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Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej
„Dąbrówka 2”
w Jeleniej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 12, 13 i 16 kwietnia 2018 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 z późn. zm.) kontrolerzy Piotr Szafarowicz -  starszy 

inspektor wojewódzki i Emilia Molska-Kaźmierczak — inspektor wojewódzki z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze przy ul. Podgórzyńskiej 6/3, zwanej 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na I półrocze 2018 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, praw dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 12 kwietnia 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Katarzyna Lenart -  Wyrobek odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach. Na czas prowadzonych w Placówce czynności 

kontrolnych Dyrektor upoważnił Panią Agnieszkę Chłopeniuk -  pedagoga do udzielania 

wszelkich informacji i wyjaśnień w przedmiocie kontroli.



W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń i wyjaśnień składanych przez pedagoga 

Placówki, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe 

pracowników merytorycznych, wizji lokalnej Placówki oraz indywidualnych rozmów 

z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 17.

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 lub „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy 

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

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

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze 

przy ul. Podgórzyńskiej 6/3 jest publiczną placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu 

socjalizacyjnego prowadzoną przez Miasto Jelenia Góra na podstawie decyzji 

nr PS-IS.9423.60.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Bieżącą działalność Placówki określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w dniu 3 marca 2015 r. Do zapisów Regulaminu nie wnosi 

się zastrzeżeń (dowód: akta kontroli str. 52 -  72).

W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała opiekę i wychowanie dla 13 dzieci 

oraz 2 osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Jeden 

z wychowanków został umieszczony w Placówce za zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego 

w trybie art. 95 ust. 3a ustawy. Na podstawie przedłożonych grafików pracy wychowawców 

stwierdzono, że Placówka zapewniała całodobową opiekę i wychowanie przez siedem dni 

w tygodniu w godzinach od 8:00 do 20:00, od 14:00 do 20:00 i od 20:00 do 8:00 rano dnia 

następnego, zgodnie z normą określoną w § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 rozporządzenia. Pod opieką 

pedagoga lub psychologa w czasie zajęć przez nich prowadzonych przebywało zawsze 

nie więcej niż 6 dzieci. W porze nocnej opiekę w Placówce sprawowała zawsze jedna osoba 

pracująca z dziećmi, wymieniona w katalogu art. 98 ustawy. Realizując wymóg § 16 ust. 1 

rozporządzenia, każdy z wychowawców Placówki kierował procesem wychowawczym 

nie więcej niż 5 dzieci (dowód: akta kontroli str. 23, 2 9 -3 1 ).

Wypełniając obowiązek wskazany w § 14 rozporządzenia w Placówce zostały 

sporządzone przez psychologa i pedagoga diagnozy psychofizyczne wychowanków, 

aktualizowane rokrocznie lub w miarę potrzeb. W oparciu o grupę kontrolą, tj. pierwszych 

8 dzieci z listy Placówki, dokonano oceny wyżej wymienionej dokumentacji i stwierdzono,
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że każda diagnoza zawierała dane i informacje dotyczące mocnych stron dziecka, przyczyn 

kryzysu w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem, jego rozwoju, a także wskazania do dalszej 

pracy pedagogicznej z dzieckiem, pracy z jego rodziną lub przygotowania do umieszczenia 

w rodzinnej pieczy zastępczej albo pobytu w Placówce do usamodzielnienia (dowód: akta 

kontroli str. 3 3 -4 2 ).

Dla dzieci przebywających w Placówce, zgodnie z § 15 rozporządzenia, wychowawcy 

kierujący procesem wychowawczym we współpracy z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przygotowywali plany pomocy zawierające cel pracy 

z dzieckiem oraz działania długo i krótkoterminowe wraz z terminem realizacji i osobą 

odpowiedzialną. Działania określone w planach pomocy dotyczyły następujących sfer: 

rodzinno -  opiekuńczej, społeczno — emocjonalnej, edukacyjno -  rozwojowej i zdrowotnej. 

Modyfikacje planów pomocy dokonywano na posiedzeniach zespołów do spraw okresowej 

oceny sytuacji dziecka, co najmniej dwa razy w roku (dowód: akta kontroli str. 19 -  20, 43).

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w Placówce dla każdego 

dziecka prowadzona była karta pobytu. Oceny prawidłowości prowadzenia kart pobytu 

dokonano w oparciu o dokumenty za maj i wrzesień 2017 r. oraz styczeń 2018 r. 

Stwierdzono, że każda karta pobytu dziecka zawierała wymagane opisy i informacje 

wskazane w § 17 ust. 1 pkt. 2 lit. od a) do i) rozporządzenia (dowód: akta kontroli str. 44 -  

45).

W okresie objętym kontrolą w Placówce pracował z dziećmi zarówno pedagog, 

jak i psycholog. Specjaliści obligatoryjnie prowadzili dla każdego dziecka arkusze badań 

i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych, a także dla wytypowanych dzieci 

wymagających dodatkowych specjalistycznych oddziaływań, karty udziału w zajęciach wraz 

z opisem ich przebiegu. Powyższa dokumentacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko 

dziecka, datę jego urodzenia, datę wpisu, opis badania lub obserwacji lub przebiegu zajęć 

oraz podpis osoby prowadzącej (dowód: akta kontroli str. 20, 46 -  51).

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 Dyrektor Placówki w stosunku do sześciu 

wychowanków (dane osobowe w aktach kontroli) dopełnił obowiązku złożenia do sądu



stosownego wniosku wraz z opinią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze 

(idowód: akta kontroli str. 23, 29 -  30).

Na podstawie złożonego przez pedagoga Placówki oświadczenia, a także 

indywidualnych rozmów z wychowankami stwierdzono, że Placówka zapewniała 

podopiecznym całodzienne wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, 

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

Śniadania i obiady przygotowywane przez personel kuchenny serwowane były 

wychowankom w jadalni, natomiast kolacje, ze wstępnie przygotowanych produktów, dzieci 

spożywały w swojej kuchni. W dni powszednie śniadania zwiększone były o produkty, 

z których wychowankowie mogli sobie przygotować II śniadanie do szkoły. Popołudniami, 

w ramach podwieczorków, dzieci otrzymywały owoce, jogurty lub ciastka. W okresie 

objętym kontrolą nie było potrzeby stosowania specjalnych diet żywieniowych, 

ani ze względów zdrowotnych, ani religijnych. Wychowankowie mieli swobodny, 

lecz kontrolowany dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez 

całą dobę {dowód: akta kontroli str. 24).

Każdy wychowanek z chwilą przyjęcia do Placówki objęty był opieką lekarza pediatry 

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” przy ul. Sprzymierzonych 4 

w Jeleniej Górze. W okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali również z pomocy 

lekarzy specjalistów: chirurga, stomatologa, endokrynologa, okulisty i laryngologa. Pięciu 

wychowanków było hospitalizowanych, w tym dwoje na oddziałach psychiatrycznych. 

Pod stałą opieką psychiatry było trzech wychowanków. Zgodnie z bieżącymi potrzebami 

i zaleceniami lekarskimi Placówka zaopatrywała swoich podopiecznych w konieczne leki, 

produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne. Za bieżącą ordynację leków oraz prowadzenie dokumentacji medycznej dzieci 

odpowiedzialna była pielęgniarka zatrudniona w Centrum Opiekuńczo -  Wychowawczym 

„Dąbrówka” {dowód: akta kontroli str. 24 -  25).

W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała każdemu wychowankowi, według 

jego indywidualnych potrzeb, odzież, obuwie, bieliznę, środki higieny osobistej oraz 

podręczniki i przybory szkolne zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia. 

Dla młodszych dzieci, wyżej wymienione, zakupy odzieżowe dokonywał pracownik 

zaopatrzenia w oparciu o zlecenia wychowawcy kierującego procesem wychowawczym. 

Starsi wychowankowie za zgodą wychowawcy otrzymywali zaliczki do rozliczenia 

i samodzielnie dokonywali zakupów potrzebnej odzieży. Każdy zakup odzieży, obuwia 

i bielizny był odnotowywany w kartach odzieżowych {dowód: akta kontroli str. 25 -  26).



W każdym miesiącu pracownik zaopatrzenia doposażał Placówkę w środki higieny 

osobistej i środki do utrzymania czystości m.in.: pasty do zębów, mydła, szampony, płyny 

do kąpieli, dezodoranty, produkty do higieny intymnej, proszki do prania, płyny do mycia 

naczyń, itp. (dowód: akta kontroli str. 26).

W sierpniu i wrześniu 2017 r. Placówka we współpracy ze szkołami zaopatrzyła 

wszystkich wychowanków uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych 

w podręczniki. Dodatkowe przybory szkolne oraz podręczniki dla młodzieży ze szkół 

ponadgimnazjalnych Placówka zabezpieczyła we własnym zakresie. Całe wyposażenie 

szkolne przekazywane dzieciom ewidencjonowane było w karcie „przybory szkolne” (dowód: 

akta kontroli str. 26).

Na podstawie oświadczeń złożonych przez pedagoga Placówki stwierdzono, 

że wychowankowie mieli zapewniony dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych 

i terapeutycznych. W ramach zajęć wychowawczych organizowane były zajęcia higieniczno -  

porządkowe, prozdrowotne, sportowo -  rekreacyjne, kulinarne, itp. Zajęcia o charakterze 

kompensacyjnym (dydaktyczne, wyrównawcze, rozwojowe) prowadzone były przede 

wszystkim przez pedagoga i psychologa. Specjaliści oraz dodatkowo logopeda prowadzili 

dla dzieci również zajęcia terapeutyczne, w tym korekcyjne i kompensacyjne. W Placówce 

nie było potrzeby realizacji zajęć rewalidacyjnych {dowód: akta kontroli str. 76).

W okresie objętym kontrolą wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny 

i obowiązek nauki. Dziewięciu wychowanków uczęszczało do szkół podstawowych 

oraz dwoje do gimnazjum. Dwójka najmłodszych dzieci korzystała z zajęć Miejskiego 

Przedszkola Integracyjnego w Jeleniej Górze, natomiast dwie osoby, które osiągnęły 

pełnoletność w pieczy zastępczej, kontynuowały dalszą naukę, odpowiednio, w szkole 

zasadniczej i liceum ogólnokształcącym. W roku szkolnym 2017/2018 żaden 

z wychowanków nie był objęty nauczaniem indywidualnym. Z grupy wychowanków 

Placówki siedmioro dzieci objętych było stałą i systematyczną pomocą w nauce prowadzoną 

przez wychowawców, pedagoga i psychologa. Dodatkową pomoc udzielała również 

wolontariuszka -  uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. 

Sześciu wychowanków realizujących zalecenia Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej 

uczęszczało na zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego oraz matematyki. 

W ramach organizacji czasu wolnego po zakończeniu codziennych obowiązków szkolnych, 

wychowankowie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, brali udział w zajęciach 

organizowanych przez Placówkę, szkoły oraz inne instytucje. Były to najczęściej zajęcia 

sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, rowery, rolki, wycieczki), zajęcia



kulinarne, plastyczne, krawieckie, informatyczne, teatralne, itp. (dowód: akta kontroli str. 29 

-  30, 75, 77).

Placówka, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 rozporządzenia, ponosiła opłaty 

za wyżywienie dwójki wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Brzegu Dolnym i Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach -  Zdroju. 

Placówka pokrywała również koszty przejazdów wychowanków do i z miejsca 

uzasadnionego pobytu dzieci poprzez zakup biletów jednorazowych i miesięcznych oraz 

udostępniała transport własny (dowód: akta kontroli str. 29 -  30, 32).

W Placówce obowiązywał Regulamin przyznawania drobnych wydatków 

wychowankom. Zgodnie z zapisem § 2 Regulaminu comiesięczna wysokość kieszonkowego 

została ustalona na poziomie 20 zł. W uzasadnionych przypadkach kwota kieszonkowego 

mogła być zwiększona lub zmniejszona. Wypłata kieszonkowego kwitowana była podpisem 

wychowanka lub załączonym potwierdzeniem przelewu dla wychowanków przebywających 

poza Placówką. W zakresie przyznawania i wypłaty kieszonkowego nie stwierdzono 

nieprawidłowości (dowód: akta kontroli str. 27, 32, 73 -  74).

W obrębie budynku zlokalizowanego przy ul. Podgórzyńskiej 6/3 w Jeleniej Górze 

znajdują się trzy (wyodrębnione lokalowo w rozumieniu przepisów o własności lokali) 

placówki opiekuńczo -  wychowawcze. Placówka „Dąbrówka 2” ma swoją siedzibę 

na poziomie I i II piętra budynku. Placówka dysponuje 9 pokojami, w tym 2 pokoje 

trzyosobowe, 2 pokoje dwuosobowe oraz pięć pokoi jednoosobowych. W każdym pokoju 

były jednoosobowe tapczany, biurka, krzesła, szafki wiszące oraz szafy ubraniowe. 

Oświetlenie stanowiły lampy sufitowe i lampki nocne. Wychowankowie korzystali z trzech 

łazienek, gdzie były cztery zamykane toalety, dwie kabiny prysznicowe, jedna wanna 

i siedem umywalek. Placówka zapewniała dzieciom miejsce do prania i suszenia rzeczy 

osobistych. Kolacje oraz drobne posiłki wychowankowie mogli sobie przyrządzać i spożywać 

w aneksie kuchennym wyposażonym w: lodówkę, kuchenkę mikrofalową, kuchenkę 

elektryczną, zmywarkę, stół, krzesła, komplet naczyń, garnków i sztućców. Placówka 

zapewniała również osobne pomieszczenie stanowiące wspólną przestrzeń do zabawy 

i wypoczynku, gdzie znajdował się stół z krzesłami, kanapa, telewizor oraz regał z książkami 

i grami (dowód: akta kontroli str. 19, 31).

W okresie objętym kontrolą do pracy z dziećmi zatrudnionych było czterech 

wychowawców, pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny. Dyrektorem Placówki była 

pani Katarzyna Lenart-Wyrobek. Na podstawie dokumentacji z akt osobowych pracowników 

oraz akt podręcznych Dyrektora stwierdzono, że wszystkie osoby pracujące z dziećmi miały



wymagane kwalifikacje zawodowe określone w art. 97 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 1 i ust. 3 

ustawy (dowód: akta kontroli str. 28, 78).

Celem oceny przestrzegania praw dziecka, o których mowa w art. 4 ustawy 

przeprowadzono indywidualne rozmowy z sześciorgiem wychowanków Placówki w wieku 

4, 7, 8, 10, 15 i 17 lat. Dzieci, zwłaszcza te starsze, otwarcie i swobodnie mówiły o swoim 

pobycie w Placówce i swoich opiekunach. Wychowankowie twierdzili, że znają swoją 

sytuację rodzinną i mają możliwość utrzymywania kontaktów z osobami bliskimi. 

W Placówce czuli się bezpiecznie, mogli liczyć na pomoc i wsparcie ze strony dorosłych, 

w rozmowach z opiekunami mogli wyrażać swoje opinie. Na co dzień dzieci miały 

zapewnioną pomoc w nauce, mogły również rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

W Placówce obowiązywały zasady dotyczące bezpieczeństwa, realizacji obowiązków 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zachowania oraz spędzania czasu wolnego. 

Wychowankowie, zwłaszcza starsi, rozumieli je i akceptowali. Podopieczni Placówki 

nie wnosili żadnych uwag i zastrzeżeń dotyczących wyżywienia, zaopatrzenia w odzież 

i środki higieny osobistej oraz kieszonkowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze nie stwierdzono 

nieprawidłowości.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierąjącego 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 

z późn. zm.).

POUCZENIE

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(członek zespołu inspektorów)
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