
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia listopada 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.54.2017.HB

Pani
Alina Szewczuk
Dyrektor 
Domu Dziecka 
w Wilkowie - Osiedlu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 25 i 26 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: Honorata Borowiec -  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 Wilkowie -  Osiedlu przy ul. 

Kochanowskiego 3, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub 

„kontrolowaną jednostką”.

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 25 września 2017 r. 

funkcję Dyrektora Domu Dziecka w Wilkowie -  Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 3 pełniła 

Pani Alina Szewczuk, 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 27. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, 

akt osobowych oraz oświadczeń złożonych przez Dyrektora kontrolowanej jednostki.

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 zastępczej (Dz. U. 2011, 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 257/2014 Zarządu Powiatu 

Złotoryjskiego z dnia 8 maja 2014 r. {dowód: akta kontroli str. 25)

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.44.2013 z dnia 

23 września 2013 r. Dom Dziecka w Wilkowie - Osiedlu jest placówką opiekuńczo -  

wychowawczą typu socjalizacyjnego z regulaminową liczbą 14 miejsc. W dniu kontroli na 

podstawie analizy zestawienia tabelarycznego ewidencji wychowanków stwierdzono, że 

w Placówce umieszczonych było 13 wychowanków. {dowód: akta kontroli str. 21-22)

W toku kontroli stwierdzono, że wychowankowie posiadali skierowanie do Placówki 

oraz wymaganą dokumentację tj. odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu w przypadku 

śmierci rodzica, orzeczenia sądu, dokumentację szkolną i medyczną (§ 2 ust. 1 i § 8 ust.l pkt 

1-5 rozporządzenia). {dowód: akta kontroli str. 25)

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy, Placówka zobowiązana jest do podejmowania 

działań w celu powrotu dziecka do rodziny oraz utrzymywania przez dziecko stałego kontaktu 

z rodziną. W Domu Dziecka w Wilkowie -  Osiedlu za pracę z rodziną odpowiedzialny był 

pracownik socjalny oraz pedagog, do których zadań należało:

- udzielanie rodzicom porad, wskazówek dotyczących poprawy warunków materialnych oraz 

bytowych umożliwiających powrót dzieci do domu (rozmowy indywidualne lub z udziałem 

dyrektora, pedagoga, wychowawcy),

- informowanie rodziny o sytuacji prawnej, możliwości uzyskania wsparcia w środowisku, 

warunkach otrzymywania wsparcia finansowego z pomocy społecznej,

- współpraca z rodziną dziecka w celu ustalenia dalszych działań zmierzających do 

usamodzielnienia wychowanka,

- pomoc rodzinie w załatwianiu bieżących spraw, w redagowaniu pism do sądów, komorników, 

urzędów gminy,
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- wspieranie rodziny w staraniach o przydział mieszkania z zasobów gminy oraz mieszkań dla 

usamodzielnianych wychowanków (z Burmistrzem Złotoryi zawarto porozumienie na przydział 

mieszkania raz w roku dla wskazanego wychowanka).

- współpraca z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi, które prowadzi prace 

remontowe w mieszkaniach przeznaczonych dla podopiecznych Placówki,

- zacieśnienie współpracy z asystentami rodzin poprzez spotkania z rodzicami w obecności 

przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej celem omówienia bieżącej sytuacji i dalszych działań 

celem poprawy sytuacji rodzinnej i powrotu dzieci do rodziny,

- angażowanie rodziców do częstszych odwiedzin dzieci w Placówce, wspólnych spacerów, 

odrabiania lekcji, wizyt w poradniach pedagogicznych, psychologicznych, towarzyszenia 

dzieciom podczas wizyt u lekarzy specjalistów,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania rodziców, sprawdzanie 

warunków bytowych oraz materialnych,

- kontrola jakości opieki nad dziećmi przebywającymi w domach rodzinnych podczas dni 

wolnych od nauki szkolnej,

- współpraca w sprawach rodzinnych wychowanków z wychowawcami oraz specjalistami 

zatrudnionymi w Placówce.

Do zadań pracownika socjalnego należało dokumentowanie współpracy z rodzinami 

wychowanków, prowadzenie rejestrów kontaktów z rodziną. {dowód: akta kontroli str. 31-33) 

Kontakty wychowawców z rodzinami dzieci, zarówno osobiste jak i telefoniczne, 

prowadzone były zgodnie z treścią art. 100 ust. 3 ustawy i dokumentowane w kartach pobytu. 

W Placówce obowiązywała „procedura postępowania podczas odwiedzin rodzin i kolegów”, 

zgodnie z którą odwiedziny mogły mieć miejsce w dni nauki szkolnej w  godzinach 

popołudniowych (po powrocie dzieci ze szkoły w  godzinach od 14 do 16 oraz od 18 do 20) 

oraz w dni wolne od nauki. Spotkania członków rodzin z wychowankami odbywały się 

w pokoju dziennym lub w pokoju przeznaczonym do odwiedzin najbliższych członków 

rodziny za zgodą i wiedzą wychowawcy. Odwiedziny rodziny odnotowywane były 

w rejestrze kontaktów z rodziną przez wychowawcę aktualnie pracującego z grupą.

{dowód: akta kontroli str. 29) 

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. Ocenie poddano działalność dwóch zespołów, 

których posiedzenia odbyły się w dniach 14 grudnia 2016 r. i 20 czerwca 2017 r. O terminach 

posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka Placówka powiadamiała



organizatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Złotoryi, właściwe ośrodki pomocy społecznej oraz rodziców. W wyniku kontroli 

dokumentacji z posiedzeń ustalono, że w składzie obydwu zespołów byli obecni: dyrektor 

placówki, pedagog, wychowawca, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Złotoryi, rodzic (bardzo rzadko) i w większości przypadków pracownik socjalny 

z właściwego ośrodka pomocy społecznej. Zespół dokonał oceny każdego wychowanka 

w następujących obszarach: sytuacja rodzinna, metody 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.

Częstotliwość posiedzeń zespołów była zgodna z wytycznymi ustawy, tj. organizowano je nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy. {dowód: akta kontroli str. 37-38)

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

diagnozę psychofizyczną, o której mowa w § 14 rozporządzenia.

Merytoryczna ocena przedłożonych diagnoz wykazała, że każda z nich uwzględniała analizę 

mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem oraz opis 

rozwoju dziecka. W treści zawarte były wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej 

oraz pracy z rodziną dziecka. W diagnozach nie zamieszczono informacji dotyczących 

wskazań do pracy przygotowującej dziecko do usamodzielnienia, umieszczenia w rodzinnym 

domu dziecka bądź rodzinie zastępczej. W przypadku pięciorga wychowanków diagnozy 

sporządzone zostały w 2012 / 2013 r. i zaleca się ich aktualizację, {dowód: akta kontroli str. 39-40) 

Na podstawie sporządzonej diagnozy psychofizycznej dziecka, wychowawca 

kierujący procesem wychowawczym opracował plan pomocy, o którym mowa 

w § 15 rozporządzenia, zawierający: imię i nazwisko dziecka, datę sporządzenia planu, 

cel pracy z dzieckiem, działania krótkoterminowe i długoterminowe. Nieprawidłowością było 

sporządzanie planów pomocy bez współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem 

podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie. W planach pomocy nie określono 

okresu ich obowiązywania, analiza dokumentacji wykazała, że były one sporządzane na okres 

3 lat i modyfikowano je nie rzadziej niż co pół roku. {dowód: akta kontroli str. 41-49)

Dla wychowanków kontrolowanej jednostki, prowadzone były karty pobytu 

zawierające opisy i informacje dotyczące obszarów wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 

2 rozporządzenia. {dowód: akta kontroli str. 51-54)



Dla każdego wychowanka prowadzony był arkusz badań i obserwacji 

pedagogicznych. Ustalono, iż ośmioro wychowanków korzystało z zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych, socjalizacyjnych, profilaktycznych, jednakże nie prowadzono dla nich kart 

udziału w zajęciach specjalistycznych, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

{dowód: akta kontroli str. 55-56)

W okresie objętym kontrolą, Dyrektor Placówki realizował wymóg określony w art. 

100 ust. 4 ustawy poprzez bieżące zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach 

przebywających w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję.

{dowód: akta kontroli str. 21-22)

Wobec 11 dzieci, o których mowa w art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor Placówki złożył 

do sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie 

zarządzeń celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających ich powrót do rodziny lub 

umieszczenia w rodzime przysposabiaj ącej. {dowód: akta kontroli str.26-28)

Po przeanalizowaniu danych tabelarycznych ustalono, iż wszystkie dzieci wpisane do 

ewidencji Placówki objęte były kształceniem realizowanym przez placówki oświatowe ze 

wskazaniem aktualnego poziomu nauczania. {dowód: akta kontroli str. 21-22)

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

comiesięczne wypłacanie dzieciom kwot pieniężnych do własnego dysponowania. 

Na przedłożonych za okres od stycznia do czerwca 2017 r. listach wypłat dzieci 

własnoręcznie potwierdziły odbiór kieszonkowego. Sposób naliczania kwoty kieszonkowego 

określa „procedura wypłaty kieszonkowego”. {dowód: akta kontroli str. 57-67)

Zgodnie z wykazem tabelarycznym, w kontrolowanym okresie dwoje wychowanków 

osiągnęło pełnoletność, jeden został usamodzielniony i powrócił do domu rodzinnego 

natomiast wychowanka kontynuuje naukę i za zgodą Dyrektora pozostaje dalej w Placówce. 

W obydwu przypadkach dokumenty związane ze wskazaniem opiekuna procesu 

usamodzielnienia, zostały przygotowane we właściwym terminie, natomiast 

w indywidualnych programach usamodzielnienia nie zamieszczono daty ich sporządzenia, 

zatem nie można było stwierdzić, czy zostały przygotowane zgodnie z terminami określonymi 

w  art. 145 ustawy. Na kserokopiach indywidualnych programów usamodzielnienia brak 

zatwierdzenia przez kierownika centrum pomocy. {dowód: akta kontroli str. 69-71)

Przestrzegając przepisów § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2 rozporządzenia dotyczących 

sprawowania i dokumentowania opieki nocnej w placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu 

socjalizacyjnego stwierdzono, iż na stanie dokumentacji kontrolowanej jednostki prowadzony



jest rejestr, co najmniej 3 obchodów nocnych osób sprawujących w tym czasie pracę 

opiekuńczą. {dowód: akta kontroli str. 73-75)

W kontrolowanej jednostce prowadzona była ewidencja wychowanków i zawierała 

wpisy dotyczące 24 dzieci przyjętych do Placówki od 1 października 2013 r. Prowadzona 

ewidencja zawierała wszystkie wymagane elementy, takie jak: imię i nazwisko dziecka, datę 

i miejsce urodzenia dziecka, adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka oraz aktualny 

adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów. {dowód: akta kontroli str. 25)

Dnia 1 września 2015 r. zarządzeniem Dyrektora Domu Dziecka przyjęto do 

stosowania procedury postępowania w różnych szczególnych sytuacjach m.in. procedurę na 

okoliczność samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko, tym samym spełniając 

wymóg § 5 rozporządzenia. {dowód: akta kontroli str. 77-83)

Pomoc dzieciom w nauce organizowana jest przede wszystkim podczas dyżurów 

wychowawczych oraz przez zatrudnionego w Placówce pedagoga, który zajmuje się również 

wyrównywaniem deficytów edukacyjnych podopiecznych.

Pani Alina Szewczuk, Dyrektor kontrolowanej jednostki, jest zatrudniona w wymiarze 

pełnego etatu i spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z pełnionym stanowiskiem, zgodnie 

z art. 97 ust. 3 ustawy. Na dzień kontroli, kadrę wychowawczą stanowiło 4 wychowawców. 

Wszyscy byli zatrudnieni w wymiarze pełnych etatów, a ich kwalifikacje zawodowe 

odpowiadały wymogom prawnym określonym w art. 98 ustawy. Przedłożone przez Dyrektora 

Placówki akta osobowe pedagoga i pracownika socjalnego potwierdziły, że wyżej 

wymienione osoby miały wymagane kierunkowe wykształcenie wyższe.

{dowód: akta kontroli str. 85-86)

W celu sprawdzenia stanu przestrzegania praw dziecka w Placówce, kontrolerzy 

przeprowadzili rozmowy indywidualne z czworgiem wychowanków obecnych w tym czasie 

w Domu. Dzieci nie wniosły w tym zakresie żadnych niepokojących uwag czy informacji.

{dowód: akta kontroli str. 87-88)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu 

Dziecka w Wilkowie -  Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 3, stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. Pedagog nie sporządzał kart udziału w zajęciach przez niego prowadzonych.

2. Plany pomocy sporządzano bez współpracy z asystentem rodziny lub 

przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną w gminie.
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3. W diagnozach psychofizycznych nie zamieszczono informacji dotyczących wskazań 

w zakresie przygotowania dziecka do usamodzielnienia, umieszczenia w rodzinnym 

domu dziecka bądź rodzinie zastępczej.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1) Dla każdego dziecka wymagającego zajęć specjalistycznych prowadzić kartę udziału 

w zajęciach specjalistycznych.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

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

Termin: niezwłocznie.

2) Plany pomocy dziecku opracowywać we współpracy z asystentem rodziny.

Podstawa prawna: § 15 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).

Termin: na bieżąco.

3) Diagnozy psychofizyczne opracowywać zgodnie ze wskazaniami zawartymi 

w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Podstawa prawna: § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

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

poz. 1720).

Termin: na bieżąco.

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 22 grudnia 2017 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 
realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w  niniejszym wystąpieniu.

(przewodniczący zespołu inspektorów)
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