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Pani
Małgorzata Zajączkowska
Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 23
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 1 - 2 2  lutego 2018 roku na podstawie art. 122 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 Piotr Szafarowicz starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego 

pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 23 we Wrocławiu przy ul. Ignuta 101/103 m 3, zwanej 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie przestrzegania 

standardów opieki i wychowania oraz praw dziecka. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na I półrocze 2018 roku.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 21 lutego 2018 roku. 

Za realizację zadań w ocenianych obszarach odpowiedzialny jest dyrektor. Funkcję Dyrektora 

Rodzinnego Domu Dziecka Nr 23 we Wrocławiu w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku 

do dnia 31 grudnia 2017 roku pełnił Pan Marek Czarny, a od 1 stycznia 2018 roku do dnia 

kontroli Pani Małgorzata Zajączkowska.



W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnień i informacji udzielała Pani 

Małgorzata Zajączkowska, sprawująca bieżącą pieczę zastępczą nad wychowankami 

w Placówce oraz Pan Robert Zajączkowski pracownik zatrudniony do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Pani Dyrektor udostępniała 

także dokumentację merytoryczną. W toku działań kontrolnych przeprowadzono również 

indywidualne rozmowy z wychowankami oraz dokonano wizji lokalnej Placówki.

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.

Placówka działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego z dnia 22 kwietnia 2014 

roku zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Zgodnie z decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS.I.A9013/60/08 z dnia 3 marca 2008 roku, zmienioną decyzją 

nr PS-IS.9423.3.2016.MO z dnia 23 marca 2016 roku i decyzją 

nr ZP-KNPS.9423.2.47.2017.OW z dnia 19 grudnia 2017 roku kontrolowana jednostka jest 

placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu rodzinnego z regulaminową liczbą sześciu 

miejsc.

(idowód: akta kontroli str. 17 — 21, 33)

W dniu kontroli w Placówce umieszczonych było sześcioro wychowanków, z czego 

dwoje od dnia 1 stycznia 2018 roku. Zostali oni przeniesieni do Placówki z Rodzinnego 

Domu Dziecka Nr 8 we Wrocławiu wraz z opiekunami - Państwem Małgorzatą i Robertem 

Zajączkowskimi. Dla czworga wychowanków pozostałych w swoim dotychczasowym 

miejscu pobytu dokumentację, w tym plany pomocy i karty pobytu, w 2017 roku sporządzał 

były Dyrektor.

Analizie poddano dokumentację dotyczącą pięciorga dzieci z uwagi na to, 

że najstarszy wychowanek jest pełnoletni i jego pobyt w Placówce reguluje Indywidualny 

Program Usamodzielnienia oraz zgoda Dyrektora, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a) 

ustawy.

W trakcie kontroli ustalono, że diagnozy psychofizyczne dla wychowanków Placówki 

sporządził psycholog Fundacji Pozytywka lub psycholog Ośrodka Poradnictwa, Terapii 

i Wsparcia Psychologiczno -  Pedagogicznego dla Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów 

Dziecka z Wrocławskiego Oddziału Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, zwanego dalej 

„KIP”.

Zgodnie z § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292,
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poz. 1720), zwanym w dalszej części „rozporządzeniem”, w diagnozie psychofizycznej 

każdego dziecka uwzględniono analizę jego mocnych stron oraz potrzeb, przyczyn kryzysu 

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

1 osobami ważnymi dla niego oraz jego rozwoju. Diagnozy zawierały również wskazania 

dotyczące dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem oraz wdrożenia programu 

terapeutycznego. W przypadku dwójki wychowanków diagnozy zawierały wskazania 

dotyczące pracy z rodziną oraz przygotowania do usamodzielnienia.
(idowód: akta kontroli str. 23 — 24)

Poddając analizie plany pomocy dzieci ustalono, że w okresie objętym kontrolą dla 

każdego wychowanka opracowano 4 plany pomocy. Zgodnie z § 15 rozporządzenia każdy 

plan pomocy określał cele oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe oraz wyznaczał 

cel pracy z dzieckiem. Plany były sporządzone bez współpracy z asystentem rodziny lub 

przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie, ponieważ rodzice 

byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, a ojciec jednego dziecka nie żyje. Modyfikacji planu 

pomocy dokonywano z udziałem dziecka i z uwzględnieniem jego zdania. Starsi 

wychowankowie zapoznanie z planem potwierdzali podpisem. W związku ze zmianami 

na stanowisku Dyrektora Placówki, plany pomocy obejmujące łącznie okres od sierpnia 2017 

roku do marca 2018 roku zostaną ocenione i ewentualnie zmodyfikowane w trakcie oceny 

sytuacji dziecka zaplanowanej na marzec 2018 roku.
{dowód: akta kontroli str. 25, 27 - 28)

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

2 rozporządzenia. Analizie poddano karty za miesiące luty i czerwiec 2017 roku oraz styczeń 

2018 roku. Zawierały krótkie opisy dotyczące znaczących dla dziecka wydarzeń, postępów 

w nauce, stanu zdrowia oraz ocenę aktualnej sytuacji.
{dowód: akta kontroli str. 26)

Wymagania dotyczące standardów wychowania określone w § 14, §15  i § 17 ust. 

2 rozporządzenia zostały zrealizowane.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 23 we Wrocławiu mieści się w bloku mieszkalnym. 

Do dyspozycji wychowanków pozostają dwa pokoje dwuosobowe i dwa jednoosobowe, pokój 

do wypoczynku, spotkań i zabawy, kuchnia z miejscem do spożywania posiłków oraz dwie 

łazienki i dwie toalety, zapewniające intymność. Sypialnie wyposażono w łóżka, biurka oraz 

szafy do przechowywania odzieży. Pomieszczenia były oświetlone. Dzieci miały książki, 

zabawki i inne wyposażenie dostosowane do wieku rozwojowego. W pokojach były też 

rzeczy osobiste takie jak np. zdjęcia, proporczyki, kosmetyki. W garderobie przechowywane
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były m.in. dodatkowe ręczniki, bielizna pościelowa, przybory szkolne oraz deski 

do prasowania i przenośne suszarki rzeczy osobistych. Stwierdzono, że w Placówce 

zapewniono warunki umożliwiające przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne 

korzystanie z wyposażenia.

Placówka zapewniała każdemu dziecku pełne wyżywienie. Dodatkowo dwójka 

młodszych dzieci korzystała z obiadów w szkole. Dzieci potwierdziły, że miały zapewniony 

swobodny dostęp do napojów i jedzenia przez całą dobę. Żadne z dzieci nie wymagało 

specjalnej diety oraz nie miało specjalnych wymagań w obszarze żywienia ze względu 

na potrzeby religijne i kulturowe. Z uwagi na brak wskazań nie dokonywano zakupów 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Wszyscy wychowankowie objęci byli podstawową opieką zdrowotną w Przychodni 

EuroMediCare mieszczącej się przy ul. Pilczyckiej 144 oraz w przychodni przy 

ul. Poświęckiej 28a. Dzieci w zależności od potrzeb korzystały również z pomocy 

stomatologa, okulisty, kardiologa, ortopedy i psychiatry. Żaden z wychowanków w okresie 

kontrolnym nie był hospitalizowany. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi wychowanków 

zaopatrywano w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Troje 

dzieci uczęszczało do szkół podstawowych, dwoje do gimnazjum. Pełnoletni wychowanek 

pobierał naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Ks. Marcina Lutra i był 

zakwaterowany w internacie. Odpłatność za wyżywienie ponosili opiekunowie. Żadne 

z dzieci nie było objęte systemem nauczania indywidualnego. Opiekunowie pozostawali 

w stałym kontakcie z nauczycielami.

Wychowankowie na co dzień podlegali oddziaływaniom wychowawczym opiekunów 

w Placówce, korzystali z ich pomocy przy odrabianiu zadań domowych. Dzieci, w zależności 

od wskazań i potrzeb, brały udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego 

i matematyki oraz zajęciach logopedycznych i terapeutycznych. Pomoc terapeutyczna była 

realizowana przez specjalistów KIP Siemacha. Dzieci uczestniczyły w dodatkowych 

zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych, w tym zajęciach szachowych, 

chóralnych, teatralnych, siatkówki i karate. Wychowankowie korzystali z bezpłatnych 

przejazdów środkami wrocławskiej komunikacji miejskiej. Umożliwiała im to Karta Rodzina 

Plus.

W ramach przyznanego ryczałtu Placówka zapewniała każdemu wychowankowi 

odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku 

i indywidualnych potrzeb oraz środki higieny osobistej. W Placówce prowadzono rejestr



pn. „Imienna ewidencja zakupów wychowanka RDD Nr 23”. Zakupu podstawowych środków 

higieny takich jak np. żele, płyny, pasty, szczoteczki oraz wymaganych przyborów szkolnych 

zazwyczaj dokonywali opiekunowie według potrzeb dzieci. W ramach przygotowywania 

do usamodzielnienia wychowankowie adekwatnie do wieku wdrażani byli do różnych 

czynności, np. dokonywania bieżących drobnych zakupów. W podręczniki zaopatrywała 

dzieci szkoła.

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

życia, mieli zapewnioną comiesięczna kwotę pieniężną do własnej dyspozycji. Stwierdzono, 

że dzieci otrzymywały „kieszonkowe” w wysokości wskazanej w rozporządzeniu, tj. nie 

mniej niż 1% i nie wyżej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 

1 pkt 2 ustawy. Przeważnie były to kwoty od 20 zł do 80 zł.

(idowód: akta kontroli str. 28 - 32, 34 - 38)

Wymagania dotyczące standardów opieki określone w § 18 ust. 1 i ust. 3 

rozporządzenia były realizowane.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami oraz obserwacji 

ich zachowań dokonano ustaleń w zakresie przestrzegania praw dziecka. Wychowankowie 

znali swoje prawa i obowiązki oraz sposoby nagradzania i konsekwencje za nieprzestrzeganie 

zasad. Wiedzę w powyższym zakresie przekazywali dzieciom opiekunowie.

Dzieci pozbawione możliwości wychowywania w rodzinie własnej miały w Placówce 

zapewnioną całodobową opiekę. Mogły utrzymywać kontakty osobiste i telefoniczne 

z członkami rodzin, posiadały informacje o swoim pochodzeniu oraz znały sytuację prawną.

Wychowankowie byli objęci kształceniem. Potwierdzali uczestnictwo w dodatkowych 

zajęciach organizowanych na terenie szkoły, gdzie mieli okazję do wyrównywania zaległości 

szkolnych oraz zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych sprzyjających rozwojowi 

zainteresowań i uzdolnień. Wychowankowie brali udział w zajęciach terapeutycznych. 

Obecnie dwoje dzieci kontynuuje uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych prowadzonych 

przez specjalistę KIP na terenie Placówki. Podopieczni spędzali czas wolny spotykając się 

z rówieśnikami, jeżdżąc na rowerach, bawiąc się w domu lub na placu zabaw bądź grając 

w gry. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich dzieci brały udział w organizowanych 

wyjazdach, a także aktywnie spędzały czas w mieście.

Przygotowaniu do samodzielnego życia sprzyjały działania podejmowane w Placówce 

na co dzień. Dostosowywano je do wieku i stopnia rozwoju wychowanków, np. drobne prace 

porządkowe w pokojach i kuchni, pomoc przy przygotowywaniu posiłków, dokonywanie 

zakupów. Wychowankowie do opiekunów zwracali się „ciocia” i „wujek”, pozytywnie



wypowiadali się o obecnych i poprzednich opiekunach. Dzieci miały wpływ na wystrój 

swoich pokoi i zakup odzieży. Respektowane było prawo do poszanowania tożsamości 

religijnej i kulturowej. Przestrzegano prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem 

i karaniem. Wychowankowie, odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości, uzyskiwali 

informacje i mogli wyrażać opinie w sprawach ich dotyczących. Dzieci nie wnosiły 

zastrzeżeń w zakresie przestrzegania ich praw w Placówce, jak również potwierdziły 

informacje odnoszące się do standardów opieki i wychowania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym 

Domu Dziecka Nr 23 we Wrocławiu nie stwierdzono nieprawidłowości.

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.).

{dowód: akta kontroli str. 39 - 42 )

POUCZENIE

Z u p .

(kierownik jednostki kontrolującej)

(członek zespołu inspektorów)
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