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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniu 21 lutego 2018 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo Dyrektora 

Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka Domu Dziecka „Nad Potokiem” 

w Lubominie z siedzibą przy Głównej 24, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Placówką”, „Domem” lub „POW”.

Analiza treści pisma wskazywała na nieprzestrzeganie Praw Dziecka oraz 

nieprawidłowego sprawowania opieki i wychowania wobec wychowanki N.P., 

w szczególności:

1. brak adekwatnej odzieży do pory roku;

2. brak odpowiedniej opieki medycznej w sytuacji choroby;

3. trudności w kontakcie ze szkołą; *

4. brak opłat za wyjścia szkolne wychowanki oraz przejazdy do szkoły;

5. brak wydawania kieszonkowego.

W związku z powyższym, w dniach 7 marca 2018 r. została przeprowadzona kontrola 

w trybie uproszczonym w ww. Placówce, na podstawie Zarządzenia Wojewody 

Dolnośląskiego Nr 86 z dnia 6 marca 2018 r. oraz upoważnień Nr: ZP-

KNPS.0030.135.2018.MS1 oraz ZP-KNPS.0030.136.2018.MS1, wydanych z upoważnienia 

Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 5 marca 2018 r. Kontrolę 

przeprowadziły: Magda Saska -  inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Olga 

Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki -  kontroler. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod 

numerem 14. W celu zgromadzenia informacji dających obraz funkcjonowania jednostki



przeprowadzono rozmowy z pracownikami: dyrektorem, wychowawcą, pracownikiem 

socjalnym oraz z wychowankami Placówki. Analizie poddano również dokumentację 

dotyczącą obszarów, do których wniesiono w skardze zastrzeżenia oraz inną, obrazującą 

funkcjonowanie Placówki.

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego była ocena funkcjonowania 

jednostki w zakresie wniesionych zastrzeżeń: przestrzegania Praw Dziecka (ze szczególnym 

zwróceniem uwagi m.in. sytuację wychowanki N.P.). Ponadto, podczas kontroli zapoznano 

się z organizacją Placówki i jej sposobem funkcjonowania.

.c Podjęte czynności kontrolne polegały m.in. na sporządzeniu protokołów ustnych 

oświadczeń złożonych kontrolującym przez Dyrektora Placówki, oświadczeń pisemnych 

Dyrektora oraz notatek z rozmów z pracownikami i rozmów indywidualnych 

z podopiecznymi. Dodatkowo, odebrano potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentacji dotyczącej Regulaminu organizacyjnego, regulaminu kieszonkowego oraz 

faktur potwierdzających poniesione opłaty na odzież i przejazdy wychowanki N.P.

W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka Dom Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie z siedzibą przy Głównej 

24 działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.45.2011 z dnia 

6 grudnia 2011 r. oraz zapewnia 14 miejsc dla wychowanków. POW mieści się 

w dwukondygnacyjnym budynku. Do dyspozycji dzieci były dwie łazienki i trzy toalety 

umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność 

z zasadami higieny. Ponadto pokoje dzieci były utrzymane w  dobrym stanie technicznym 

i odpowiednio oświetlone. Na parterze znajdowała się kuchnia, jadalnia oraz pomieszczenie 

do wypoczynku. Do Placówki należy także teren zielony umożliwiający spędzenie czasu na 

świeżym powietrzu.
(Dowód, akta kontroli str.5-6)

Wychowanka N.P. (17 lat) została przyjęta do Domu Dziecka „Nad Potokiem”

w dniu 12 grudnia 2017 r. w trybie interwencyjnym na wniosek szkoły z powodu stosowanej

wobec niej przemocy domowej. Z oświadczenia pracownika socjalnego Placówki wynika,

że rodzice dziewczynki wskazywali na trudności wychowawcze (absencja szkolna, agresja,

wulgaryzmy), a których początkowo wychowanka w POW nie wykazywała. Pierwsze objawy

niesubordynacji pojawiły się kilkanaście dni od umieszczenia w Domu Dziecka.

Dziewczynka przestała przestrzegać norm i zasad panujących w Placówce, z wypowiedzi
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wychowawców i Dyrektora wynika, że paliła papierosy, nie wykonywała dyżurów, nie 

reagowała na polecenia wychowawców, nie przestrzegała godzin nocnych, nie wracała na 

noc. Zachowania te zostały odnotowane w dokumentacji wychowanki, a potwierdzili je  także 

pozostali podopieczni w indywidualnych rozmowach z kontrolerami.
(Dowód, akta kontroli str.30,32-33, 66-67)

Ad. 1 brak adekwatnej odzieży do pory roku;

Zgodnie z § 18 ust. lpkt 6a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) 

w Placówce zapewnia się dziecku wyposażenie w odzież, bieliznę i inne przedmioty 

osobistego użytku, stosowne do wieku i indywidualnych potrzeb. Z przedłożonych przez 

Dyrektora dokumentów wynika, że małoletnia N.P. miała zapewnioną odpowiednią odzież, 

głównie przywiezioną z domu rodzinnego, jak również zakupioną przez Dom Dziecka. 

Pomimo tego wychowawcy potwierdzili, że dziewczynka nie respektuje próśb dotyczących 

adekwatnego doboru odzieży do warunków atmosferycznych i często wychodzi bez czapki, 

rękawiczek, zimowych butów i w spodniach odkrywających kostki. Na zwrócone jej uwagi 

nie reaguje. W tej sprawie były przeprowadzane z małoletnią rozmowy przez pedagoga, 

wychowawców i Dyrektora Placówki odnotowane w dokumentacji.
(Dowód, akta kontroli str.37-40)

Ad. 2 brak odpowiedniej opieki medycznej w sytuacji choroby;

W oparciu o § 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, wychowankowie korzystali na 

co dzień z opieki medycznej w  przychodniach zdrowia w Szczawnie-Zdroju i Wałbrzychu, 

a w sytuacji potrzeby konsultacji u lekarza specjalisty, Dom Dziecka „Nad Potokiem” 

zapewniał środki finansowe na pokrycie kosztów takiej wizyty.

Podopieczna N.P. ód umieszczenia w  Placówce wymagała kilkukrotnych konsultacji, 

w tym: pediatrycznej, stomatologicznej, jak również wizyty w  ambulatorium szpitala 

w Wałbrzychu i przychodni w Świdnicy (tomografia) z powodu problemów 

stomatologicznych. Wychowance zostały również zakupione niezbędne lekarstwa w czasie 

choroby. Ponadto z rozmów z wychowawcą i Dyrektorem Placówki wynika, że dziewczynka 

często zgłaszała w szkole chorobę, jednak po przyjściu do Domu Dziecka czuła się już 

dobrze, a temperatura ciała była w normie.

W dniu 6 lutego 2018 r. dziewczynka dostała skierowanie na oddział chirurgii 

szczękowo-twarzowej i w dniu 7 marca 2018 r. została przyjęta do szpitala na zabieg 

usunięcia korzenia tkwiącego w zatoce zębowej.
(Dowód, akta kontroli str.30-33, 52-58)

3



Ad. 3 trudności w kontakcie ze szkołą;

Według diagnozy psychofizycznej wychowanki N.P. dziewczynka nie ma ograniczeń 

w zakresie intelektualnym, przejawia zaś niską motywację do nauki, często opuszcza zajęcia 

szkolne (od początku roku szkolnego 74 nieobecności, w tym 19 nieusprawiedliwionych). 

Zgodnie z „kartą kontaktów dziecka” pracownicy Placówki na przestrzeni 3 miesięcy 

kontaktowali się siedmiokrotnie ze szkołą, w tym 3 razy z dyrektorem szkoły. Wychowawcy 

na bieżąco monitorują przebieg edukacji małoletniej, wypełniając także kartę pobytu dziecka 

w zakresie informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko 

uczęszcza, oraz jego nauki szkolnej.
(Dowód, akta kontroli str. 63-64)

Ad. 4 brak opłat za wyjścia szkolne wychowanki oraz przejazdy do szkoły;

Dziecku umieszczonemu w placówce zapewnia się pokrycie kosztów przejazdu do 

i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką, na co wskazuje § 18 ust. 1 pkt 14 

rozporządzenia. Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” potwierdził zakup biletu 

miesięcznego na przejazdy do i ze szkoły dla wychowanki N.P. poprzez przedłożenie faktur. 

Dziewczynka ma zapewniony comiesięcznie bilet. Z oświadczenia Dyrektora oraz rozmów 

z wychowawcami wynika, że małoletnia wracając ze szkoły była kilkakrotnie widziana 

w samochodzie ze starszymi mężczyznami, korzystając z przejazdów autostopem. Ponadto 

zgodnie z przedłożonymi przez Dyrektora dokumentami małoletnia N.P. od czasu 

umieszczenia w Placówce skorzystała z wyjścia do kina.
(Dowód, akta kontroli str.41-44,50)

Ad. 5 brak wydawania kieszonkowego;

Zgodnie z Regulaminem kieszonkowego z dn. 2 września 2013 r. wszystkie dzieci 

umieszczone w POW dostają kwotę pieniężną do własnego dysponowania (30 zł). Wysokość 

kieszonkowego może ulec zmniejszeniu do 10 zł lub zwiększeniu do 80 zł, co jest zgodne 

z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Na listach wypłat kieszonkowego z grudnia 2017 r., 

stycznia i lutego 2018 r. widnieje podpis wychowanki N.P.
(Dowód, akta kontroli str. 45-49)

W Placówce umieszczonych było 12 wychowanków, jednak w rozmowach 

indywidualnych wzięło udział 6 podopiecznych, którzy w trakcie kontroli wcześniej wrócili 

ze szkoły. Rozmowy zostały przeprowadzone na podstawie ankiety dotyczącej znajomości 

Praw Dziecka przez wychowanków. Pytania dotyczyły spędzania wolnego czasu, znajomości 

praw i obowiązków w Placówce, zasad karania, nagradzania i jasności tego systemu oraz
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przydzielania dyżurów, przyznawania kieszonkowego, zakupu odzieży oraz możliwości 

udziału w wycieczkach szkolnych i imprezach okolicznościowych.

Każdy z wychowanków biorących udział w rozmowach potwierdził, że w Domu 

Dziecka „Nad Potokiem” były przestrzegane Prawa Dziecka: wychowawcy zachęcali do 

kontaktów z rodziną i wychodzenia na przepustki, regularnie dostawali kieszonkowe, 

posiadali możliwość sezonowych zakupów odzieżowych, a w sytuacji braku odpowiedniej 

odzieży była możliwość dodatkowych zakupów. Ponadto dzieci pozytywnie wyrażały się 

o swoich wychowawcach, zaprzeczając stosowania przemocy oraz powtarzały, 

że w Placówce czują się bezpiecznie.

W trakcie rozmowy z podopiecznymi mówili oni z dużą otwartością o trudnościach 

w kontakcie z N.P., jej ucieczkach, braku udziału w wyznaczonych dyżurach, co wywołuje 

konflikty i nieporozumienia.

W dniu 7 marca 2018 r. N.P. została przyjęta do szpitala, wobec czego nie było 

możliwości przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z wychowanką.

Podsumowując należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanych zagadnień zarzuty 

przywołane w skardze, a dotyczące: nieprzestrzegania Praw Dziecka, w  szczególności 

dotyczące wychowanki N.P., nie znalazły potwierdzenia, w związku z tym w jednostce 

kontrolowanej nie stwierdzono w tym obszarze uchybień ani nieprawidłowości i nie wydaje 

się zaleceń pokontrolnych.

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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. 2017, poz. 697, ze zm.).

(Dowód, akta kontroli str. 66-67)

(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)

(kontroler)
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