz stół z krzesłami, przy którym dzieci spożywają posiłki. Na tym samym poziomie jest 

toaleta i łazienka, pokój opiekunów oraz pokój ciężarnej wychowanki umeblowany 

i przygotowany również dla jej przyszłego dziecka. Na pierwszym piętrze są cztery pokoje, 

trzy dwuosobowe oraz jeden jednoosobowy. Wszystkie są wyposażone w łóżka, tapczany, 

biurka, szafy i szafki. Do dyspozycji dzieci jest łazienka i ubikacja. N a holu 

wygospodarowano miejsce z kompletem wypoczynkowym, naprzeciwko którego na ścianie 

umocowany jest telewizor. Na drugim piętrze jest pokój przeznaczony na miejsce do zabawy 

i wyciszeń. Dzieci do swojej dyspozycji mają dwa komputery i cztery laptopy.

(iclowód: akta kontroli str. 28)

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy Placówka działała na podstawie Regulaminu 

organizacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 147/2012 Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

Z dnia 8 sierpnia 2012 1'. {dowód: akta kontroli str. 14-19)

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS -  IS.9423.10.2012 z dnia 

1 października 2012 roku, kontrolowana jednostka jest placówką opiekuńczo -  wychowawczą 

typu rodzinnego z regulaminową liczbą ośmiu miejsc. Na podstawie przedłożonej ewidencji 

stwierdzono, że w Placówce umieszczonych było siedmioro wychowanków. Troje dzieci 

realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w  Krosno wicach, dwoje w Gimnazjum 

również w Krosnowicach, jedna dziewczynka uczy się w Zawodowej Szkole 

Przedsiębiorczości w Kłodzku. Najmłodszy wychowanek uczęszcza do klasy „0” także 

W  Krosnowicach. {dowód: akta kontroli str. 20)

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego trybu kierowania dziecka 

do placówki wszyscy podopieczni posiadali skierowania wraz z dokumentacją, o której mowa 

w § 8 ust. 1 pkt 1 - 5  rozporządzenia, tzn. odpis aktu urodzenia, orzeczenie sądu 

o umieszczeniu w placówce, dokumenty szkolne, dokumentację o stanie zdrowia oraz
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informację o pracy z rodziną. W Placówce przechowywana była bieżąca dokumentacja 

medyczna oraz książeczki zdrowia dzieci. {dowód: akta konti-oli str. 22, 30)

Odnosząc się do art. 93 ust. 4 i art. 100 ust. 3 ustawy ustalono, że Placówka 

umożliwiała dzieciom utrzymywanie kontaktów z rodzinami. Analizując sytuację prawną 

dzieci stwierdzono, że czworo rodziców miało ograniczoną władzę rodzicielską natomiast 

troje zostali jej pozbawieni. W Placówce rodzice wychowanków mogli ich odwiedzać raz 

w  tygodniu -  w piątek, w godzinach od 15.00 do 17.00., lub o innej porze, ale po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Jednak z informacji udzielonej przez Dyrektora 

kontrolowanej jednostki wynika, że rodzice przyjeżdżali do Placówki w  dowolne dni 

tygodnia, nie konsultując wcześniej terminów przyjazdów. Dyrektor kierując się dobrem 

dzieci każdorazowo wyrażała zgodę na odwiedziny. Na podstawie przedstawionej 

dokumentacji stwierdzono, że połowa wychowanków posiada sądowe zgody na przepustki do 

domów i korzysta z nich. Dzieci najczęściej odwożone są do rodzin biologicznych przez 

opiekunów Placówki. W wyniku przeprowadzonych rozmów z przebywającymi w  Placówce 

wychowankami ustalono, że chętni rodzice są zapraszani i uczestniczą we wszystkich 

imprezach organizowanych przez prowadzących. Wyżej wymienieni korzystają również 

z pomocy Dyrektora przy sporządzaniu różnych pism oraz w  kontaktach z urzędami.

{dowód: akta kontroli str. 29)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oceny sytuacji dokonuje 

dyrektor w  porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej ( art. 139 ust.l ustawy). 

N a podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że Placówka organizowała 

i dokonywała okresowej oceny sytuacji dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dodatkowo, jako głos doradczy obecni byli pedagodzy, nauczyciele szkół, do których 

uczęszczają wychowankowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. 

W  badanym okresie odbyły się trzy posiedzenia, tj. 1 października 2016 r., 7 kwietnia 2017 r. 

i 6 października 2017 r.. D la każdego dziecka opracowywany był dokument zawierający 

ocenę sytuacji dziecka w siedmiu obszarach wskazanych w art. 136 ustawy. Po dokonaniu 

okresowej oceny Dyrektor Placówki zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy, przesyłał do sądu 

wniosek o zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Potwierdzeniem przekazania 

wniosku była pieczątka wpływu do sądu. {dowód: akta kontroli str. 25)

Odnosząc się do § 14 ust. 1 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka 

do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną. W przypadku kontrolowanej jednostki 

do końca 2016 roku diagnozy sporządzane były przez psychologa zatrudnionego 

w  Towarzystwie Społecznym „Razem” w Kłodzku, który w  tym czasie pełnił funkcję 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Od stycznia 2017 r. organizatorem jest Powiatowe
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Centrum Pomocy Rodzinie w  Kłodzku i w  związku z powyższym diagnozy psychofizyczne 

sporządzane są przez zatrudnionego w nim pedagoga. Dokonując analizy w/w dokumentu 

ustalono, że diagnozy zawierają wszystkie wskazane w  § 14 ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia 

elementy tj.: mocne strony dziecka i jego potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, 

emocjonalnym oraz społecznym, przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na 

rozwój dziecka, relacje dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla 

dziecka, rozwój dziecka. {dowód: akta kontroli str. 24)

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy, dyrektora placówki rodzinnej w opracowaniu planu 

pomocy dziecku wspiera organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Plan powinien być 

opracowany niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej - § 15 ust. 

1 rozporządzenia. Jak wynika z analizy w/w dokumentu plany zostały opracowane przy 

wsparciu organizatora. W swej treści wskazywały cele oraz działania krótkoterminowe 

i długoterminowe (uwzględniające wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację 

rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia). Ponadto 

w  przypadku wszystkich wychowanków został również określony cel pracy z dzieckiem. 

Co pół roku dokonywano modyfikacji planu w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka 

lub jego rodziny. {dowód: akta kontroli str. 23)

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, dla każdego dziecka w  Placówce 

prowadzona była karta pobytu zawierająca informacje uzupełniane każdego miesiąca. Karty 

prowadzone były w zeszytach. Analizie poddano karty za okres objęty kontrolą tj. od 

października 2016 roku do października 2017 r. Dokument zawierał wszystkie wymagane 

przepisami wpisy tj. informacje dotyczące aktualnej sytuacji dziecka ze znaczącymi 

wydarzeniami, dane na temat sytuacji szkolnej, oraz stanie zdrowia.

{dowód: akta kontroli str. 31)

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy Dyrektor Placówki na bieżąco zgłaszał do ośrodka 

adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, a także składał wnioski do sądu 

o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dzieci w terminie, o którym 

mowa w  art. 100 ust. 4a, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających ich powrót 

do rodziny albo umieszczenie w  rodzinie przysposabiającej.

W  myśl § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wychowankowie, którzy ukończyli piąty rok 

życia, powinni mieć zapewnioną comiesięczna kwotę pieniężną do własnej dyspozycji. 

W kontrolowanej Placówce wysokość kieszonkowego dla poszczególnych wychowanków jest 

taka sama i wynosi 80 zł. Raz w  miesiącu dzieci otrzymują 30 zł, natomiast kwota 50 zł jest 

za zgodą wychowanka odkładana do koperty i po zakończeniu semestru szkolnego 

wypłacana. Ponadto wychowankowie mogą otrzymać za postępy w nauce dodatkową nagrodę
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w formie finansowej. Dyrektor Placówki przedłożył listy kieszonkowego podpisane przez 

dzieci. {dowód: akta kontroli str.28-29)

Poddając analizie przestrzeganie przepisu art. 145 ustawy dotyczącego przygotowania 

dokumentacji związanej z usamodzielnieniem wychowanka stwierdzono, że w okresie 

objętym kontrolą dwoje wychowanków usamodzielniło się i opuściło Placówkę. 

Dokumentacja wychowanków dotycząca wyznaczenia opiekuna procesu usamodzielnienia, 

jak  i przygotowanie indywidualnego programu usamodzielnienia odbyło się w  ustawowym 

terminie. We wrześniu 2017 r. jedna dziewczynka osiągnęła pełnoletność i rozpoczęła proces 

usamodzielnienia i nadal przebywa w Placówce. Ustalono, że terminowo wskazała osobę, 

która podjęła się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz uzyskała pisemną zgodę 

tej osoby. {dowód: akta kontroli str. 68-69, 74)

Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia w Placówce winna być prowadzona ewidencja 

dzieci zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia dziecka, adres ostatniego 

miejsca zamieszkania oraz aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego 

opiekunów prawnych. W trakcie kontroli stwierdzono, że ewidencja prowadzona była 

w Placówce prawidłowo ponieważ zawierała wszystkie wyżej wskazane informacje.

{dowód: akta kontroli str. 21) 

Podczas kontroli ustalono, że Dyrektor Placówki wie jakie działania należy podjąć 

w  przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka (§ 5 rozporządzenia).

Dyrektor Placówki złożyła oświadczenie, iż w Placówce organizowana była pomoc 

dzieciom w  nauce (§ 18 ust.l pkt 11 rozporządzenia). Dzieci pod nadzorem i/lub przy 

pomocy opiekunów odrabiały zadania domowe. Podopieczni pomagali także sobie 

wzajemnie. W 2016 r. wychowankowie korzystali z pomocy w nauce matematyki 

z korepetytora. Obecnie taka pomoc nie jest już  potrzebna. Dzieci uczestniczyły również 

w  dodatkowych zajęciach organizowanych w  szkołach. Powyższa informacja została 

potwierdzona przez dzieci podczas indywidualnych rozmów. {dowód: akta kontroli str. 26)

W obowiązującym w Placówce Regulaminie organizacyjnym, w § 12

wyszczególniono prawa wychowanka. Regulamin zawiera katalog praw dziecka zgodny z art. 

4 ustawy. Na podstawie rozmów przeprowadzonych z Dyrektorem Placówki i pięcioma 

wychowankami oraz obserwacji zachowań dzieci dokonano ustaleń w zakresie przestrzegania 

praw dziecka. Podopieczni pozbawieni możliwości wychowywania w  rodzinie, mieli 

zapewnioną całodobową opiekę. Wychowankowie zgłaszali możliwość podtrzymywania 

kontaktów osobistych i telefonicznych z rodzicami i innymi członkami rodzin. Wszystkie 

dzieci objęte były kształceniem adekwatnym do poziomu rozwojowego, uczestniczyły 

w  wycieczkach szkolnych (np. do kina, teatru) oraz zajęciach pozalekcyjnych (np. koła
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zainteresowań). Przygotowaniu do samodzielnego życia sprzyjały działania podejmowane 

w Placówce na co dzień. Dostosowane one były do wieku i stopnia rozwoju. Dzieci, przy 

udziale dorosłych, dbały o porządek w pokojach. Podopieczni otwarcie wyrażali swoje 

poglądy, opinie, potrzeby, pragnienia. Deklarowali, że mieli wpływ na sprawy ich dotyczące, 

np. wybór ubioru, środków higienicznych i kosmetycznych. Ustalono, że wychowankowie 

mieli stały dostęp do artykułów spożywczych, były one dostosowane do potrzeb 

dietetycznych i rozwojowych. W relacjach z rówieśnikami i opiekunami, do których zwracali 

się „ciociu”, „wujku”, dzieci były otwarte i spontaniczne, pozytywnie wyrażały się

0 opiekunach. W pokojach znajdowały się zabawki dostosowane do wieku rozwojowego 

dzieci. Dodatkowo w pokoju zabaw wychowankowie mogli korzystać z gier planszowych, 

zabawek, mini bilardu, oglądać telewizję. Do dyspozycji miały także komputery. Ponadto 

podopieczni korzystali z ogrodu z trampoliną, a latem z basenu. Respektowane było prawo do 

poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej. Dzieci miały możliwość uczestniczenia 

w  nabożeństwach. Wychowankowie nie wnosili zastrzeżeń dotyczących ich praw w zakresie 

informacji o własnym pochodzeniu oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem

1 karaniem. {dowód: akta kontroli str. 32-33)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo -  Wychowawczej typu rodzinnego nr 4 w Krosno wicach nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.

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

(k ie ro w n ik  je d n o s tk i k o n tro lu jące j)

(czjoneK zespołu inspeKtorowj

Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu Kłodzkiego.


