
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.2.9.2018.GK

Wrocław, dnia marca 2018 r.

Pani

Urszula Czerwińska

Dyrektor

Rodzinnego Domu Dziecka nr 18 

we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 21 i 22 lutego 2018 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.) 

zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki oraz 

Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka nr 18 przy ul. Głównej 14 

we Wrocławiu, zwanym 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 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 21 lutego 2018 r. 

funkcję Dyrektora kontrolowanej jednostki pełniła Pani Urszula Czerwińska, odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



Kontrola została odnotowana w „Zeszycie kontroli” pod nr 2/2018. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, 

oświadczeń złożonych przez Panią Urszulę Czerwińską, Dyrektora Placówki, oględzin 

obiektu, składników majątku kontrolowanej jednostki, obserwacji dzieci umieszczonych 

w Placówce oraz indywidualnych rozmów z nimi.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „rozporządzeniu” należy 

przez to rozumieć 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:

Kontrolowana jednostka funkcjonowała na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 

Rodzinnego Domu Dziecka nr 21 we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2014 r. zatwierdzonego 

przez Prezydenta Wrocławia.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.I.A 9013/54/08 z dnia 

3 marca 2008 r. (z późniejszymi zmianami) kontrolowana jednostka jest placówką 

opiekuńczo -  wychowawczą typu rodzinnego z regulaminową liczbą 7 miejsc.

W dniu kontroli na podstawie analizy zestawienia tabelarycznego ewidencji 

wychowanków stwierdzono, że w Placówce umieszczonych było 3 dzieci oraz 1 pełnoletni 

wychowanek. Ponadto w okresie od 27 lipca 2015 r. do dnia 12 lutego 2018 r. w Placówce 

przebywał wychowanek przeniesiony następnie do innej placówki opiekuńczo -  

wychowawczej typu rodzinnego. Na dzień kontroli Placówka dysponowała wolnymi 

miejscami umożliwiając zapewnienie opieki i wychowania kolejnym wychowankom, w tym 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości kierowania do niej dzieci poniżej 10 roku życia.

W związku z § 14 ust. 1 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka 

do placówki opiekuńczo -  wychowawczej albo do regionalnej placówki opiekuńczo — 

terapeutycznej sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. Postępowanie kontrolne 

ujawniło, iż dla każdego dziecka była sporządzona przedmiotowa diagnoza, opracowana 

przed okresem objętym kontrolą. Merytoryczna ocena przedłożonych diagnoz wykazała, 

że każda z nich zawierała informacje na temat: mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu 

w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem, rozwoju dziecka, wskazania dotyczącego dalszej 

pracy pedagogicznej. Poszczególne diagnozy zawierały dodatkowo wskazania do pracy 

terapeutycznej określonej programem, pracy z rodziną dziecka lub usamodzielnienia.

Diagnozy sporządzane były przez psychologa.

(idowód: akta kontroli str. 20 - 23,44 -  45, 67 - 75)



W świetle § 15 dla każdego dziecka, opracowano plan pomocy, który zawierał 

wymagane rozporządzeniem elementy. Każdy plan pomocy dziecku określał cele 

oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe (uwzględniając wiek dziecka, jego 

możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka 

do usamodzielnienia) oraz zawierał cel pracy z dzieckiem. Plany pomocy były modyfikowane 

nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył, iż modyfikacja 

planów pomocy była dokonywana przy wsparciu ze strony organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej i pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, 

którzy brali udział w „Ocenie sytuacji dziecka”.

Dalsza analiza dokumentacji wykazała, iż w okresie objętym kontrolą do Placówki wpłynęły 

pisemne informacje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu z dnia 

9 stycznia 2018 r. w postaci „Raportu pracownika socjalnego” na temat 3 dzieci. 

Dokumenty zawierały dane dotyczące sytuacji osobistej/rodzinnej dzieci i diagnozy 

ich środowiska rodzinnego. W raporcie dotyczącym 1 wychowanki zawarto informacje 

dotyczące okresu od 2011 r. do dnia sporządzenia dokumentu, natomiast w drugim raporcie 

dotyczącym dwojga rodzeństwa ujęto dane obejmujące okres od 2010 r. do dnia jego 

sporządzenia. Oprócz stwierdzonych powyższych dokumentów, w okresie objętym kontrolą 

nie wpłynęły inne „Raporty pracownika socjalnego”.

Dla wychowanków kontrolowanej jednostki prowadzone były karty pobytu 

zawierające informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, 

stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. Analizie poddano karty pobytu 

z następujących okresów: marzec 2017 r., październik 2017 r., styczeń 2018 r. 

Karty uzupełniane były nie rzadziej niż co miesiąc, spełniając wymóg określony § 17 ust. 

4 pkt 2 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 23 -  24, 46-62, 65 - 66)

Placówka mieści się w domu jednorodzinnym, położonym na ogrodzonym terenie, 

z częścią ogrodową i „domkiem gospodarczym”. Do domu podłączone były media, a teren 

wokół budynku umożliwiał rozwijanie aktywności na świeżym powietrzu. Na pierwszym 

piętrze budynku mieściły się 4 dwuosobowe pokoje, w tym 2 zajmowane przez dzieci 

i 2 wolne, możliwe do zamieszkania.

Przestrzegając przepisu § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, dzieciom zapewniano wyżywienie 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. 

W trakcie przygotowywania posiłków opiekun angażował dzieci w tym zakresie, rozwijając
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u nich umiejętności samoobsługowe. Ponadto kształtowano u dzieci świadomość zdrowego 

odżywiania oraz kulturę spożywania posiłków w domu.

Placówka zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej. Wszystkich 

wychowanków zadeklarowano w Przychodni Stabłowice - Wrocławskim Centrum Zdrowia 

SPZOZ we Wrocławiu. Dodatkowo wobec 2 dzieci zaplanowano i udzielono pomocy 

w poradni: endokrynologicznej, stomatologicznej, ortodontycznej, okulistycznej.

Żaden wychowanek nie posiadał specjalistycznego wskazania medycznego/dietetycznego 

w zakresie konieczności zapewnienia i przestrzegania szczególnych potrzeb żywieniowych. 

Na podstawie zaleceń lekarskich jedno dziecko posiadało okulary korekcyjne, jedno miało 

założony aparat ortodontyczny, natomiast oboje przyjmowali regularnie leki 

endokrynologiczne zakupywane przez opiekuna.

W świetle § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, mówiącym o zapewnieniu dzieciom 

dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych 

i rewalidacyjnych o ile takie są wskazane, 2 dzieci uczęszczało na terapię indywidualną 

z psychologiem, a 1 wychowanek był objęty zajęciami rewalidacyjnymi na terenie szkoły, 

do której uczęszczał. Raz w tygodniu w Placówce odbywały się zajęcia prowadzone przez 

psychologa, w których uczestniczyli wszyscy wychowankowie wraz z opiekunem. 

Celem terapii rodzinnej było nabywanie i kształtowanie umiejętności konstruktywnej 

komunikacji pomiędzy domownikami.

Każde dziecko wyposażono w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego 

użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Wychowankom zapewniano 

możliwość dokonywania samodzielnego wyboru i zakupu odzieży, jednak dzieci 

potwierdzały w rozmowach, iż chętnie korzystały w tym zakresie z pomocy opiekuna 

m.in. doradztwa. W swoich pokojach wychowankowie przechowywali rzeczy osobiste 

związane z ich zainteresowaniami (pomoce edukacyjne, książki, medale za osiągnięcia 

sportowe). Wychowankowie decydowali o wystroju pokoi oraz utrzymywali w nich ład. 

Pomieszczenia były przestronne. Dzieci wyposażono w środki higieny osobistej (m.in. mydło, 

szampon, żel do kąpieli, pastę do zębów, dezodorant, perfumy, inne kosmetyki) 

przechowywane w pokojach. Środki zakupiono zgodnie z potrzebami wychowanków 

i z uwzględnieniem w tym zakresie ich zdania.

Wszyscy zostali wyposażeni w plecaki, podręczniki, a także pomoce i przybory szkolne 

zakupione przez opiekuna.

{dowód: akta kontroli str. 22, 38 - 42)



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

comiesięczne wypłacanie dzieciom od 5 roku życia, kwot pieniężnych do własnego 

dysponowania, których wysokość nie była niższa niż 1 % i nie wyższa niż 8 % kwoty 

odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wypłaty dokonywano 

zgodnie z obowiązującym w kontrolowanej jednostce „Regulaminem kieszonkowego”, który 

zawierał zapis, iż dzieci w wieku do 15 roku życia otrzymują 10 zł na tydzień, natomiast 

dzieci starsze 15 zł na tydzień. Wypłaty odnotowywane były w prowadzonym w Placówce 

zeszycie, a odbiór pieniędzy kwitowany był przez dzieci.

(idowód: akta kontroli str. 25)

Produkty żywnościowe oraz napoje znajdowały się w spiżami, a także kuchni 

wyposażonej w meble i sprzęt AGD. Dzieci miały zapewniony dostęp do powyższego przez 

całą dobę, co zostało potwierdzone w przeprowadzonych z nimi rozmowach indywidualnych.

Po przeanalizowaniu danych tabelarycznych ustalono, iż wszystkie dzieci wpisane 

do ewidencji Placówki objęte były kształceniem realizowanym przez jednostki oświatowe. 

Spośród dzieci przebywających w Placówce, 2 realizowało obowiązek szkolny 

ucząc się w gimnazjum, 1 dziecko uczyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  

Wychowawczym we Wrocławiu, a najstarszy, pełnoletni wychowanek kształcił 

się w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym we Wrocławiu, 

branżowej szkole I stopnia w zawodzie - kucharz. Żaden wychowanek nie wymagał dostępu 

do nauki w systemie nauczania indywidualnego. Dzieci samodzielnie odrabiały zadania 

domowe. Wszystkie były zgłoszone do udziału w programie „Akademia Przyszłości”, 

w ramach którego zorganizowano dobór wolontariuszy pomagających dzieciom w nauce.

Placówka stwarzała wychowankom możliwość uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych. Dwoje wychowanków uczęszczało regularnie na treningi sportowe 

prowadzone w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, a 1 dziewczynka brała udział 

w warsztatach teatralnych i treningach jazdy konnej. Żadne z dzieci nie przebywało w bursie 

lub internacie, co nie powodowało konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 

W kontrolowanej jednostce dzieci korzystały z uprawnień nabytych w ramach uczestnictwa 

w Programie „Rodzina Plus”. Wychowankowie posiadali karty uprawniające 

do nieodpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w tym 

w związku z przejazdami do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką. Dzieciom 

zapewniono pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, wyposażone w oświetlenie 

sufitowe, lampki biurkowe oraz z oknami umożliwiającymi korzystanie ze światła 

naturalnego. Pokoje były zadbane, a ich powierzchnia zapewniała przechowywanie rzeczy
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osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Dzieci zajmowały dwa pokoje 2-osobowe, 

wyposażone w ozdoby ścienne oraz rośliny, mając wpływ na wystrój pomieszczeń.

Do dyspozycji wychowanków były dwie łazienki z miejscem do prania oraz suszenia rzeczy 

osobistych. Wyprane rzeczy były także suszone w ogrodzie oraz na przyległym do domu 

tarasie. Znajdujące się w Placówce toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób 

zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. W wyniku kontroli stwierdzono, 

iż wychowankom zapewniono miejsca do nauki. Pokoje dzieci były wyposażone w biurka, 

a także krzesła, pomoce dydaktyczne i książki. Wychowankowie mogli uczyć się także 

w salonie przyległym do kuchni oraz pokoju na parterze, gdzie znajdowała się komputer 

przeznaczony do użytku dzieci. Salon wyposażony był w stół jadalniany, krzesła, ławę, 

kanapę, sprzęt RTV, zapewniając wychowankom wspólną przestrzeń mieszkalną 

do spożywania posiłków, spotkań i wypoczynku.
(idowód: akta kontroli str. 22, 25 - 26, 38 - 42) 

Przestrzeganie przez Placówkę przepisu art. 4 pkt 1 — 11 ustawy zostało 

zweryfikowane w trakcie obserwacji 4 wychowanków oraz przeprowadzonych z nimi 

indywidualnych rozmów, w tym zasięgnięcia ich opinii, z uwzględnieniem wieku dzieci, 

możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej. Wychowankowie wyrazili 

wolę do rozmów, wykazując otwartość komunikowania się z osobami kontrolującymi 

Placówkę. W stosunku do 3 dzieci, przed okresem objętym kontrolą sąd opiekuńczy 

pozbawił rodziców władzy rodzicielskiej. Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostały 

zgłoszone do Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 

we Wrocławiu, jednak do dnia kontroli nie znaleziono w kraju kandydatów zgłaszających 

gotowość do ich przysposobienia.

Natomiast pełnoletni wychowanek posiadał indywidualny program usamodzielnienia 

i przebywał w Placówce z uwagi na kontynuowanie nauki w szkole.

{dowód: akta kontroli str.22, 30 - 35)

Dyrektor kontrolowanej jednostki umożliwiał dzieciom osobiste kontakty z rodzicami, 

z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich styczności. Jedna wychowanka 

utrzymywała kontakt ze swoim ojcem, który ją  odwiedzał. W stosunku do 2 dzieci będących 

rodzeństwem, rodzice nie pozostawali w kontakcie, a dzieci w trakcie rozmów także zgłaszały 

brak woli do podejmowania starań w tym zakresie. Dyrektor Placówki motywował dzieci 

do utrzymywania kontaktów również z dziadkami, wskazując formę styczności bezpośredniej 

i telefonicznej. Kontrolowana jednostka zapewniała dzieciom stabilne środowisko 

wychowawcze. Wychowankowie byli zaznajomieni z miejscem zamieszkania, domownikami,
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schematem dnia, posiadali swoje pokoje oraz rzeczy osobiste. Poprzez uczestnictwo 

w zajęciach sportowo — rekreacyjnych, artystycznych (opisane we wcześniejszej części 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego), wychowankowie kształcili, rozwijali uzdolnienia, 

zainteresowania, bawiąc się i wypoczywając. W trakcie rozmów indywidualnych z dziećmi 

ustalono, iż znały one swoje prawa i obowiązki, z którymi byli zapoznani przez Dyrektora 

Placówki. W ramach przygotowania do samodzielnego życia wszyscy sprzątali swoje pokoje, 

dbając o utrzymanie ich w czystości. U dzieci rozwijano umiejętności samoobsługowe 

w zakresie higieny osobistej, przygotowywania posiłków i obróbki termicznej żywności, 

wykorzystania sprzętu AGD, korzystania ze środków komunikacji miejskiej, sprawowania 

zakupów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Uwzględniając wiek 

dzieci, ich rozwój i możliwości indywidualne, angażowano je w pomoc przy 

przygotowywaniu uroczystości takich jak ważne wydarzenia w życiu, święta, uczono kultury 

spożywania posiłków oraz zasad zdrowego żywienia. Wychowankowie zgłaszali 

i wykazywali poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość wyrażania opinii w sprawach, 

które ich dotyczyły. Swobodnie nawiązywali dialog z opiekunem, wykazując bliskość 

i rozwinięte poczucie więzi. Na podstawie uzyskanych informacji w trakcie rozmów 

przeprowadzonych z wychowankami stwierdzono, iż w Placówce przestrzegano ich prawa 

do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, a one same wypowiadały 

się pozytywnie o opiekunie. Dzieci zgłaszały podczas rozmów poczucie poszanowania 

ich tożsamości religijnej i kulturowej. Będąc w Placówce mogły otwarcie przedstawiać swoją 

wolę w zakresie uczęszczania do kościoła oraz na lekcje religii. Wychowankowie posiadali 

wiedzę na temat swojego pochodzenia, a Dyrektor Placówki podejmował z nimi rozmowy 

na ten temat.

Dzieci nie zgłaszały zastrzeżeń dotyczących respektowania ich praw w Placówce, 

potwierdzając informacje odnoszące się do przestrzegania standardów opieki i wychowania.

{dowód: akta kontroli str.27- 29, 36 - 42)

W toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w Rodzinnym Domu Dziecka 

nr 18 we Wrocławiu nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje 

się zaleceń pokontrolnych.
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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 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 697, ze zm.).

n
(kierownik komórki do spraw kontroli)

irzewodhiczący zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)
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