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Rodzinnego Domu Dziecka nr 16
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 - 8  grudnia 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.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Emilia Molska - Kaźmierczak 

inspektor wojewódzki i Grażyna Zielińska 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 pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka nr 16 we Wrocławiu przy ul. Objazdowej 

2/4/2, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „Domem”.

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 grudnia 2016 roku do dnia 

7 grudnia 2017 roku funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Beata Skotnicka 

odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

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



Kontrola została odnotowana w Książce kontroli. Postępowanie kontrolne 

przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych 

zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora i rozmów z wychowankami.

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

organizacyjnego z dnia 22 kwietnia 2014 r. zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta 

Wrocławia.
{dowód: akta kontroli str. 15 - 27)

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.I.A9013/52/08 z dnia 3 marca 

2008 roku, zmienioną decyzją nr PS-IS.9423.55.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku, zmienioną 

decyzją Z P - KN P S.9423.2.44.2017.0W  z dnia 20 listopada 2017 roku kontrolowana jednostka 

jest placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu rodzinnego z regulaminową liczbą pięciu 

miejsc. Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że w okresie kontrolnym 

w Placówce umieszczonych było łącznie siedmioro wychowanków (zgodnie z ówcześnie 

obowiązującą decyzją). Na dzień kontroli w Domu było dwoje dzieci, jeden chłopiec 

przebywał od 6 grudnia 2017 roku u rodziny preadopcyjnej. Jedna dziewczynka została 

umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej (luty 2017 roku), kolejna wychowanka 

odeszła do Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (lipiec 2017 roku), a dwoje 

najmłodszych dzieci wróciło do matki (październik 2017 roku).
(idowód: akta kontroli str. 28-32)

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), 

zwanym w dalszej części „rozporządzeniem”, dotyczącym trybu kierowania dziecka 

do placówki wszyscy podopieczni posiadali skierowania. Wychowankowie przebywający 

w Domu mieli dokumentację wskazaną 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 informacje o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. 

Karty szczepień znajdowały się w Przychodni Zdrowia mieszczącej się przy ul. Rumiankowej 

we Wrocławiu. W przypadku czwórki dzieci, które odeszły z Placówki w ciągu roku, 

dokumentacja o której mowa powyżej została przekazana odpowiednio rodzinie zastępczej, 

dyrektorowi placówki opiekuńczo -  wychowawczej i matce biologicznej.
{dowód: akta kontroli str. 33, 40)

Analizując sytuację prawną dzieci, które przebywają w Placówce stwierdzono, że ich 

rodzice byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. W dokumentach znajdowały się „Raporty 

pracownika socjalnego i aktualizacja danych na temat sytuacji rodziny pochodzenia dziecka



zabezpieczonego w placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego” oraz diagnozy 

rodzin sporządzone przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

zwanego dalej MOPS. Zgodnie z art. 93 ust. 4 i art. 100 ust. 3 ustawy Dom umożliwiał 

dzieciom utrzymywanie kontaktu z rodzinami i podejmował działania w celu powrotu dziecka 

do domu rodzinnego. Spotkania z rodzicami i innymi bliskimi osobami odbywały się 

w siedzibie MOPS we Wrocławiu, uczestniczył w nich pracownik socjalny. Sąd 

indywidualnie rozpatrywał sytuację poszczególnych dzieci i w uzasadnionych przypadkach 

Dyrektor Placówki zezwalał na przepustki do domu rodzinnego.

{dowód: akta kontroli str. 40, 41)

Placówka organizowała i dokonywała okresowej oceny sytuacji dziecka zgodnie 

z art. 136, art. 138 i art. 139 ustawy. Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, 

że w badanym okresie odbyły się dwa zespoły ds. okresowej oceny, tj. 3 kwietnia 2017 roku 

i 4 października 2017 roku. W skład zespołów wchodzili Dyrektor Domu i przedstawiciele 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. koordynator działu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej i pracownik socjalny. Zespół dokonywał oceny każdego wychowanka 

we wskazanych w ustawie obszarach. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół 

formułował na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dzieci w Placówce 

i przesyłał je do sądu. Ww. wnioski zostały złożone 10 października 2017 roku.

{dowód: akta kontroli str. 34, 43)

Zgodnie z § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia, w diagnozie psychofizycznej uwzględnia 

się analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb, przyczyn kryzysu w rodzinie oraz jego 

wpływu na rozwój dziecka, relacji dziecka z najbliższym otoczeniem i osobami ważnymi dla 

niego oraz jego rozwoju. Diagnozy zawierają również wskazania dotyczące dalszej pracy 

pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy 

przygotowującej do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 

przygotowania do usamodzielnienia.

W trakcie kontroli ustalono, że diagnozy psychofizyczne dla wychowanków przygotował 

psycholog z Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Superego lub Fundacji 

Pozytywka. Diagnozy uwzględniały analizę obszarów wskazanych w rozporządzeniu. 

W dwóch przypadkach brakowało informacji o pracy przygotowującej dziecko 

do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bądź przygotowywaniu 

do usamodzielnienia.

{dowód: akta kontroli str. 35, 40)
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Plan pomocy dziecku był opracowywany na podstawie diagnozy psychofizycznej 

wychowanka we współpracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia plan pomocy dziecku określał cele oraz działania 

krótkoterminowe i długoterminowe (uwzględniając wiek dziecka, jego możliwości 

psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka

do usamodzielnienia) oraz wyznaczał cel pracy z dzieckiem. Dokonywano modyfikacji planu 

co pół roku (październik 2016 roku, kwiecień i październik 2017 roku) w zależności 

od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny.
{dowód: akta kontroli str. 36, 42)

Dla każdego dziecka w Placówce prowadzone były karty pobytu zgodnie z § 17 ust. 2 

rozporządzenia. Analizie poddano karty za miesiąc grudzień 2016 roku oraz maj i październik 

2017 roku. Dla dwójki dzieci karty były wypełniane każdego miesiąca.

Natomiast w przypadku jednego wychowanka karty uzupełniane były raz na dwa miesiące 

i tym samym nie dochowano terminu wskazanego w § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia 

co stanowi uchybienie. W jednostkowych sytuacjach stwierdzono brak aktualnych wzmianek 

o stanie zdrowia, postępach w nauce i znaczących dla dziecka wydarzeniach.
{dowód: akta kontroli str. 37 - 38)

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 ustawy, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających 

ich powrót do rodziny albo umieszczenie w rodzinie przysposabiającej.
{dowód: akta kontroli str. 44)

Wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny, jeden z nich uczęszczał do 

szkoły podstawowej, drugi do gimnazjum integracyjnego.

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

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

Stwierdzono, że dzieci otrzymywały „kieszonkowe” w kwocie od 20 zł do 40 zł miesięcznie, 

a w okresie wakacji letnich i zimowych kwota ta ulegała zwiększeniu do maksymalnie 80 zł. 

Każdy wychowanek miał założony zeszyt, w którym wpisywana była miesięczna kwota 

kieszonkowego, tygodniowe wypłaty i pokwitowanie odbioru. W regulaminie przyznawania 

kieszonkowego znalazły się zapisy o „wstrzymaniu wypłaty kieszonkowego” w określonych 

sytuacjach. W toku kontroli ustalono, że istnieje taka możliwość tylko w przypadku wypłaty 

tygodniówki. Niemniej dziecko w skali miesiąca otrzymuje kieszonkowe w wysokości
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powyżej 1% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 39, 44, 45)

W Domu organizowana była pomoc w nauce. Wychowankowie przy pomocy 

opiekunów i zaprzyjaźnionych osób odrabiali zadania domowe. Dzieci uczestniczyły również 

w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkołach, w tym w zajęciach wyrównawczych, 

kompensacyjnych, terapii pedagogicznej oraz logopedycznej.

Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia w Placówce prowadzona była 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. Dodatkowo wpisywano datę przybycia do Rodzinnego Domu Dziecka oraz powód 

opuszczenia Placówki.

{dowód: akta kontroli str. 40, 42)

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności 

dzieci w Placówce. W związku z powyższym Dyrektor Placówki nie przeprowadzał 

postępowań wyjaśniających i nie powiadamiał wymaganych służb.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy żaden z wychowanków nie rozpoczynał procesu 

usamodzielnienia.

{dowód: akta kontroli str. 42, 45)

W obowiązującym w Placówce Regulaminie organizacyjnym wyszczególniono prawa 

i obowiązki wychowanka oraz wyszczególniono standardy opieki i wychowania. Zapisy 

regulaminu zawierają katalog praw określonych w art. 4 ustawy. Na podstawie rozmów 

przeprowadzonych z Dyrektorem Placówki i obecnymi wychowankami oraz obserwacji 

zachowań dzieci dokonano ustaleń w zakresie przestrzegania praw dziecka. Podopieczni 

pozbawieni możliwości wychowywania w rodzinie, mieli zapewnioną całodobową opiekę. 

Zgłaszali oni możliwość podtrzymywania kontaktów osobistych z członkami rodzin.

Wychowankowie byli objęci kształceniem adekwatnym do poziomu rozwojowego, 

uczestniczyli w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie szkoły (np. zajęcia 

szachowe) oraz zajęciach pozalekcyjnych (np. nauka śpiewu połączona z nauką języka 

włoskiego, basen, piłka nożna, karate, ceramika). Dwójka podopiecznych była beneficjentami 

programu hostingowego Fundacji B.L.O.O.M. Jest to międzynarodowy program goszczenia 

dzieci w amerykańskich rodzinach.

Przygotowaniu do samodzielnego życia sprzyjały działania podejmowane w Placówce 

na co dzień. Dostosowane one były do wieku i stopnia rozwoju, np. pomoc w nakrywaniu 

do stołu, drobne prace ogrodowe. Dzieci, przy udziale dorosłych, dbały o porządek



w swoich pokojach. Do Pani Dyrektor chłopcy zwracali się „ciociu”, w relacjach z opiekunem 

byli otwarci. W obecności Dyrektora otwarcie wyrażali swoje poglądy, opinie, potrzeby. 

Chłopcy chętnie opowiadali o długich przygotowaniach i wakacyjnej wyprawie do Ameryki, 

pokazywali zdjęcia z wyjazdu. Dużo radości pojawiło się na wspomnienie wizyty w Centrum

budynku, w którym mieści się Placówka, pokazywali starą rycinę przedstawiającą dom 

w początkach XX wieku. Dużo emocji towarzyszyło tematowi przedświątecznych 

przygotowań. Dzieci mówiły o tradycjach bożonarodzeniowych kultywowanych w Domu, 

o osobach które będą obecne na Wigilii i w czasie świąt. Respektowane było prawo 

do poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej. Chłopcy mieli możliwość uczestniczenia 

w nabożeństwach, pełnili posługę ministrancką. Wychowankowie posiadali informacje 

o własnym pochodzeniu. Przestrzegane było prawo do ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono nieprawidłowości, a wykazane uchybienie 

nie miało wpływu na ocenę, w związku z tym 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.).
Proszę w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku o powiadomienie Wojewody 
Dolnośląskiego o sposobie realizacji uwag przedstawionych w powyższym wystąpieniu 
pokontrolnym.

Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo w Starej Wsi. Chłopcy chętnie opowiadali o historii

POUCZENIE

(kierownik jednostki kontrolującej)

(członek zespołu inspektorów)
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