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Pani
Ewa Dziwosz
Dyrektor
Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych,
Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza
„Serbski Kącik” w Świdnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 15, 16 i 19 marca 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 Emilia Molska - Kaźmierczak -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych, 

Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Serbski Kącik” w Świdnicy, zwanym w dalszej 

części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie przestrzegania 

standardów opieki i wychowania, praw dziecka oraz zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami.

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 marca 2017 r. do dnia 15 marca 2018 r. 

funkcję Dyrektora kontrolowanej jednostki pełniła Pani Ewa Dziwosz, 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 Zespołu Placówek Opiekuńczo -  

Wychowawczych ul. Serbska 78” pod numerem 92. Postępowanie kontrolne przeprowadzono 

na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez 

Dyrektora Placówki, oględzin obiektu, składników majątku kontrolowanej jednostki 

oraz indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w Placówce.
{dowód: akta kontroli str. 26)

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. Nr 292, poz. 1720).

W toku przeprowadzonych czynności ustalono:

Kontrolowana jednostka funkcjonowała na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 

Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Serbski Kącik” w Świdnicy, wprowadzonego 

Uchwałą Zarządu Powiatu w Świdnicy Nr 221/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. W Rozdziale I 

§ 4 pkt 3 przedmiotowego dokumentu stwierdzono zapis, iż „W Placówce może przebywać 

jednocześnie do 9 dzieci.”

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.28.2013 z dnia 

6 września 2013 r. (z późniejszymi zmianami) kontrolowana jednostka jest placówką 

opiekuńczo -  wychowawczą typu socjalizacyjnego z regulaminową liczbą 11 miejsc. 

W związku z niezgodnością regulaminowej liczby miejsc z liczbą określoną w Decyzji 

Wojewody Dolnośląskiego, należy zaktualizować w wykazanym zakresie informacje zawarte 

w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Serbski Kącik”.

W dniu kontroli na podstawie analizy zestawienia tabelarycznego ewidencji 

wychowanków stwierdzono, że w Placówce umieszczonych było 11 wychowanków, w tym 

3 pełnoletnich kontynuujących naukę w szkołach.
(idowód: akta kontroli str. 21-24, 35-36, 37-73)

W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką wychowawcy przebywała 

nie większa liczba dzieci niż określona w § 10 ust. 2 rozporządzenia oraz wynikająca 

z regulaminowej liczby miejsc w Placówce. Ponadto spełniono przepis § 10 ust. 3 

rozporządzenia dotyczący liczby dzieci pozostających pod opieką pedagoga, psychologa albo 

osoby prowadzącej terapię. W kontrolowanej jednostce w godzinach nocnych opiekę 

sprawowała co najmniej jedna osoba pracująca z dzieckiem. Analiza kontrolowanej 

dokumentacji wykazała, iż w Placówce było zatrudnionych 4 wychowawców. Zgodnie



z § 16 ust. 1 rozporządzenia, każdy wychowawca kierował procesem wychowawczym nie 

więcej niż 5 dzieci.

Zgodnie 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 6 

dzieci sporządzono przedmiotowe diagnozy. Analiza dokumentacji wykazała, 

że dla wychowanka przyjętego do Placówki 5 września 2017 r. nie sporządzono diagnozy 

psychofizycznej. Dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył, iż wychowanek posiadał 

przedmiotowy dokument, który sporządzono 25 listopada 2011 r. podczas pobytu chłopca 

w innej placówce wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych 

w Świdnicy. Powyższe stanowi nieprawidłowość względem zaistnienia sytuacji stanowiącej 

przesłankę do sporządzenia diagnozy, o której mowa w rozporządzeniu tj. przyjęcie dziecka 

do placówki i uwzględnienie analizy elementów określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia. 

Zaznaczyć należy, iż powyższe związane jest z zachodzącymi w życiu dziecka zmianami. 

W przypadku kolejnego wychowanka przyjętego do placówki 16 listopada 2017 r. do dnia 

kontroli nie sporządzono diagnozy psychofizycznej, co jest sprzeczne z pojęciem 

niezwłoczności. Uzyskano wyjaśnienia, iż chłopiec „...przebywał na ucieczkach” jednak 

w okresie objętym kontrolą odnotowano możliwość podjęcia próby sporządzenia 

przedmiotowego dokumentu. W dniu kontroli chłopiec przebywał na leczeniu szpitalnym. 

Dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył, iż w sytuacji powrotu dziecka do Placówki, 

zostanie sporządzona diagnoza psychofizyczna.

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 oraz pracy z rodziną 

dziecka. Diagnozy sporządzane były przez psychologa, a w 1 przypadku także przez 

pedagoga.
(idowód: akta kontroli str. 74-80)

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

rozporządzeniem elementy. Plany pomocy dziecku tytułowano jako „Indywidualne plany 

pracy z dzieckiem”. Zasadnym jest uściślenie nazewnictwa prowadzonej dokumentacji 

zgodnie z określonym w rozporządzeniu. Wobec 1 dziecka plan pomocy został opracowany 

w oparciu o wykazaną we wcześniejszej części niniejszego wystąpienia diagnozę 

psychofizyczną sporządzoną 25 listopada 2011 r. W stosunku do wychowanka przyjętego 

do Placówki 16 listopada 2017 r. plan pomocy został opracowany bez wcześniejszego



sporządzenia diagnozy psychofizycznej dziecka. W przyszłości należy wyeliminować 

ponowne zaistnienie tego faktu opracowując plan pomocy niezwłocznie po sporządzeniu 

diagnozy psychofizycznej zawierającej zaktualizowane informacje dotyczące przyjętego 

do Placówki dziecka. Ponadto plany pomocy dziecku nie zostały sporządzone i realizowane 

we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną, a w przypadku gdy 

rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny -  we współpracy z podmiotem 

organizującym pracę z rodziną. Zgodnie z § 15 rozporządzenia 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) jednak nie zawierał celu pracy z dzieckiem. Opracowując plan pomocy 

dziecku, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia 

i stopnia dojrzałości dziecka, uwzględniano zdanie wychowanka. W 6 przypadkach 

stwierdzono, iż plany pomocy nie były modyfikowane w zależności od zmieniającej 

się sytuacji dziecka, w tym w stosunku do 1 wychowanka rzadziej niż co 6 miesięcy. 

W analizowanych planach pomocy dziecku sporządzonych dla 4 dzieci ujawniono okresy 

przerw obowiązywania dokumentów:

• J.B. i V.M. -  brak planu pomocy w okresie od lipca 2017 r. do sierpnia 2017 r.

• A.K. -  brak planu pomocy w okresie od maja 2017 r. do sierpnia 2017 r.

• A.M. -  brak planu pomocy w sierpniu 2017 r.

W trakcie kontroli nie uzyskano wyjaśnień stanowiących uzasadnienie tej nieprawidłowości.
(idowód: akta kontroli str. 25-26, 81-88) 

Dla wychowanków kontrolowanej jednostki prowadzone były karty pobytu

zawierające informacje w zakresie, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Analizie poddano karty pobytu z następujących okresów: kwiecień 2017 r., wrzesień 2017 r., 

luty 2018 r. W przypadku 3 wychowanków, karty uzupełniane były rzadziej niż co miesiąc 

i jest to niezgodne z wymogiem określony w § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia.
(<dowód: akta kontroli str. 84-85, 89-90) 

Weryfikując realizowanie obowiązku wynikającego z § 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 

rozporządzenia, ustalono iż w Placówce nie prowadzono kart udziału w zajęciach 

prowadzonych przez pedagoga oraz psychologa, dla dzieci tego wymagających. Osoba 

prowadząca terapię dokumentowała pracę w tym zakresie wobec dzieci, którym zasadne było 

udzielanie takiej formy wsparcia. Pedagog i psycholog prowadzili dzienniki zajęć, w których 

opisywali podjęte przez siebie czynności opiekuńcze, wychowawcze i administracyjne, 

dotyczące wychowanków. Pedagog posiadał zeszyt zatytułowany „Pomoc pedagogiczna
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dla wychowanków”, w którym mieściły się zbiorcze informacje dotyczące zrealizowanych 

przez siebie zadań w danym dniu pracy, w tym kontaktów z wychowankami z różnych 

placówek -  opiekuńczo wychowawczych wchodzących w skład Zespołu Placówek 

Opiekuńczo -  Wychowawczych w Świdnicy. Ponadto żadne z dzieci nie posiadało arkusza 

badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych. W toku kontroli przyjęto wyjaśnienia 

od psychologa i pedagoga, z których wynikało, iż nie posiadali oni wiedzy na temat 

konieczności prowadzenia takiej dokumentacji. Wykazane osoby były zatrudnione w Zespole 

Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych w Świdnicy do obsługi wszystkich placówek 

opiekuńczo -  wychowawczych wchodzących w jego skład.
{dowód: akta kontroli str. 28-29, 91-92)

Placówka mieści się w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, z przyległą 

częścią ogrodową. Na pierwszym piętrze budynku znajdowały się 4 pokoje, w tym 3 pokoje 

trzyosobowe i 1 dwuosobowy zamieszkiwany przez pełnoletnich wychowanków. Na parterze 

usytuowana była część do wspólnego użytkowania.

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

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

Posiłki były przygotowywane przez opiekunów z zaangażowaniem w tym zakresie dzieci 

i spożywane w domu. Od marca 2018 r. obiady były dowożone do Placówki w ramach usługi 

„cateringu”. Wychowankowie uczestniczyli w zakupach artykułów spożywczych. 

Wychowawcy z kontrolowanej jednostki, uwzględniali preferencje żywieniowe dzieci, 

co wynikało także z wypowiedzi wychowanków podczas przeprowadzonych z nimi rozmów 

indywidualnych.

Placówka zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej. Z przebywających 

w kontrolowanej jednostce wychowanków, 2 zadeklarowano w przychodni „LEK-MED” 

Karscy w Świdnicy, natomiast pozostałe dzieci korzystały z pomocy Zespołu Usług 

Medycznych „MEDYK” w Świdnicy. Dodatkowo wobec 6 dzieci zaplanowano i udzielono 

pomoc w poradni: ginekologicznej, stomatologicznej, okulistycznej, Poradni Zdrowia 

Psychicznego, dermatologicznej, ortodontycznej, alergologicznej.

Żaden wychowanek nie posiadał specjalistycznego wskazania medycznego/dietetycznego 

w zakresie konieczności zapewnienia i przestrzegania szczególnych potrzeb żywieniowych. 

Na podstawie zaleceń lekarskich 2 dzieci posiadało okulary korekcyjne, a 1 wychowanka 

została zaopatrzona w aparat ortodontyczny.

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, troje dzieci uczęszczało na zajęcia z zakresu 

terapii, w tym jedno socjoterapii, natomiast dwoje korzystało z zajęć psychoedukacji. Ponadto 

troje wychowanków przebywających w placówkach typu resocjalizacyjnego, otrzymywało 

wsparcia specjalistyczne właściwe dla tego rodzaju placówek.

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

użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Rodzaj zakupionej odzieży 

dokumentowany był w prowadzonych kartach „Zaopatrzenia odzieżowego”. W pokojach 

dzieci znajdowały się zabawki dostosowane do ich wieku i związane z ich zainteresowaniami. 

Wychowanków wyposażono w środki higieny osobistej m.in. mydło, szampon, żel do kąpieli, 

pastę do zębów, które przechowywano w łazienkach lub pokojach dzieci. Wszyscy zostali 

wyposażeni w podręczniki częściowo sfinansowane przez szkołę, a także pomoce i przybory 

szkolne zakupione przez opiekunów.
{dowód: akta kontroli str. 93-104)

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 odnotowywane 

były w prowadzonych w Placówce „Listach kieszonkowego”, a odbiór kwot kwitowany był 

przez dzieci. W sytuacjach kiedy wychowanek przebywał poza Placówką, uregulowanie 

zaległego kieszonkowego następowało z momentem powrotu dziecka do kontrolowanej

jednostki. Zarządzeniem nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych w Świdnicy z dnia 3 lipca 2017 r. wprowadzono regulamin przekazywania 

kieszonkowego. W ust. 14 regulaminu zapisano -  „ W wyniku umyślnego zniszczenia mienia 

Domu, wyrównania szkód z tytułu kradzieży czy zawłaszczenia mienia, kieszonkowe może 

być przekazane na wyrównanie szkód. Decydują o tym wychowawcy grupy.” Powyższe jest 

niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, w części dotyczącej zapewnienia dziecku kwoty 

pieniężnej do własnego dysponowania. W myśl powyższego, nie wychowawcy a dziecko 

dysponuje otrzymanymi pieniędzmi i wynika to z posiadanego przez nie prawa. Kompetencją 

dyrektora placówki jest comiesięczne ustalenie wysokości kwoty pieniężnej, która

jest nie niższa niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa 

w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy i uwzględnienie na tym etapie przesłanej wpływających 

na wysokość przyznanej kwoty. Należy zatem dostosować zapis przedmiotowego regulaminu 

i stosować go zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
{dowód: akta kontroli str. 105-115)



Produkty żywnościowe oraz napoje przechowywane były w kuchni wyposażonej w meble 

i sprzęt AGD, a także spiżami znajdującej się w Placówce. Dzieci miały zapewniony dostęp 

do powyższego przez całą dobę.

Po przeanalizowaniu danych tabelarycznych ustalono, iż wszystkie dzieci wpisane 

do ewidencji Placówki objęte były kształceniem realizowanym przez jednostki oświatowe. 

Spośród dzieci przebywających w Placówce, 4 realizowało obowiązek szkolny ucząc się 

w szkole podstawowej, 3 w gimnazjum, 2 wychowanków pobierało naukę w szkołach 

zawodowych, 2 uczyło się w liceach. Żaden wychowanek nie wymagał dostępu do nauki 

w systemie nauczania indywidualnego. Dzieci samodzielnie odrabiały zadania domowe, 

a w sytuacji zaistnienia potrzeby udzielenia im pomocy w nauce, wsparcie w tym zakresie 

świadczyli wychowawcy.

Placówka stwarzała dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. 

Wychowankowie uczęszczali na zajęcia dodatkowe takie jak: zajęcia z doradcą zawodowym, 

treningi piłki nożnej, „Kurs makijażu, higieny, zdrowego stylu życia”, warsztaty plastyczne, 

wyjazdy krajoznawcze, zajęcia na basenie, zajęcia na lodowisku, zajęcia fitness, wolontariat 

w schronisku dla zwierząt oraz wyjścia do kina. Żadne nie przebywało w bursie, jednak 

w stosunku do 5 wychowanków będących w internatach przy Młodzieżowych Ośrodkach 

Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Zespole Placówek 

Specjalnych, ponoszono dodatkowe opłaty związane z kosztami wyżywienia dzieci. 

Przestrzegając przepisu § 18 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, kontrolowana jednostka pokrywała 

koszty przejazdu dzieci do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo- 

wychowawczą.
{dowód: akta kontroli str. 93-136)

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 osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Wychowankowie zajmowali 

trzy pokoje 3-osobowe i jeden 2-osobowy, urządzone według woli i preferencji dzieci.

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

osobistych. W pomieszczeniu piwnicznym domu umieszczona była pralka. Znajdujące 

się w Placówce dwie toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający 

intymność i zgodność z zasadami higieny. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, 

iż wychowankom zapewniono miejsca do nauki. W pokojach dzieci znajdowały się biurka, 

a także krzesła, pomoce dydaktyczne, książki oraz rzeczy osobistego użytku.
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Wychowankowie mogli uczyć się także w salonie. Na parterze budynku mieściła się kuchnia, 

w której znajdował się sprzęt AGD, meble, a także były podłączone media. Przygotowywano 

w niej posiłki, zapewniając odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki artykułów 

spożywczych. Salon wyposażono w stół jadalniany, ławę, krzesła, fotele, sofę, sprzęt RTV, 

będące wspólną przestrzenią mieszkalną do spożywania posiłków, spotkań i wypoczynku.

Analiza akt osobowych dotyczących spełnienia przez Dyrektora Placówki oraz osób 

pracujących z dziećmi wymogu w obszarze kwalifikacji zawodowych, o których mowa 

w art. 97 ust. 3 oraz art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy, potwierdziła ich zgodność 

w przedmiotowym zakresie.

Dalsze postępowanie kontrolne wykazało, iż dyrektor Placówki złożył wobec jednego 

dziecka wniosek do właściwego sądu wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu 

postępowania o wydanie zarządzeń celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających 

powrót dziecka do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Wniosek 

został złożony po terminie określonym ustawą oraz bez dołączenia opinii gminy lub podmiotu 

prowadzącego pracę z rodziną. W świetle obowiązującego prawa powyższe stanowi 

nieprawidłowość. Ponadto w treści wniosku wskazano jako podstawę prawną art. 47 ust. 7 

ustawy dotyczący obowiązku organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a nie dyrektora 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej, o którym mowa w art. 100 ust. 4a ustawy.
(idowód: akta kontroli str. 93-97, 137-140)

Przestrzeganie przez Placówkę przepisu art. 4 pkt 1 - 1 1  ustawy zostało 

zweryfikowane w trakcie przeprowadzonych indywidualnych rozmów z obecnymi 

w Placówce wychowankami, w tym zasięgnięcia ich opinii, z uwzględnieniem wieku dzieci, 

możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej. Spośród 11 wychowanków 

przebywających w Placówce, 3 uzyskało pełnoletność, 1 dziewczynka przebywała w Ośrodku 

Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Godzięcinie, 1 dziewczynka 

znajdowała się na długotrwałej ucieczce, 3 dzieci przebywało w Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na podstawie postanowieniem Sądu 

Rodzinnego, a 1 chłopiec był hospitalizowany. Na skutek powyższego, rozmowy 

przeprowadzono z dwojgiem obecnych w Placówce dzieci. Wyraziły one wolę do dyskusji, 

wykazując otwartość komunikowania się z kontrolerami.

W stosunku do 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszono ten fakt do Ośrodka 

Adopcyjnego we Wrocławiu, jednak z uwagi na brak zgody dzieci na przysposobienie 

komisja kwalifikacyjna Ośrodka Adopcyjnego odstąpiła od dalszych działań w tym zakresie.
{dowód: akta kontroli str. 35-36, 141-159)



Dyrektor kontrolowanej jednostki umożliwiał osobiste kontakty dzieci z ich rodzicami, 

z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów. Dzieci były urlopowane 

do domów rodzinnych na okres dni wolnych od nauki szkolnej, ferii zimowych, świąt, 

wakacji. Placówka zastrzegała sobie ustalenie każdorazowo terminu wyjazdu wychowanka. 

Dzieci posiadały telefony komórkowe, utrzymując kontakty z osobami bliskimi. 

W porozumieniu z Dyrektorem Placówki oraz wychowawcami, osoby bliskie mogły 

odwiedzać dzieci w Placówce. Wychowankom kontrolowanej jednostki zapewniano stabilne 

środowisko wychowawcze. Zaznajomiono ich z miejscem zamieszkania, wychowawcami, 

schematem dnia, posiadali swoje pokoje, 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 były zapoznane przez Dyrektora 

i wychowawców. Dzieci w ramach przygotowania do samodzielnego życia sprzątały swoje 

pokoje, dbając także o utrzymanie w czystości użytkowanych pomieszczeń Placówki. 

U dzieci rozwijano umiejętności samoobsługowe w zakresie higieny osobistej, a także 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Uwzględniając wiek dzieci, ich 

rozwój i możliwości indywidualne, angażowano je w pomoc przy przygotowywaniu 

posiłków, w tym związanych z uroczystościami takimi 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. Na podstawie uzyskanych informacji w trakcie rozmów 

przeprowadzonych z wychowankami stwierdzono, iż zapewniano im ochronę przed 

poniżającym traktowaniem i karaniem, a one same wypowiadały się pozytywnie 

o wychowawcach i Dyrektorze Placówki. Część wychowanków była przygotowywana do 

udziału w sakramencie chrztu, uczestniczyła w lekcjach religii, spotkaniach „grup oazowych” 

przy zgrupowaniu duszpasterskim. Dzieci zgłaszały podczas rozmów poczucie poszanowania 

ich tożsamości religijnej i kulturowej. Wychowankowie posiadali wiedzę na temat swojego 

pochodzenia, a Dyrektor Placówki podejmował z nimi rozmowy na ten temat.

Dzieci nie zgłaszały uwag dotyczących przestrzegania ich praw w Placówce, potwierdzając 

informacje odnoszące się do przestrzegania standardów opieki i wychowania.
{dowód: akta kontroli str. 33-34 )
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W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole 

Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych, Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Serbski 

Kącik” w Świdnicy stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dla dwojga przyjętych do placówki opiekuńczo -  wychowawczej dzieci, nie 

sporządzono diagnozy psychofizycznej.

2. Plany pomocy dziecku nie zostały sporządzone i realizowane we współpracy 

z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną, a w przypadku gdy rodzinie 

dziecka nie został przydzielony asystent rodziny -  we współpracy z podmiotem 

organizującym pracę z rodziną.

3. W planach pomocy nie wyznaczano celu pracy z dzieckiem.

4. Plany pomocy dziecku nie modyfikowano w zależności od zmieniającej się sytuacji 

dziecka lub jego rodziny, w tym w stosunku do 1 wychowanka rzadziej niż co 6 

miesięcy.

5. W stosunku do 4 wychowanków praca z dzieckiem prowadzona była okresowo bez 

planu pomocy.

6. Karty pobytu dziecka uzupełniane były rzadziej niż co miesiąc.

7. Nie prowadzono kart udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga i psychologa 

dla dzieci tego wymagających.

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

i pedagogicznych.

9. Po 18 miesiącach od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej Dyrektor 

Placówki złożył 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 wniosku nie dołączono opinii gminy 

lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną.

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej 

sporządzać diagnozę psychofizyczną.

Podstawa prawna: § 14 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 realizacji: na bieżąco.
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2. Plany pomocy dziecku sporządzać i realizować we współpracy z asystentem rodziny 

prowadzącym pracę z rodziną, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został 

przydzielony asystent rodziny -  we współpracy z podmiotem organizującym pracę 

z rodziną.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 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.).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. W planach pomocy wyznaczać cel pracy z dzieckiem.

Podstawa prawna: § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

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

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

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Plany pomocy dziecku modyfikować w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka 

lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 5 pkt 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 realizacji: na bieżąco.

5. Pracę z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzić zgodnie 

z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę 

we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został 

przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę 

z rodziną.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 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.).

Termin realizacji: na bieżąco.

6. Karty pobytu dziecka uzupełniać nie rzadziej niż co miesiąc.

Podstawa prawna: § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

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

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

Termin realizacji: na bieżąco.

7. Prowadzić kartę udziału dziecka, które tego wymaga w zajęciach prowadzonych przez 

psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu.
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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 realizacji: na bieżąco.

8. Dla każdego dziecka prowadzić arkusze badań i obserwacji psychologicznych 

oraz pedagogicznych.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 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 realizacji: na bieżąco.

9. W terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składać 

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 wniosku dołączać opinię gminy lub podmiotu prowadzącego 

pracę z rodziną.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 4a 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.). 

Termin realizacji: na bieżąco.

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.).

Proszę w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie:

(kierownik komórki do spraw kontroli)
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