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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 6 - 7  listopada 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 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli oraz Magda Saska -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Chata SKSK” 

w Świdnicy, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „POW”.

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo 

-  wychowawczej oraz zgodność 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 listopada 2016 r. do dnia 6 listopada 2017 r. 

funkcję dyrektora Placówki pełnił Pan Witold Stempniak odpowiedzialny 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami, 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 32. Ilekroć 

w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

„rozporządzeniu”, co oznacza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

W toku prowadzonych czynności ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Chata SKSK” 

w Świdnicy działała w oparciu o Regulamin Organizacyjny, wprowadzony uchwałą Zarządu 

Fundacji Ziemi Świdnickiej „SKSK”.
(idowód: akta kontroli str. 14-22)

Jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, 

zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków, działającą na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS.I.A 9013/1/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku, zmienionej decyzją 

nr PS-IS.9423.44.2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.

Na dzień kontroli w ewidencji zapisanych było 14 wychowanków, w tym troje pełnoletnich 

oraz miesięczne niemowlę, będące dzieckiem jednej z wychowanek.
{dowód: akta kontroli str. 23-24)

Podczas kontroli przeanalizowano dokumenty dotyczące przestrzegania przepisów 

w zakresie trybu i sposobu kierowania dziecka do Placówki. Analiza akt wykazała, 

że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia ośmioro wychowanków, których dokumenty poddano 

kontroli zostało właściwie skierowanych do Placówki przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świdnicy, reprezentujące powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę 

i wychowanie dziecka. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 - 5  rozporządzenia, każde dziecko posiadało 

wymagany komplet dokumentów tj.: postanowienie sądu o umieszczeniu w Placówce, odpis 

aktu urodzenia, dokumentację o stanie zdrowia (karty szczepień znajdowały się 

w przychodniach do których należeli wychowankowie), dokumenty szkolne (w szczególności 

świadectwa), a w przypadku X dzieci, odpis aktu zgonu zmarłego rodzica.
(dowód: akta kontroli str. 25-26)

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 100 ust. 3 ustawy, działania podejmowane

przez pracowników Placówki powinny mieć na celu powrót dziecka do rodziny oraz

utrzymywanie przez dziecko stałego kontaktu z rodziną. Jak wynika z oświadczenia dyrektora
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Placówki, minimum raz do roku wychowawcy oraz dyrektor Placówki odwiedzali rodziny 

biologiczne w celu zapoznania się z obecną sytuacją życiową rodziców. W Placówce nie ma 

określonych godzin wizyt, w związku z czym jeśli tylko rodzice są trzeźwi, mogą odwiedzać 

swoje potomstwo bez narzuconych ograniczeń. W tym samym celu dzieci mogą w każdej 

chwili korzystać z telefonu w celu skontaktowania się z osobami bliskimi oraz wychodzić na 

przepustki pod warunkiem, że sytuacja domowa na to pozwala. W celu kontroli nad 

bezpieczeństwem dzieci odbywały się niezapowiedziane wizyty w domach rodzinnych 

wychowanków, szczególnie w trakcie dłuższego ich urlopowania np. na wakacje. W celu 

zacieśnienia więzi rodzinnych, rodzice zapraszani byli do Placówki na uroczystości związane 

ze świętami lub innymi okazjami ważnymi dla dziecka.
(idowód: akta kontroli str. 27-28)

Zgodnie z art. 135 ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, ocenia sytuację 

umieszczonego wychowanka. Obowiązkiem zespołu jest organizowanie i dokonywanie 

okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, sporządzanie 

wniosków o zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce oraz przesyłanie wniosku do 

właściwego sądu, o czym stanowią art. 136 i art. 138 ust. 1 i 2 ustawy. Dokumenty 

prowadzone przez Placówkę nie zawierały wszystkich opisanych 

w ustawie obszarów tj. we wszystkich sprawdzonych przez inspektorów dokumentach 

brakowało informacji o możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub 

umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej, co było niezgodne z art. 136 ustawy. 

W trakcie analizy dokumentacji wychowanków przebywających w PO W, stwierdzono 

terminowe organizowanie zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, tj.: nie rzadziej niż 

co pół roku. Podczas posiedzenia zespołów każdorazowo obecny był: dyrektor Placówki, 

psycholog, pedagog, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka oraz 

przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jak również wysyłane były 

zaproszenia do rodziców wychowanków. Skład zespołu był zgodny z zapisem art. 137 

ustawy. Po każdym posiedzeniu zespołu formułowano na piśmie wniosek wraz z 

uzasadnieniem dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka 

w Placówce.
(dowód: akta kontroli str. 30-34)

Z przeanalizowanej dokumentacji wychowanków wynikało, że posiadali diagnozy 

psychofizyczne opracowane wspólnie przez psychologa i pedagoga. Dokumenty te zawierały 

informacje dotyczące obszarów wskazanych w art. 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia, na 

dokumentach brakowało jednak dat ich sporządzenia.



(dowód: akta kontroli str. 35-36)

Na podstawie diagnozy wychowawca kierujący procesem wychowawczym danego 

dziecka, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, przygotowuje dla niego plan pomocy. 

W Placówce plany przygotowywano na okres dwunastu miesięcy, po tym czasie tworzono 

nowe. Oznaczano w nich cel pracy z dzieckiem, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. 

Plany zawierały wymagane w rozporządzeniu cele i działania długoterminowe (opracowane 

w zakresach potrzeb opiekuńczych i rozwojowych, potrzeb psychicznych i emocjonalnych, 

więzi rodzinnych i współpracy z rodziną, funkcjonowania w środowisku szkolnym i realizacji 

obowiązku szkolnego, funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym, przygotowaniu 

do usamodzielnienia oraz sytuacji i potrzeb zdrowotnych) oraz cele krótkoterminowe, 

aktualizowane co miesiąc. W każdym z celów opisane były zadania, stosowane metody pracy 

z dzieckiem oraz terminy ich realizacji. Żaden z dokumentów dotyczące planów pomocy 

dziecku nie posiadał dat sporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 37-38)

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w Placówce jest karta pobytu dziecka,

0 czym stanowi § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą w PO W każdy 

wychowanek miał prowadzoną kartę pobytu, uzupełnianą systematycznie w każdym miesiącu 

do osiągnięcia przez wychowanków pełnoletności. Dokumenty zawierały opisy i informacje 

ze wszystkich obszarów wskazanych w rozporządzeniu.
(dowód: akta kontroli str. 39-40)

Dla każdego podopiecznego, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, 

obowiązkiem placówki jest prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz 

pedagogicznych. W okresie objętym kontrolą każdy z wychowanków posiadał arkusze badań

1 obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych, jak również wychowankowie tego 

wymagający posiadali karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga oraz 

psychologa z opisem ich przebiegu. Prowadzone również były zajęcia z socjoterapeutą, który 

prowadził stosowną dokumentację opisaną jako „Karta udziału w zajęciach 

socjoterapeutycznych”. Arkusze badań uzupełniane były raz w miesiącu. Dodatkowo część 

dzieci objętych była autorskim programem terapeutycznym, obejmującym dodatkowe 

działania specjalistyczne, odnotowywane na osobnych arkuszach.
(dowód: akta kontroli str. 41-43)

W myśl obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4 i 5 ustawy dotyczącego zgłaszania 

informacji do ośrodka adopcyjnego o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną stwierdzono, 

że w dniu kontroli w Placówce przebywało troje wychowanków z uregulowaną sytuacją 

prawną, wobec których obowiązek ten spełniono.



!

(dowód: akta kontroli str. 23-24)

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy dyrektor placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (począwszy 

od dnia 19 września 2014 roku) winien złożyć do właściwego sądu wniosek wraz 

z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka 

celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo 

umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wskazanego powyżej wniosku dołącza się 

opinię gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w stosunku do wychowanków Placówki, 

obowiązek ten został zrealizowany wobec jednego wychowanka, ponieważ reszta dzieci 

umieszczona była w pieczy zastępczej przed 19 września 2014 roku.
(dowód: akta kontroli str. 29)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wszystkim wychowankom dostęp do nauki w zależności od ich potrzeb, w szkołach lub 

w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych 

stwierdzono, że wszyscy wychowankowie Placówki podlegają kształceniu 

w szkołach poza Placówką: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Świdnicy -  

trzy osoby, Gimnazjum nr 2 w Świdnicy -  dwie osoby, Zespół Szkół i Kształcenia 

Rolniczego w Mokrzeszowie -  jedna osoba, Uniwersytet Opolski -  jedna osoba, Liceum 

Ogólnokształcące w Świdnicy -  jedna osoba, Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy -  jedna 

osoba, Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy -  jedna osoba, Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Szklarskiej Porębie -  jedna osoba, Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy -  

jedna osoba oraz Niepubliczne Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum 

Sint” w Świdnicy -  jedna osoba.
(dowód: akta kontroli str. 23-24)

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

comiesięczne wypłacanie dzieciom powyżej piątego roku życia kwot pieniężnych 

do własnego dysponowania. W Placówce stosowany był Regulamin Kieszonkowego. 

W Placówce dzieci otrzymywały kieszonkowe o wartości od 10 do 80 złotych. Kwotą bazową 

dla każdego wychowanka było 30 złotych. Kwota mogła ulec podwyższeniu lub obniżeniu 

w zależności od zachowania dziecka. Pod koniec każdego miesiąca rozliczeniowego 

wychowankowie spotykali się z dyrektorem w celu określenia należności. Podczas spotkania 

każdy z wychowanków mógł wyrazić swoje zdanie w tej kwestii czy odwołać się od decyzji 

dyrektora. Na każdej liście wypłat widniała data, kwota, imię i nazwisko dziecka oraz podpis 

wychowanka. Przykładowy dokument określający wypłaty kwot dołączono do akt kontroli.
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{dowód: akta kontroli str. 44-47)

Spośród wychowanków PO W, troje ukończyło osiemnaście lat w okresie objętym 

kontrolą. W każdym z trzech przypadków opiekun usamodzielnienia wyznaczany był po 

terminie, czyli później niż na rok przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności. 

Indywidualny program usamodzielnienia, zatwierdzony przez kierownika powiatowego 

centrum pomocy rodzinie, przygotowywany był w terminie, czyli nie później niż na miesiąc 

przed ukończeniem przez wychowanka osiemnastego roku życia.
(dowód: akta kontroli str. 48)

W przedłożonej przez dyrektora Placówki książce sprawozdań nocnych, odnotowane 

były: wykaz wychowanków przebywających w Placówce, godziny obchodów oraz 

zachowanie dzieci w tym czasie. W czasie dyżurów nocnych prowadzony był obchód po 

pokojach zamieszkiwanych przez dzieci minimum 3 razy w ciągu jednej nocy. Dokumentacja 

prowadzona była zgodnie z § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 49)

W Placówce prowadzono ewidencję wychowanków, zgodnie z § 17 ust. 5 

rozporządzenia. W dokumencie widniało: nazwisko i imię dziecka, data i miejsce urodzenia, 

nazwisko, imiona oraz adres rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych oraz adres 

ostatniego miejsca zamieszkania dziecka.
(dowód: akta kontroli str. 50)

W sytuacji przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i konieczności 

powiadamiania stosownych służb w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka 

w Placówce, wprowadzono „Procedurę postępowania w przypadku ucieczki lub niezgłoszenia 

się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności”, zgodną z § 5 

rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą w Placówce nie odnotowano ucieczek.
(dowód: akta kontroli str. 51)

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora stwierdzono, że w roku 

szkolnym w ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce 

szkolnej, wszystkie dzieci mieszkające na stałe w Placówce uczestniczyły w zajęciach 

organizowanych zarówno przez szkołę, jak i przez Placówkę. W zakres zajęć dodatkowych 

organizowanych przez szkołę wchodziły m.in. zajęcia sportowe oraz wyrównawcze. 

Dodatkowo do Miejskiego Ośrodka Kultury dzieci uczęszczały na kurs szachowy oraz 

akrobatykę w klubie sportowym. Ponadto dwoje wychowanków było harcerzami, jedna 

z dziewcząt uczestniczyła w zajęciach z turystyki (prowadzonych przez Placówkę, w ramach 

których organizowane były wycieczki górskie dla pełnoletnich wychowanków). Wszystkie 

dzieci tymczasowo, w ramach projektu, pełniły też rolę wolontariuszy w Dziennym Domu dla
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Seniorów -  dzięki zaangażowaniu w projekt udało im się wygrać nagrodę Taurona. Z tych 

pieniędzy m.in. opłacono pełnoletniej wychowance zajęcia z j. angielskiego (dzięki którym 

zdała maturę i dostała się na studia).

Od godziny osiemnastej codziennie przeznaczony jest czas na odrabianie lekcji, 

podczas którego wychowawca pełniący dyżur, kontroluje wykonanie zadań. Podczas ww. 

zajęć uczestniczy także pedagog, na bieżąco prowadzący zajęcia wyrównawcze dla dzieci 

z problemami edukacyjnymi.

(dowód: akta kontroli str. 28-29)

W Placówce w okresie objętym kontrolą pracowało pięciu wychowawców, 

socjoterapeuta, pedagog oraz psycholog. Na podstawie przedłożonych dyplomów ukończenia 

studiów wyższych oraz oświadczeń dyrektora, pedagoga oraz wychowawców, stwierdzono 

zgodność ich kwalifikacji zawodowych z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy. Kwalifikacje psychologa 

oraz socjoterapeuty sprawdzone zostały podczas równoległej kontroli o numerze sprawy 

ZP-KNPS.431.2.66.2017.GZ.

Powyższe dane pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie osoby uprawnione ustawowo 

do pracy z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe.
(dowód: akta kontroli str. 52-54)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka nie dokonywał oceny możliwości 

powrotu do rodziny biologicznej lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy 

zastępczej;

2. Nieterminowe wskazywanie opiekunów procesu usamodzielnienia.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Dokonywać oceny możliwości powrotu do rodziny biologicznej lub umieszczenia 

go w rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny 

sytuacji dziecka;

Podstawa prawna: art. 136 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.). 

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Przestrzegać terminów dotyczących wskazywania opiekunów procesu 

usamodzielnienia.
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Podstawa prawna: art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.). 

Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie

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 zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym. ,, ,, . . . . ;
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