
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia maja 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.32.2018.TB

Pan
Marek Bartecki
Dyrektor
Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 4
w Jeleniej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 6 - 1 8  maja 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej „ustawą” 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy: Tomasz Borecki -  inspektor 

wojewódzki, przewodniczący i Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci 

NADZIEJA Nr 4 w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego 6/2,4, zwanej w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „Domem”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, przestrzegania Praw Dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 

2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 16 maja 2018 r. funkcję 

Dyrektora Placówki pełnił Pan Marek Bartecki odpowiedzialny za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora Placówki, akt
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osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wizji lokalnej 

Domu oraz rozmów z wychowankami kontrolowanej jednostki. Kontrola została odnotowana 

w Książce kontroli pod nr 8. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa

0 „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).

Dom dla Dzieci NADZIEJA Nr 4 w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego 6/2, 4 jest 

niepubliczną placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną 

na zlecenie Miasta Jelenia Góra, zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków i działającą 

na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.74.2014 z dnia 11 grudnia 

2014 r.

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 18 wychowanków, 

w tym 1 przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, a drugi podopieczny 

przebywał w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Dwójka podopiecznych przebywała w Domu na podstawie art. 95 ust 3a ustawy, nr zezwolenia 

ZP-KNPS.940.3.26.2017.OW z dnia 23 listopada 2017 r. Dla kolejnej dwójki dzieci Dyrektor 

Placówki nie posiadał stosownej zgody. Ponadto w toku kontroli ustalono, że troje dzieci nie 

ukończyło 10 r.ż. W obydwu sprawach Dyrektor złożył następujące wyjaśnienia, cyt.: 

„ W Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 4 w Jeleniej Górze aktualnie przebywa osiemnaścioro 

wychowanków, tj. o dwoje wychowanków ponad posiadaną zgodę, stan taki spowodowany jest 

nagłą sytuacją interwencyjną. Rodzinie z trojgiem dzieci w wieku 9, 6 i 3 lat mieszkającej 

dwieście metrów od naszego Domu w kwietniu spłonęło mieszkanie, w związku z tym, że rodzina 

wcześniej była pod opieką MOPS w Jeleniej Górze postanowiono do czasu uregulowania 

sytuacji mieszkaniowej umieścić wszystkie dzieci w naszej Placówce. Decyzja taka podjęta była 

z myślą o dobru tych dzieci i sytuacji komfortowej dla ich matki, która zważywszy na jej trudną 

sytuację materialną ma ułatwiony kontakt ze swoimi synami ze względu na odległość od miejsca 

zamieszkania. Ponadto dwóch młodszych chłopców mieszkając u nas nie musiało zmieniać 

przedszkola, do którego wcześniej uczęszczali, co w ich sytuacji jest bardzo pozytywne

Wychowankowie poniżej 10 r.ż. przebywają w kontrolowanej jednostce na podstawie 

Postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz posiadają stosowne skierowania 

wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
{dowód: akta kontroli str. 19, 21, 23, 78-79,113-117)

Analiza grafików pracy wychowawców za miesiące: listopad 2017 r., styczeń

1 kwiecień 2018 r. oraz „Raportów Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 4”, jak również raportów
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obchodów nocnych wykazała, że w ciągu dnia i nocy dyżur pełnił zawsze minimum jeden 

wychowawca.

W trakcie prowadzanych przez specjalistów zajęć pod ich opieką nie przebywało więcej 

niż 6 dzieci jednocześnie. Specjaliści prowadzili głównie zajęcia indywidualne 

z wychowankami.

Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1, 2 i 3 oraz 

§ 11 ust. 2 rozporządzenia.

{dowód: akta kontroli str. 19, 21, 24-26)

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Domu 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych 

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.
(dowód: akta kontroli str. 21)

Z treści § 15 ust. 1 rozporządzenia wynika, że po sporządzeniu diagnozy wychowawca 

kierujący procesem wychowawczym dziecka we współpracy z asystentem rodziny 

prowadzącym pracę z rodziną dziecka opracowuje plan pomocy. W Placówce plany pomocy 

dziecku zostały opracowane przez wychowawców i zawierały cele i działania krótko oraz 

długoterminowe, określały cel pracy z dzieckiem w placówce w zależności od jego sytuacji, 

tj.: powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej albo 

przygotowanie do usamodzielnienia. Dokument opracowywano w następujących sferach: 

rodzinnej, relacji społecznych oraz psychofizycznej i edukacyjnej. W każdej sferze określano: 

cele i działania długoterminowe (na okres 6 miesięcy), cele i działania krótkoterminowe 

(na okres 3 miesięcy), osobę odpowiedzialną za dane działania, daty oraz realizację planu i jej 

rezultat. W planach znajdowały się ich modyfikacje sporządzone co 6 miesięcy, w których 

zapisywano: proponowane zmiany w planie pomocy (długo i krótkoterminowe), uzasadnienie 

zmian, osobę odpowiedzialną za realizację danego zadania oraz realizację planu i jej rezultat.

Plany były podpisywane przez wychowanków. Dla trójki dzieci plany były w trakcie 

sporządzania (12.04.2018 r. data umieszczania w Domu). Żadnej rodzinie nie został 

przydzielony asystent rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 27-28)

W Placówce zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i rozporządzenia dla każdego dziecka 

prowadzono kartę pobytu zawierającą opis wskazanych w ww. przepisie obszarów.
(dowód: akta kontroli str. 29-30)

Zgonie z zapisem § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza diagnozę
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psychofizyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że zatrudnieni w placówce psycholog lub 

pedagog zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowywali ww. dokument. W proces 

tworzenia diagnoz angażowano również pracownika socjalnego. Dla trójki dzieci, 

o których wcześniej wspomniano, diagnozy były w trakcie sporządzania. Przedstawione 

dokumenty zawierały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia.

Diagnozy kończyły się stwierdzeniem o zasadności pobytu dzieci w pieczy, natomiast 

w przypadku siedmiorga dzieci, jako główny cel pracy w planie pomocy dziecku wskazano 

powrót do rodziny. W przyszłości w trakcie sporządzania ww. dokumentów należy 

uwzględniać fakt, że plan powinien zostać opracowany na podstawie diagnozy.
{dowód: akta kontroli str. 20, 29, 31-32)

Pedagog i psycholog zatrudnieni w Placówce powinni prowadzić dla każdego 

wychowanka arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Analiza 

udostępnionej dokumentacji potwierdziła, że norma § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia była 

spełniona.

Dla dzieci wymagających wsparcia specjaliści organizowali zajęcia w zależności od potrzeb, 

które następnie odnotowywali w kartach, wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Karta 

udziału w zajęciach z pedagogiem była prowadzona dla jedenaściorga wychowanków, 

psycholog pracował z dwanaściorgiem dzieci, dodatkowo zatrudniony był terapeuta 

pedagogiczny, który pracował z dziewięciorgiem podopiecznych.
{dowód: akta kontroli str. 33)

Dyrektor oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków 

przebywający w Placówce nie wymagał diety dostosowanej do potrzeb kulturowych, 

religijnych czy stanu zdrowia. Ponadto poinformował, że wychowankowie mieli stały dostęp 

do produktów spożywczych. Dom zapewniał dzieciom 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie 

śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz kolację. W dni nauki szkolnej śniadania 

wychowankowie jedli o godzinie 7.00, natomiast w dni wolne o godzinie 9.00. Obiady 

spożywano o godzinie 14.00, a kolacje o 18.00. Pory tych posiłków były stałe, zarówno w dni 

wolne jak i nauki. Śniadania i obiady przygotowywała pani kucharka w kuchni głównej. 

Natomiast kolacje wychowankowie wspólnie z wychowawcami szykowali w kuchni 

zlokalizowanej w Domu, z produktów otrzymanych z kuchni głównej.

Kontrolę nad jakością przygotowywanych posiłków sprawował Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze, który w protokole z kontroli nr 1152/HZ/2017 z dnia 

27 października 2017 r. nie wykazał żadnych nieprawidłowości.
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Wobec powyższego należy uznać, że wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, co było zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

(idowód: akta kontroli str. 19-20, 34-43)

Dyrektor Placówki oświadczył, że wszyscy podopieczni korzystali z opieki lekarza 

pediatry (12 dzieci) lub internisty (6 wychowanków) i byli zapisani do jednej z dwóch 

Przychodni: ZOZ MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 oraz MZOZ PROMED 

przy ul. Różyckiego 6 w Jeleniej Górze.

Ponadto w okresie objętym kontrolą podopieczni korzystali z porad lekarzy specjalistów:

• Stomatolog -  15 wychowanków,

• Okulista -  wszyscy wychowankowie,

• Laryngolog -  4 wychowanków,

• Dermatolog -  5 wychowanków,

• Endokrynolog -  1 wychowanek,

• Chirurg -  7 wychowanków,

• Pulmonolog -  2 wychowanków.

Wizyty lekarskie odnotowywano w karcie pobytu wychowanka, w punkcie dotyczącym 

stanu zdrowia. Zapisywano zalecenia lekarskie oraz rodzaj i sposób dawkowania lekarstw. 

Recepty wydawane podczas wizyt lekarskich realizowano na bieżąco. Lekarstwa 

przechowywano w szafie zamykanej na klucz. Zaopatrzenie w inne wyroby medyczne 

realizowano na bieżąco. Dom zakupił okulary dla pięciorga wychowanków, a dla kolejnej 

dwójki ortezy na skręcone kończyny dolne.

W Placówce nie było wychowanków wymagających zaopatrzenia w produkty lecznicze 

i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.

Wobec powyższego Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 rozporządzenia zapewniała 

dzieciom opiekę zdrowotną na odpowiednim poziomie.

(idowód: akta kontroli str. 20, 44)

Dyrektor Placówki złożył oświadczenie, iż zagwarantowano wychowankom dostęp do 

zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

W kontrolowanej jednostce, jak już wcześniej wspomniano, zatrudniony był pedagog, 

psycholog oraz terapeuta. Ww. specjaliści diagnozowali wychowanków, jak również 

prowadzili odpowiednie zajęcia wspomagające, które były odnotowywane w prowadzonej 

przez nich dokumentacji, np.: kartach udziału w zajęciach ze specjalistami.
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Analiza dokumentacji potwierdziła spełnianie § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 33, 45)

Stwierdzono, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a i c rozporządzenia, dzieci były 

wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki 

higieny osobistej, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Podopieczni wraz 

z wychowawcami uczestniczyli w zakupach odzieży lub sami ją kupowali z funduszy Placówki. 

Środki higieny zapewniano dzieciom w pełni i uzupełniano je na bieżąco w oparciu o składane 

zapotrzebowanie.
{dowód: akta kontroli str. 46-56)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia placówka opiekuńczo -  wychowawcza 

powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Wizja lokalna 

jednostki potwierdziła, że w pokojach podopiecznych znajdowały się zabawki dostosowane do 

ich wieku oraz zainteresowań.
{dowód: akta kontroli str. 20, 70-75) 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, placówka ma również obowiązek 

zapewnić wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono, 

że w podręczniki i przybory szkolne wychowankowie zaopatrywani byli w wakacje 

i na początku roku szkolnego.

Nadwyżki przyborów szkolnych przechowywano w pomieszczeniu magazynowym 

i wydawano wg potrzeb. Dodatkowe podręczniki kupowano zaraz po zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez dziecko.
{dowód: akta kontroli str. 20, 57-58) 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia placówka powinna zapewnić wszystkim 

dzieciom kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Jej wysokość nie powinna być niższa 

niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której stanowi art. 80 ust. 1 pkt 2 

ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji tj. Procedury 

XVI dotyczącej wypłacania wychowankom kieszonkowego oraz list wypłat ustalono, że kwoty 

przyznawane dzieciom były zgodne z ww. przepisem. Otrzymanie pieniędzy podopieczni 

potwierdzali podpisem. Dzieci przebywające poza Placówką, np. w MO W/SOS W otrzymywali 

środki przekazem pocztowym lub podczas odwiedzin wychowawcy.
{dowód: akta kontroli str. 20, 59-62) 

Wychowankowie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, realizują obowiązek 

szkolny i w zależności od wieku uczęszczają do następujących typów szkół:

• przedszkole -  2 dzieci,
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• szkoła podstawowa -  6 dzieci, w tym 1 do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -

wychowawczym,

• gimnazjum -  3 dzieci, w tym 1 do gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku

Wychowawczym,

• szkoła zawodowa -  1 wychowanek,

• szkoła średnia -  1 wychowanek,

« szkoły dla dorosłych -  5 wychowanków.

W okresie objętym kontrolą żadne dziecko korzystało z indywidualnego nauczania.
{dowód: akta kontroli str.21)

Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, ze strony kadry 

pedagogicznej zatrudnionej w Placówce. Nauka własna odbywała się codziennie 

(od pon. do pt.) w godz. 16.00 -  18.00. Wówczas wychowawca aktywnie uczestniczył 

w przygotowaniu dzieci do zajęć szkolnych w dniu następnym.

{dowód: akta kontroli str.63)

W ramach realizacji § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, wychowawcy organizowali 

zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Dzieci miały prawo wyboru dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych zarówno w szkołach, jak i w innych instytucjach.

Wychowankowie korzystali z następujących zajęć poza Domem:

• sztuki walki -  1 dziecko,

• SKS w szkole podstawowej -  3 dzieci,

• zajęcia dodatkowe z j. polskiego -  1 dziecko,

• zajęcia dodatkowe z matematyki -  1 dziecko,

• zajęcia taneczne -  1 dziecko.
{dowód: akta kontroli str. 64)

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

że Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia ponosiła opłaty za pobyt 

wychowanków w jednostkach znajdujących się poza miejscowością, w której się znajduje oraz 

pokrywała koszty przejazdu. Z informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, że w okresie 

objętym kontrolą nie było potrzeby zakupu biletów miesięcznych, zapewniano podopiecznym 

bilety jednorazowe. Natomiast wychowankom realizującym obowiązek szkolny 

w MOW/SOSW Placówka organizowała dowóz własnym transportem lub przekazywała środki 

na zakup biletu oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not księgowych.
{dowód: akta kontroli str. 19, 65-69)
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Placówka zlokalizowana była na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym. 

Dodatkowo do Domu przynależał jeden pokój trzyosobowy w pełni wyposażony z osobną 

łazienką i toaletą umiejscowiony na parterze. Zamieszkiwali go pełnoletni wychowankowie. 

Na drugim piętrze znajdywała się w pełni wyposażona kuchnia z miejscem 

do przygotowywania posiłków, łazienka z dwoma stanowiskami prysznicowymi oraz jedną 

toaletą i druga osobna toaleta, korzystanie z nich zapewniało intymność i zgodność z zasadami 

higieny. Zapewniono również miejsce do prania i suszenia rzeczy. Miejsce spotkań stanowiła 

świetlica wyposażona w narożnik, sprzęt audiowizualny, regał z grami oraz duży stół 

z krzesłami, gdzie podopieczni mogli również odrabiać lekcje oraz stanowił miejsce 

do spożywania posiłków. Dodatkowo na korytarzu w centralnym miejscu rozmieszczono 

kanapę z fotelem i ławą, sprzęt audiowizualny i stanowisko komputerowe. Ponadto 

do dyspozycji wychowanków przeznaczone były 4 pokoje: 2 czteroosobowe i 2 trzyosobowe. 

Urządzono je estetycznie i funkcjonalnie, odpowiednio do wieku. W każdym z nich były łóżka, 

szafy do przechowywania rzeczy osobistych i odzieży, zabawki dla młodszych dzieci oraz 

miejsca do nauki.

Z uwagi na fakt, że Dom dysponuje 17 miejscami do spania, a w ewidencji widnieje 

18 wychowanków, w tym 2 na co dzień przebywa poza Placówką wskazane jest jak najszybsze 

dostosowanie limitu miejsc do zgodnego z decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

Nr PS-IS.9423.74.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Placówka spełnia standardy określone 

w § 18 ust. 3 pkt 1 -5  rozporządzenia dotyczące warunków lokalowych.
{dowód: akta kontroli str. 72-75)

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w Domu zatrudnionych było 

czterech wychowawców w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy posiadali stosowne dyplomy 

ukończenia studiów wyższych (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy) i złożyli stosowne oświadczenia,

0 których stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4  ustawy. Dodatkowo pracownik socjalny i pedagog 

pełnili funkcję wychowawcy w wymiarze pół etatu. Osoby te również spełniały ww. wymogi 

kwalifikacyjne. Jednocześnie dla każdego z zajmowanych stanowisk sporządzono im osobne 

zakresy obowiązków, a w grafikach wyznaczono oddzielne godziny pracy.

Ponadto Placówka zatrudniała: pedagoga, psychologa, terapeutę oraz pracownika socjalnego. 

Osoby te również posiadały odpowiednie kwalifikacje wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3, 4

1 6 ustawy oraz złożyły stosowne oświadczenia.
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Dyrektor Placówki Pan Marek Bartecki zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu 

pracy i posiadał kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.
{dowód: akta kontroli str. 24-26, 76-77)

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

0 wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania 

zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia 

go w rodzinie przysposabiającej. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że czwórka 

wychowanków podlegała ww. przepisowi. Wobec nich spełniono ten obowiązek.
{dowód: akta kontroli str. 19)

W trakcie kontroli ocenie poddano również stan przestrzegania Praw Dziecka. Oceny 

w tym zakresie dokonano na podstawie rozmów z wychowankami oraz obserwacji, ich 

zachowań, łącznie 9 podopiecznych w wieku od około 4 do 25 lat. Z uwagi na wiek 

najmłodszego dziecka skoncentrowano się na analizie jego funkcjonowania w towarzystwie 

matki (w trakcie odwiedzin) oraz później wychowawcy. W obu przypadkach u dziecka nie były 

widoczne znamiona lęku, chętnie wyciągało rączki i „zaczepiało” do kontaktu zarówno 

wychowawcę, jak i stojącego obok inspektora. Po obserwacji wnioskować można, że 

wychowanek rozwija się w sposób prawidłowy. Z pozostałymi podopiecznymi za pomocą 

wywiadu sterowanego zweryfikowano stan przestrzegania Praw Dziecka ze szczególnym 

uwzględnieniem poszanowania prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, 

w tym naruszania nietykalności cielesnej. W trakcie rozmów wychowankowie byli spokojni, 

otwarci, komunikatywni i chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas 

czynności kontrolnych ustalono, że podopieczni posiadali czas wolny, z którego mogli 

swobodnie korzystać, np.: uprawiając sport, spotykając się ze znajomymi, bawiąc się, rysując, 

czy oddając się swoim pasjom np. fotografowaniu. Najczęściej czas do własnej dyspozycji 

przysługiwał im po wywiązaniu się z obowiązków, tj. po odrobieniu lekcji lub wykonaniu 

wieczornego dyżuru. Dyżury były wskazywane jako główne obowiązki, które posiadali 

w Domu. W trakcie rozmów wszyscy podopieczni potwierdzili otrzymywanie kieszonkowego. 

Nie zdarzyła się sytuacja, by ktoś go nie otrzymał. Informowali również, że Placówka 

zapewniała im odpowiednią odzież na każdą porę roku, środki higieny osobistej, podręczniki

1 przybory szkolne oraz pomoc w nauce. Nikt z kim przeprowadzono rozmowę nie doznał ani 

nie był świadkiem, aby osoby dorosłe stosowały przemoc lub niewłaściwie zachowywały się 

w stosunku do dzieci. Wszyscy podopieczni Placówki mieli ulubionego wychowawcę, któremu
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ufali i w trudnych sytuacjach mogli mu się zwierzyć. Osoby, które utrzymywały kontakt 

ze swoimi rodzinami oznajmiły, że pracownicy kontrolowanej jednostki nigdy nie utrudniali, 

czy uniemożliwiali im kontaktu z ich bliskimi. Nie informowały również, aby aktualnie 

obawiały się któregokolwiek z dorosłych pracujących w Domu. Rozpytano również 

podopiecznych o system kar i nagród. Wychowankowie udzielili odpowiedzi, że za dobre 

zachowanie można było otrzymać: podwyższone kieszonkowe, czy pochwałę. Natomiast 

za nieodpowiednie wysyłano do pokoju w celu wyciszenia, wcześniej trzeba było iść spać, czy 

ograniczano możliwość korzystania z telefonu lub komputera. Podopieczni potwierdzili, 

że liczono się z ich zdaniem w sprawach ich dotyczących np.: poprzez uwzględnianie wyboru 

zajęć dodatkowych, wyboru odzieży. Osoby, z którymi rozmawiano oznajmiły, 

że wychowawcy bez ich zgody nie zaglądali w ich rzeczy osobiste, szafki. Potwierdzili również, 

iż zapewniano im opiekę medyczną oraz otrzymywanie w razie choroby zapisanych przez 

lekarza leków. Na pytanie ,jak się czujesz w Placówce”, odpowiadano „Jest dobrze”, „Mi się 

generalnie tu podoba, jest lepiej niż w domu”, „Jest super, mi się podoba, cieszę się, 

że tu jestem”, „Jest bardzo dobrze, fajnie, rodzinnie”, „Jest dobrze, czuje się bezpiecznie”. 

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka są przestrzegane.
(idowód: akta kontroli str. 80-112)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla 

Dzieci NADZIEJA Nr 4 w Jeleniej Górze stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W Placówce przebywa 18 wychowanków, natomiast limit miejsc wskazany w decyzji 

Wojewody Dolnośląskiego nr PS.IS.9423.74.2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku wynosi 

14. Dom posiada zezwolenie na pobyt dwóch kolejnych podopiecznych w trybie 

art. 95 ust. 3a ustawy.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić liczbę wychowanków w Placówce do zgodnej z limitem wskazanym 

w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS.IS.9423.74.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. 

oraz zezwoleniem nr ZP-KNPS.940.3.26.2017.OW z dnia 23 listopada 2017 r. 

Podstawa prawna: art. 95 ust. 3 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.), decyzja 

Wojewody Dolnośląskiego nr PS.IS.9423.74.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. oraz 

zezwolenie nr ZP-KNPS.940.3.26.2017.OW z dnia 23 listopada 2017 r.

Termin realizacji: 15 września 2018 r.
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Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d 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 15 lipca 2018 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 

realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

........
(przewodniczący zespołu Jtontrolnego)

, f  (kierownik.komórki do spraw kontroli)

(kontroler)
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