
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia *  grudnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.65.2017.EM

Pani
Ewa Watral
Dyrektor 
Domu Dziecka 
w  Legnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14, 15 i 17 listopada 2017 roku na podstawie art. 122 i art. 122a ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 roku 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 Grzegorz Kownacki inspektor wojewódzki z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadzili kontrolę problemową w  trybie zwykłym w Domu Dziecka w  Legnicy przy 

ul. Wandy 10, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Domem” lub „Placówką” .

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie dokumentowania 

pracy opiekuńczo -  wychowawczej i przestrzegania praw dziecka oraz realizacji zaleceń 

pokontrolnych W ojewody Dolnośląskiego i wniosków pokontrolnych Rzecznika 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 listopada 2016 roku do dnia 14 listopada 

2017 roku funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Ewa Watral 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. Była to trzecia kontrola Placówki 

w  bieżącym roku. Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej 

dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora 

Domu, rozmów z wychowawcami i wychowankami obecnymi w  Placówce w czasie 

przeprowadzanych działań.

Organem prowadzącym Dom Dziecka jest Miasto Legnica. Zgodnie z art. 101 ust. 

2 ustawy Placówka działała na podstawie Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego 

zarządzeniem Dyrektora Domu Dziecka nr 16 z dnia 25 kwietnia 2017 roku i zatwierdzonego 

przez Prezydenta M iasta Legnicy

{dowód: akta kontroli str. 17-31)

Zgodnie z decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr PS.V.9013-13/10 z dnia 16 listopada

2010 roku kontrolowana jednostka jest placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu 

socjalizacyjnego z regulaminową liczbą 26 miejsc. N a podstawie przedłożonej ewidencji 

stwierdzono, że w  dniu kontroli w  Placówce umieszczonych było 22 wychowanków w  wieku 

od 11 miesięcy do 19 lat. Najmłodsze dziecko przebywało w Domu wraz ze swoją mamą, 

która jest wychowanką Placówki. Trójka rodzeństwa w  wieku czternaście miesięcy oraz trzy 

i osiem lat została umieszczona w  Placówce w  trybie interwencyjnym na podstawie 

postanowienia w  przedmiocie udzielenia zabezpieczenia poprzez umieszczenie dzieci na czas 

trwania postępowania w  instytucjonalnej pieczy zastępczej, ze wskazaniem Domu Dziecka 

w  Legnicy przy ul. Wandy.

{dowód: akta kontroli str. 32, 34-38, 82, 94) 

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

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

w  § 8 ust. 1 pkt 1 - 4  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia

2011 roku w  sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwanym 

w  dalszej części „rozporządzeniem”, tzn. odpis aktu urodzenia, orzeczenie sądu

0 um ieszczeniu w  placówce, dokumenty szkolne oraz dokumentację o stanie zdrowia. 

W jednostkowych przypadkach brakowało informacji o prowadzonej pracy z rodziną dziecka

1 jej rezultatach, o której mowa w  § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Za brak powyższej 

dokumentacji odpowiada w tym przypadku powiat, który kierował dzieci do placówki.

{dowód: akta kontroli str. 39 - 40)

Zgodnie z art. 93 ust. 4 i art. 100 ust. 3 placówka umożliwiała dzieciom utrzymywanie 

kontaktu osobistego i telefonicznego z rodzicami i innymi bliskimi osobami. Mogli oni 

odwiedzać dzieci w Placówce w  ustalonych godzinach. Dzieci poniżej piątego roku życia
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mogły przebywać z rodzinami przez cały tydzień w  godzinach od 9:00 do 20:00. Natomiast 

dzieci starsze w  dniach nauki szkolnej mogły być odwiedzane przez rodziców od momentu 

powrotu ze szkoły do godziny 19:00, a w  weekendy od 9:00 do 19:00. Analogicznie osoby 

bliskie mogły odwiedzać wychowanków Domu w  godzinach od 14:00 do 16:00 i od 18:00 

do 19:00, a w  weekendy od 14:00 do 19:00. N a wniosek rodziców i za zgodą Dyrektora 

wychowankowie byli urlopowani do domów rodzinnych. W  ostatnich tygodniach 

z przepustek do domów korzystało 10 dzieci. Placówka podejmowała działania mające 

na celu powrót dziecka do rodziny. Do domu rodzinnego powróciło dwoje wychowanków 

w  grudniu 2016 roku oraz dwoje w październiku 2017 roku.

Wychowawcy pozostawali w  stałym kontakcie z rodzinami podopiecznych Domu, 

realizując m.in. zadania wynikające z planu pomocy. Kontakt z rodzicami utrzymywał także 

Dyrektor, pedagog, psycholog i pracownik socjalny.

Analizując sytuację prawną dzieci stwierdzono, Ze 21 rodziców miało ograniczoną 

władzę rodzicielską, 11 było jej pozbawionych, 5 rodziców nie żyło, 1 ojciec był nieznany. 

Rodzice najmłodszej wychowanki przebywającej w  Placówce z matką mają pełną władzę 

rodzicielską.

(dowód.: akta kontroli str. 83 -  84, 126)

Placówka organizowała i dokonywała okresowej oceny sytuacji dziecka zgodnie 

z art. 136, art. 137 i art. 138 ustawy. W  przedstawionej dokumentacji błędnie wskazywano 

nazwę używając określenia „stały zespół” . N a podstawie udostępnionej dokumentacji 

stwierdzono, że w badanym okresie odbyły się trzy zespoły ds. okresowej oceny, tj. 

22, 23 i 27 lutego 2017 roku, 26 i 27 czerwca 2017 roku oraz 16 i 17 października 2017 roku. 

W skład zespołów wchodzili Dyrektor Placówki, wychowawcy, w tym wychowawca 

kierujący procesem wychowawczym (tzw. rzecznik dziecka), psycholog i/lub pedagog, 

przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystent rodziny. N a zespoły 

zapraszani byli osobiście lub telefonicznie rodzice dzieci oraz przedstawiciele sądu. W  razie 

nieobecności wychowawcy kierującego procesem wychowawczym sytuację dziecka omawiał 

Dyrektor. Takie zdarzenie miało miejsce podczas zespołu z czerwca 2017 roku i dotyczyło 

wychowanków W.S. i K.W. Zespół dokonywał oceny każdego wychowanka we wskazanych 

w ustawie obszarach, a następnie formułował na piśmie wnioski dotyczące zasadności 

dalszego pobytu dzieci w Placówce i składał je  do sądu. Wnioski z poszczególnych zespołów 

zostały złożone odpowiednio 10 marca 2017 roku, 5 lipca 2017 roku oraz 19 października 

2017 roku.

(dowód: akta kontroli str. 4 1 —43, 47, 85, 134—136, 139—142, 147, 152)
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W  myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia, dla każdego dziecka niezwłocznie po przyjęciu 

sporządza się diagnozę psychofizyczną. Dyrektor Domu, zgodnie z zaleceniem Rzecznika 

Praw Dziecka, zarządzeniem nr 5 z dnia 3 marca 2017 roku wprowadził terminy sporządzania 

diagnoz przez psychologa i pedagoga, tj. trzech tygodni od daty przyjęcia wychowanka dla 

przygotowania diagnozy wstępnej oraz sześciu dla diagnozy pełnej. Wprowadzony został 

również termin osiemnastomiesięczny dla dokonania aktualizacji diagnozy.

Analizie poddano 12 losowo wybranych diagnoz dzieci przebywających w Domu 

i stwierdzono, że zostały one przygotowane przez psychologa i pedagoga. Dla 10 dzieci 

z grupy kontrolnej umieszczonych w  Placówce przed rokiem 2017 w  okresie od 11 kwietnia 

do 10 sierpnia br. sporządzono aktualne diagnozy uwzględniające analizę mocnych stron 

dziecka i jego potrzeb w  zakresach wskazanych w  rozporządzeniu, przyczyn kryzysu 

w rodzinie oraz jego wpływu na rozwój dziecka, relacji dziecka z najbliższym otoczeniem 

i osobami ważnymi dla niego oraz jego rozwoju. Diagnozy zawierały również zalecenia 

dotyczące dalszej pracy pedagogicznej z wychowankami, przygotowania do usamodzielnienia 

i w  zależności od sytuacji prawnej pracy z rodziną dziecka.

Ustalono, że diagnozy psychofizyczne dla pozostałych dwojga wychowanków z grupy 

kontrolnej przyjętych do Domu w roku bieżącym, sporządzono w  terminach 

nieprzekraczających trzech i czterech tygodni od momentu umieszczenia w Placówce. 

Dokumenty te zostały nazwane diagnozami wstępnymi i były jedynymi jakie sporządzono dla 

tych dzieci. W toku kontroli uzyskano wyjaśnienie, że zostały one przygotowane jako 

diagnozy właściwe, a omyłkowo wpisano w nazwie wstępne. Tym samym nie dochowano 

procedury wskazanej w  zarządzeniu Dyrektora.

(idowód: akta kontroli str. 48 - 50)

Po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej wychowawca kierujący procesem 

wychowawczym opracowywał plan pomocy dziecku. Zgodnie z § 15 rozporządzenia plan 

powinien określać cele oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe (uwzględniając 

wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu 

przygotowania dziecka do usamodzielnienia) oraz wyznaczać cel pracy z dzieckiem, jakim  

może być powrót dziecka do rodziny, umieszczenie go w  rodzinie przysposabiającej lub 

w  rodzinie zastępczej albo przygotowanie do usamodzielnienia.

W  przywołanym wcześniej zarządzeniu nr 5 z marca 2017 roku Dyrektor Domu 

Dziecka określił terminy opracowania planów pomocy, tzn. plan krótkoterminowy miał być 

przygotowany w ciągu tygodnia od sporządzenia diagnozy wstępnej, natomiast 

długoterminowy w  ciągu dwóch tygodni od pełnej diagnozy. W Placówce plan pomocy
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długoterminowy opracowywany był na rok szkolny, natomiast krótkoterminowy na okres 

obejmujący jeden kwartał. W analizowanej dokumentacji stwierdzono braki w  zakresie 

wskazywania dat opracowania planów oraz podpisów osób biorących udział w  przygotowaniu 

poszczególnych planów. W przypadku dziecka umieszczonego w  Placówce w  kwietniu br., 

dla którego diagnozę właściwą sporządzono przed upływem czterech tygodni od momentu 

przyjęcia, opracowano dopiero plan długoterminowy na rok szkolny 2017/2018. Powyższe 

jest niezgodne z terminami wskazanymi przez Dyrektora w  przedmiotowym zarządzeniu. 

W sytuacji wychowanka M.O. nie zachowano także kolejności sporządzania wskazanych 

w  rozporządzeniu dokumentów, tzn. najpierw sporządzono plan pomocy (został opracowany 

w  dniu przyjęcia do Placówki), a następnie diagnozę (po około trzech tygodniach), co stanowi 

rażącą nieprawidłowość. W poszczególnych planach nie można było również zweryfikować 

czy plan sporządzony został we współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem 

organizującym pracę z rodziną, co uznaje się za uchybienie.

(dowód: akta kontroli str. 51 — 54, 103, 132 — 133, 137 -  138, 146) 

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dla każdego dziecka w  Placówce 

prowadzona była, uzupełniana każdego miesiąca, karta pobytu. Analizie poddano karty 

za miesiąc listopad 2016 roku oraz maj i październik 2017 roku. Karty zawierały opisy 

rozwoju dzieci, ich relacji z rodzicami i innymi bliskimi osobami, funkcjonowania 

społecznego, informacje o kontaktach ze szkołą i nauce szkolnej, stanie zdrowia, podawanych 

lekach, pobytach w  szpitalu oraz szczególnych potrzebach i wydarzeniach. Opisowi podlegała 

także współpraca Placówki ze środowiskiem (instytucjami i organizacjami działającymi 

na rzecz dziecka i rodziny).

(dowód: aha kontroli str. 55 - 59)

Dom prowadził karty udziału w  zajęciach prowadzonych przez psychologa oraz karty 

udziału w  zajęciach prowadzonych przez pedagoga dla dzieci tego wymagających. Natomiast 

Placówka nie prowadziła dla każdego dziecka arkusza badań i obserwacji psychologicznych 

i pedagogicznych, co stanowi nieprawidłowość.

(dowód: akta kontroli str. 60 — 62, 146, 152 -153) 

W okresie kontrolnym, zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy Dyrektor Placówki, zgłosił 

do ośrodka adopcyjnego pięcioro dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Składał także 

wnioski do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec pięciorga 

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.

(dowód: akta kontroli str. 8 6 -8 7 , 145, 147)
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Wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny. Sześcioro było uczniami 

legnickich szkół podstawowych. Trójka dzieci pobierała naukę na poziomie szkoły 

podstawowej odpowiednio przy Zespole Szkół Specjalnych w  Legnicy, Zespole Placówek 

Specjalnych w M aszewie i Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w  Brzegu Dolnym. Dwoje 

wychowanków przebywało w Młodzieżowym Ośrodku W ychowawczym w Szklarskiej 

Porębie, zwanym dalej MOW, oraz Zakładzie Poprawczym w Świdnicy (poziom gimnazjum). 

Troje wychowanków uczęszczało do szkół zawodowych, w  tym w  M OW  i Centrum 

Kształcenia Zawodowego, natomiast dwoje do liceum dla dorosłych. Jeden chłopiec był 

objęty edukacją przedszkolną.

(dowód: akta kontroli str. 34 - 38)

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

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

W placówce obowiązywał regulamin wypłaty określający zasady przyznawania i wypłaty 

kieszonkowego. Został on wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Domu Dziecka nr 6 z dnia 

8 marca 2017 roku. Ustalono, że pod koniec każdego miesiąca wychowawcy wraz 

z samorządem wychowanków składali do Dyrektora propozycje wysokości kieszonkowego 

uzasadniając przy tym  wysokość kwoty. Poproszono Dyrektora o przedstawienie list wypłat 

za losowo wskazane trzy miesiące z okresu objętego kontrolą. Udostępnione listy były 

zaakceptowane przez samorząd wychowanków i jego opiekuna oraz Dyrektora. Stwierdzono, 

że przyznawane wychowankom kwoty były zgodne z zapisem rozporządzenia. Dzieci miały 

przyznawane „kieszonkowe” w kwocie od 10 zł do 75 zł. Jednakże na przedstawionych 

listach za maj i październik 2017 roku brakowało podpisów wychowanków potwierdzających 

odbiór kieszonkowego.

(dowód: akta kontroli str. 63 — 71, 88)

Poddając analizie przestrzeganie przepisu art. 145 ustawy dotyczącego przygotowania 

dokumentacji związanej z usamodzielnieniem wychowanka stwierdzono, że w  okresie 

objętym kontrolą jedna wychowanka rozpoczęła proces usamodzielnienia, terminowo 

wskazała osobę, która podjęła się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz uzyskała 

pisemną zgodę tej osoby. W okresie kontrolnym sześcioro wychowanków ukończyło 

osiemnasty rok życia. Troje opuściło Placówkę z chwilą osiągnięcia pełnoletności, przy czym 

nie wyznaczyły one opiekuna usamodzielnienia oraz nie opracowały Indywidualnego 

Programu Usamodzielnienia, zwanego dalej IPU, z powodu przebywania na ucieczce oraz 

pobytu w areszcie śledczym i zakładzie poprawczym. Opiekun usamodzielnienia został 

wyznaczony terminowo w  przypadku dwojga wychowanków, a IPU sporządzono



z zachowaniem okresu wskazanego w art. 145 ust. 4 ustawy w  odniesieniu do jednego 

wychowanka. W przypadku jednej z wychowanek kopia IPU włączona do akt nie zawierała 

daty, stąd trudno określić czy program został opracowany z zachowaniem ustawowego 

terminu. Należy datować wszelką wytworzoną dokumentację. Poddając analizie sytuację 

wychowanki, która osiągnęła pełnoletność i nadal przebywa w  Placówce ustalono, Ze nie 

dochowano terminów związanych z wyznaczeniem opiekuna i przygotowaniem IPU.

(dowód: akta kontroli str. 89, 129 - 131) 

W Domu prowadzony był „Rejestr obchodów nocnych” dokumentujący sprawowanie 

opieki. Dokonywano wpisów dotyczących obchodów wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. 

W  jednostkowych przypadkach stwierdzono brak potwierdzeń obchodów, mimo pracy 

opiekuńczej pełnionej przez wychowawcę. Pod datą 4 listopada 2017 roku nie odnotowano 

żadnego obchodu. Należy prowadzić i dokumentować sprawowanie opieki w  godzinach 

nocnych.

(dowód: akta kontroli str. 153)

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. Ewidencja była aktualizowana co miesiąc oraz dodatkowo w  przypadkach gdy 

zmieniała się liczba wychowanków, tj. w  sytuacji przyjęcia kolejnego dziecka lub skreślenia 

wychowanka z listy.

(dowód: akta kontroli str. 72 — 81, 91, 144) 

W  przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w  Placówce 

przeprowadzane były postępowania wyjaśniające oraz powiadamiano odpowiednie służby. 

Opracowana została procedura dotycząca postępowania w  przypadku samowolnego oddalenia 

się dziecka z Placówki.

(dowód: akta kontroli str. 92, 156)

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora w  Placówce była organizowana pomoc w  nauce. 

W wyznaczonych godzinach dyżurujący wychowawcy udzielali wychowankom pomocy przy 

odrabianiu zadań domowych. Ponadto dzieci uczestniczyły w  zajęciach wyrównawczych 

prowadzonych przez pedagoga Domu oraz na terenie szkół. Wychowawcy pomagali 

młodszym dzieciom przyszykować niezbędne podręczniki, zeszyty i przybory na kolejny 

dzień nauki szkolnej. Dyrektor złożył oświadczenie, że w  ramach pomocy pedagogicznej 

pedagog i wychowawcy pozostawali w kontakcie z wychowawcami klas, pedagogami 

szkolnymi i nauczycielami przedmiotowymi. Uczestniczyli w  konsultacjach i zebraniach
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klasowych. Spotkania miały służyć omawianiu bieżącej sytuacji szkolnej dzieci oraz ustalaniu 

wspólnych metod pracy. Stosowane metody wychowawcze pracownicy omawiali na bieżąco 

opierając się na codziennych obserwacjach i pozyskanych informacjach oraz w  trakcie 

posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Dobierając metody wychowawcze 

kadra zwracała uwagę na zalecenia i wskazania zawarte w  diagnozach, opiniach 

lub orzeczeniach. Udzielana pomoc pedagogiczna była dokumentowana w: dzienniku pracy 

pedagoga, kartach udziału w  zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga, 

diagnozach psychologiczno -  pedagogicznych, kartach pobytu dziecka, planach pomocy oraz 

w rejestrze kontaktów.

Dyrektor Placówki oświadczył m.in., że w  ramach prowadzonego nadzoru organizując 

pracę wychowawców i specjalistów zatrudnionych w  Domu zapoznawał się z kartami pobytu 

dzieci, planami pomocy, arkuszami badań i obserwacji psychologicznych oraz 

pedagogicznych, kartami udziału w zajęciach prowadzonych przez psycholog oraz pedagoga. 

Wglądowi podlegały także prowadzone przez wychowawców i specjalistów dzienniki zajęć. 

W  zakresie terminowości, aktualizacji i wymaganych obszarów Dyrektor zapoznawał się 

z diagnozami psychofizycznymi. Od 23 stycznia 2017 roku Dyrektor nadzorował wybrane 

zajęcia i czynności prowadzone przez wychowawców i specjalistów. Ponadto Dyrektor 

kontrolował ewidencję dzieci, rejestr obchodów nocnych, rejestr kontaktów z instytucjami 

i rejestr podawanych dzieciom leków. Zapoznanie z wymienioną powyżej dokumentacją 

Dyrektor potwierdzał podpisem.

Planując działania sprzyjające indywidualnemu rozwojowi dzieci, Placówka 

korzystała z pomocy wolontariuszy, z którymi Dyrektor zawierał porozumienia. Zakres 

współpracy obejmował pomoc w  odrabianiu zadań domowych oraz gry i zabawy z dziećmi. 

W  ramach współpracy wolontarystycznej odbyły się cykliczne zajęcia sportowe oraz koncert 

połączony z nauką tańca i śpiewu, warsztaty artystyczne, zorganizowano Dzień Dziecka oraz 

występ mistrza świata we freestyle football. W jednym  przypadku stwierdzono brak podpisu 

wolontariusza w  części zatwierdzającej treść dokumentu. Dom Dziecka brał udział 

w  projekcie wolontariuszy Banku ING „Dobry pomysł”, w  ramach którego przeprowadzono 

aranżację dolnej świetlicy. Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w  tym przedsięwzięciu 

mając wpływ na ostateczny wygląd pomieszczenia.

Dyrektor Domu złożył oświadczenie, że wszyscy pracownicy zostali zobowiązani 

do zapoznania się z dokumentami: „Zalecenia dotyczące pobytu dzieci w  placówkach 

opiekuńczo -  wychowawczych” oraz „Zalecenia Rzecznika Praw Dziecka w  zakresie 

skutecznego usamodzielniania dzieci umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu w  pieczy



zastępczej i różnego rodzaju placówkach oraz opuszczających domy dla matek z dziećmi 

i kobiet w  ciąży” i ich stosowania.

W  obowiązującym w Placówce Regulaminie organizacyjnym wyszczególniono prawa 

i obowiązki wychowanka. Zapisy regulaminu odnoszą się do praw określonych 

w art. 4 ustawy. Na podstawie rozmów przeprowadzonych z Dyrektorem Placówki, 

pracownikami i obecnymi wychowankami oraz obserwacji zachowań dzieci dokonano ustaleń 

w zakresie przestrzegania praw dziecka. Dyrektor Domu oświadczył, Ze wychowankowie byli 

informowani o adresach i telefonach instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc. 

Zajęcia tematyczne w tym zakresie przeprowadził także pedagog Domu. Przy wejściu 

do Placówki widoczne były plakaty z numerem dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika 

Praw Dziecka, podany też był adres strony internetowej Rzecznika. Powyższe informacje 

były przypominane wychowankom w  czasie zebrań społeczności. W trakcie zebrań, 

począwszy od marca br., w  dwutygodniowych cyklach przeprowadzane były badania 

ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Podjęte działania miały służyć monitorowaniu 

realizacji prawa do ochrony przed przemocą i okrutnym traktowaniem, a także podniesieniu 

poczucia bezpieczeństwa i wyeliminowaniu sytuacji, w których mogłoby dojść do przemocy. 

W pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze realizowane były zalecenia 

Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej oraz zalecenia sformułowane w  diagnozach 

sporządzonych przez psychologa i pedagoga Domu. Zwracano uwagę na mocne strony 

dziecka, angażowano w  pozytywne aktywności (rozwój zainteresowań, talentów). Ponadto 

stosowane były kontrakty, odwoływano się do przyjętych i funkcjonujących zasad. Dyrektor 

zwrócił uwagę, iż w  celu wyeliminowania niewłaściwych postaw i zachowań podopiecznych, 

wychowawcy wraz ze specjalistami na bieżąco analizowali i definiowali potrzeby dzieci oraz 

reagowali w  sytuacjach budzących niepokój. Spotkania społeczności służyły także temu, 

by wychowankowie mieli okazję przyjrzeć się swemu zachowaniu i zrozumieć powody 

kierujące ich postępowaniem. Dzięki tej formie dzieci uczyły się od siebie nawzajem, dawały 

sobie informacje zwrotne. W  czasie zebrań dzieci miały prawo do składania wniosków 

i wnoszenia skarg. Dyrektor Domu podkreślił, iż konsekwencje negatywnych zachowań nie 

naruszały praw dziecka określonych w Konwencji o prawach dziecka.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że dokonując procesu 

diagnostycznego psycholog i pedagog zwracał uwagę na potencjał wychowanka, który należy 

uwzględniać i rozwijać w  procesie usamodzielnienia. Przygotowaniu do samodzielnego życia 

sprzyjały działania podejmowane w  Placówce na co dzień. Wychowawcy uczyli 

podopiecznych planowania wydatków i gospodarowania budżetem. Organizowane były
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warsztaty kulinarne, wychowankowie uczyli się dokonywać zakupów i byli zapoznawani 

z zasadami zdrowego żywienia. Sprzyjał temu m.in. udział w konkursie Fundacji Tauron 

„Zdrowo jem y -  energetycznie żyjemy” . We współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy 

w Legnicy w  lipcu br. zorganizowano zajęcia mające na celu zachęcenie wychowanków 

do podjęcia pracy w  okresie wakacyjnym. W celu rozwijania kompetencji i uprawnień 

zawodowych starsi wychowankowie byli uczeni wypełniać deklaracje podatkowe, mogli 

konsultować z osobami zatrudnionymi w  Domu zawierane umowy zlecenia i o dzieło. 

Pomocy usamodzielnianym wychowankom, poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

udzielał także Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Przy organizacji czasu pracy 

wychowawców uwzględniane były zadania związane z usamodzielnianiem wychowanków. 

Opiekunowie usamodzielnienia pomagali wychowankom w składaniu wniosków o przydział 

mieszkania do remontu własnego. Dom nawiązywał współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków i materiałów 

niezbędnych do przeprowadzania prac remontowych. Usamodzielniających wychowanków 

wspomogła, m.in. Fundacja Benefis System, Fundacja Erbud, Fundacja Polska Miedź 

KGHM, Castorama. Dzięki pomocy wychowawców i pozyskanych darczyńców jedna 

z wychowanek zamieszkała jesienią wraz z córką w  wyremontowanym mieszkaniu. Do końca 

roku m a zostać ukończony remont mieszkania dla kolejnej wychowanki będącej mamą 

niespełna rocznej dziewczynki.

Podopieczni zgłaszali możliwość podtrzymywania kontaktów osobistych 

i telefonicznych z rodzicami oraz innymi członkami rodzin. Wychowankowie byli objęci 

kształceniem adekwatnym do poziomu rozwojowego, uczestniczyli zarówno w wycieczkach 

szkolnych jak  i organizowanych przez Placówkę (np. do kina, Szklarskiej Poręby, Łukęcina, 

Złotoryi, wrocławskiego ZOO i Aąuaparku, do aąuaparku w  Lubinie, Polkowicach 

i we Wrocławiu). Dzieci brały udział także w  zajęciach pozalekcyjnych rozwijających 

ich wiedzę i umiejętności (np. w  domach kultury), zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. 

Wychowankowie brali udział w  turniejach sportowych, np. w  turnieju Domów Dziecka 

w Kochlicach. Podopieczni korzystali też z pomocy specjalistycznej.

Przestrzegając prawa dziecka do zdrowia Dom zapewniał opiekę zdrowotną poprzez 

wizyty u lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów, dostęp do badań kontrolnych oraz zakup 

lekarstw. Zgodnie z wyraźnym zaleceniem Rzecznika Praw Dziecka, podawane dzieciom leki 

były odnotowywane w  rejestrze zaleceń lekarskich. Osoba podająca dziecku lek wpisywała 

datę podania leku, nazwę leku, dawkowanie oraz ewentualne uwagi. W  ramach profilaktyki
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zdrowotnej dzieci miały zapewnioną zbilansowaną dietę, uprawiały sporty, uczestniczyły 

w  wycieczkach. Ponadto organizowane były zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

W ychowankowie mieli zapewnione warunki socjalne na poziomie zgodnym 

ze standardami jakie musi spełniać placówka opiekuńczo -  wychowawcza (w  tym 

zindywidualizowane miejsce do spania i nauki, wpływ na wystrój tego miejsca, prawo 

do ubrania i obuwia dostosowanego do gustu, potrzeb, warunków pogodowych i pory roku). 

Prawo do wysłuchania na terenie Placówki było realizowane w  czasie zebrań społeczności, 

a także poprzez możliwość indywidualnych rozmów z wychowawcami oraz specjalistami. 

Pedagog i psycholog udzielali pomocy specjalistycznej, zajęcia odbywały się indywidualnie 

w  odpowiednio wydzielonych pomieszczeniach, które po sugestiach Rzecznika Praw Dziecka 

zostały przygotowane. Do udziału w  zajęciach prowadzonych przez psychologa 

wychowankowie byli kwalifikowani podczas posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny. 

Uczestniczyli w  zajęciach specjalistycznych według przyjętego harmonogramu. Specjaliści 

przeprowadzili również zajęcia grupowe podejmując zagadnienia ról społecznych, zasad 

kulturalnego zachowania, zaufania jako ważnej wartości w życiu. Udzielana pomoc 

psychologiczna była zapisywana w  dzienniku pracy psychologa, kartach udziału w zajęciach 

specjalistycznych, diagnozach psychologiczno — pedagogicznych, kartach pobytu dziecka, 

planach pomocy dziecku oraz rejestrze kontaktów z instytucjami.

W ychowankowie mogli również korzystać z pomocy specjalistów z zewnątrz. Dom 

współpracował z Poradnią Psychologiczno -  Pedagogiczną w  Legnicy, Ośrodkiem Pomocy 

Terapeutycznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Wychowankowie otrzymywali też 

pomoc specjalistów będących pracownikami M łodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 

i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych. Zalecenia specjalistów spoza Placówki 

zawarte w  orzeczeniach i zaleceniach lekarskich były realizowane i odnotowywane 

w  dokumentacji dzieci oraz rejestrze zaleceń lekarskich.

W  trakcie rozmów z kadrą Placówki zwrócono uwagę na to, że osoby pracujące 

z dziećmi w  Domu z uwagą i zaangażowaniem podchodzą do spraw dotyczących dzieci. 

Jeśli było to możliwe, w sytuacjach wystąpienia zdarzenia w  postaci hospitalizacji 

podopiecznego, wychowawca wraz z rodzicem odwiedzał dziecko na oddziale szpitalnym. 

Odnotowywano również odwiedziny wychowanków w ośrodkach wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. W  dokumentacji psychologa znajdowały się zapisy świadczące 

o objęciu dzieci opieką i ochroną w  okresie adaptacji w  Placówce.

Rozmowy z wychowankami potwierdziły, że podopieczni posiadali wiedzę na temat 

własnej rodziny, na bieżąco byli informowani o swojej sytuacji życiowej, tzn. byli
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zapoznawani z planami pomocy i mogli wypowiadać się na ich temat, otrzymywali 

informacje o terminach wizyt lekarskich, spraw sądowych, kontaktów z bliskimi, w tym 

rówieśnikami. Przestrzegając prawa do kontaktu z osobami bliskimi oraz prawa 

do prywatności zwracano uwagę na swobodę podczas rozmów telefonicznych oraz w czasie 

spotkań starając się zapewnić nieskrępowany kontakt. Wychowankowie byli urlopowani 

do domów rodzinnych w  czasie weekendów i w  dni wolne od nauki szkolnej. Placówka 

współpracowała z rodzicami i opiekunami prawnymi podopiecznych, na bieżąco informowała 

ich o sprawach dotyczących dzieci, wspierała, działała na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. 

Rodzice byli zapraszani na pikniki i imprezy okolicznościowe organizowane w  Placówce, 

na posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Rodzice byli informowani

0 postępach szkolnych dzieci, ich stanie zdrowia i aktualnym stanie emocjonalnym. 

Ponadto uczestniczyli w  wyjściach na zajęcia pozalekcyjne swoich dzieci, w  zebraniach

1 uroczystościach szkolnych, przygotowaniach do I Komunii Świętej, a także w  zakupach 

odzieżowych. Dzieci przebywając w Placówce posiadały własne rzeczy takie jak  odzież, 

przybory szkolne, higieniczne, zabawki, zdjęcia. W rozmowach wychowankowie deklarowali, 

że mieli wpływ na sprawy ich dotyczące, np. wybór ubioru, środków higienicznych 

i kosmetycznych. Ustalono, że wychowankowie mieli dostęp do artykułów spożywczych. 

W ychowankowie mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania poprzez udział w  zajęciach 

organizowanych w  Domu (np. plastyczne, kulinarne, sportowe), jak  i poza nim (karate, piłka 

nożna). W przeprowadzonych rozmowach dzieci mówiły m.in. o uczestnictwie w zajęciach 

organizowanych w  domu kultury.

W  relacjach z rówieśnikami i opiekunami dzieci były otwarte. Podopieczni wymieniali 

im iona swoich ulubionych opiekunów, do których chętnie zwracali się o pomoc. 

Respektowane było prawo do poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej. Dzieci miały 

możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych, przystępowały do I Komunii Świętej 

i bierzmowania. W Domu Dziecka przyjmowane były odwiedziny duszpasterskie (kolędy).

W  celu realizacji zaleceń W ojewody Dolnośląskiego wydanych w  wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 12 grudnia 2016 roku, Placówka podjęła wskazane poniżej działania. 

Zorganizowano szkolenia dla pracowników celem zachowania, wzmacniania i rozwijania 

kompetencji oraz przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu. Od 11 stycznia 2017 roku osoby 

pracujące z dziećmi uczestniczyły w  cyklu sześciu godzinnych szkoleń („Zachowanie 

i wzmocnienie kompetencji wychowawców na podstawie analizy przypadku dziecka 

ze zdiagnozowanymi zaburzeniami opozycyjno -  buntowniczymi”). Ponadto pracownicy 

uczestniczyli w  szkoleniu „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji”, „Plan
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pomocy jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności 

wychowawcze” oraz „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu profesjonalistów 

realizujących zadania zgodnie z ustawą o instytucjonalnej pieczy zastępczej” (sic!).

Drugie z zaleceń pokontrolnych dotyczyło podjęcia działań zmierzających 

do realizacji przez jedną z wychowanek obowiązku szkolnego. W związku z powyższym 

odbyło się spotkanie w Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej, regularnie miały miejsce 

spotkania opiekuna prawnego -  wychowawcy Domu, pedagoga i psychologa z wychowawcą 

klasy na terenie szkoły. Zorganizowano również dwa spotkania w  Placówce, jednak powzięte 

ustalenia, jak  i działania psychologa i Dyrektora Domu, nie przynosiły zamierzonych 

efektów. Nieskuteczne okazały się też kroki, do których zobowiązał się ojciec dziewczynki, 

tzn. do przychodzenia do Placówki i porannego budzenia dziewczynki. W  dokumentacji 

psychologa znajdują się wpisy potwierdzające działania podjęte wobec podopiecznej. 

Ostatecznie wychowanka została umieszczona w  innej placówce opiekuńczo 

-  wychowawczej.

0dowód: akta kontroli str. 93, 95 -  102, 104 -  125, 127-128, 148 -151)

W  wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w  Domu Dziecka 

w  Legnicy stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie zachowano właściwej kolejności przy sporządzaniu diagnozy psychofizycznej 

wychowanka i planu pomocy dziecku.

2. Nie prowadzono dla każdego dziecka arkusza badań i obserwacji psychologicznych 

oraz pedagogicznych.

3. Nie wyznaczano terminowo opiekuna usamodzielnienia.

4. Dokumentacja dotycząca usamodzielnień nie była terminowo przygotowywana 

i odpowiednio datowana.

5. Nie potwierdzano wszystkich wypłat kieszonkowego.

6. Nie dokumentowano w  należyty sposób sprawowanych obchodów nocnych.

W obec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Dokumentację dotyczącą dziecka sporządzać w  kolejności wskazanej 

w  rozporządzeniu.
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Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia M inistra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w  sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. N r 

292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Prowadzić dla każdego dziecka arkusz badań i obserwacji psychologicznych 

i pedagogicznych.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w  sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Terminowo wyznaczać opiekuna usamodzielnienia.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 697, ze zm.)

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Terminowo przygotowywać dokumentację związaną z usamodzielnieniem 

i oznaczać we właściwy sposób wskazując datę.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 697, ze zm.)

Termin realizacji: na bieżąco.

5. Potwierdzać wypłaty kieszonkowego.

Podstawa prawna: § 18 ust. 8 rozporządzenia M inistra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w  sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

6. Odpowiednio dokumentować opiekę sprawowaną w godzinach nocnych.
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Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w  sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

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 r., 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 31 marca 2018 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 
realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w  niniejszym wystąpieniu.

POUCZENIE

(kierownik jednostki kontrolującej)

(członek zespołu inspektorów)
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