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Pani
Monika Makowska - Sikora
Dyrektor Domu Dziecka
w Kotli

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14, 15 i 18 czerwca 2018 roku na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b) 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Emilia Molska - 

Kaźmierczak inspektor wojewódzki i Grzegorz Kownacki inspektor wojewódzki z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Domu Dziecka w  Kotli 

ul. Głogowska 68, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie przestrzegania 

standardów opieki i wychowania, 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.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 14 czerwca 2018 

roku. W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora Placówki pełniła Pani Monika 

Makowska - Sikora, odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, wyjaśnień i oświadczeń złożonych przez Dyrektora, 

pedagoga i psychologa, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe, indywidualnych rozmów z wychowankami i rozmów z wychowawcami oraz 

wizji lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w zeszycie kontroli pod numerem 17.



W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Placówka jest publiczną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej prowadzoną przez Starostę Głogowskiego. Działa na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS.IS.9423.45.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku. Bieżącą działalność 

Placówki określał Regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą nr 119/2017 Zarządu Powiatu 

Głogowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Obsługę ekonomiczno -  administracyjną

1 organizacyjną Placówki zapewniało Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie. 

Placówka opiekuńczo -  wychowawcza typu socjalizacyjnego zabezpiecza 10 miejsc 

dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych. W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych 

w Placówce umieszczonych było 10 wychowanków, w tym troje którzy osiągnęli 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. {dowód: akta kontroli str. 20-29, 108-109)

Placówka zapewniała całodobową opiekę i wychowanie przez cały tydzień. W czasie 

zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy przebywało nie więcej niż 

14 dzieci, co jest zgodne z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, 

poz. 1720), zwanym w dalszej części „rozporządzeniem”.

W trakcie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa pod ich opieką 

przebywało nie więcej niż 6 dzieci. Zarówno pedagog, jak i psycholog prowadzili również 

zajęcia indywidualne. Dyżury wychowawcze w Placówce od poniedziałku do niedzieli 

pełnione były w godzinach 6:00 -  18:00 i 18:00 -  6:00. Przestrzegano zatem zapisu § 10 ust.

2 i § 11 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego liczby osób sprawujących opiekę nad dziećmi. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia każdy wychowawca kierował procesem

wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. {dowód: akta kontroli str. 30-33, 104)

Dla wychowanków sporządzone były diagnozy psychofizyczne, plany pomocy, karty 

pobytu, karty udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów dla wytypowanych 

dzieci, a także arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

Zgodnie z Programem kontroli analizie i ocenie poddano dokumentację wychowawczą 

7 wychowanków. Ustalono, że w terminie miesiąca od dnia przyjęcia wychowanka 

sporządzana była diagnoza wstępna, a w okresie do trzech miesięcy diagnoza właściwa. 

Diagnozy psychofizyczne i ich aktualizacje przygotowywał psycholog i pedagog. Zgodnie 

z § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia diagnozy psychofizyczne uwzględniały analizę mocnych 

stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym 

i społecznym, a także przyczyn kryzysu w rodzinie oraz jego wpływu na rozwój dziecka, 

relacji dziecka z najbliższym otoczeniem i osobami ważnymi dla niego oraz jego rozwoju.
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Diagnozy zawierały również wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej 

z wychowankami, przygotowania do usamodzielnienia, pracy z rodziną, a w przypadku 

dwójki wychowanków programu terapeutycznego. {dowód: akta kontroli str. 34-35, 40-45, 113) 

Zgodnie z § 15 rozporządzenia i art. 100 ust. 1 ustawy po sporządzeniu diagnozy 

wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem 

rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka lub we współpracy z podmiotem 

organizującym pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka, opracowywał plan pomocy. 

W planie pomocy dla każdego wychowanka określono cel pracy z dzieckiem, cele oraz 

działania krótkoterminowe i długoterminowe z uwzględnieniem wieku dziecka, jego 

możliwości psychofizycznych, sytuacji rodzinnej oraz przebiegu procesu przygotowania 

do usamodzielnienia. Nie rzadziej niż co pół roku dokonywano modyfikacji planów pomocy.
{dowód: akta kontroli str. 36, 47-55) 

Analizie poddano karty pobytu dzieci za miesiąc wrzesień 2017 roku oraz luty i maj 

2018 roku. Karty pobytu były prowadzone zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. od a) do i) 

rozporządzenia. Zawierały wymagane opisy i informacje. {dowód: akta kontroli str. 37-38, 46) 

Przestrzegano przepisu § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia dotyczącego prowadzenia kart 

udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów dla wytypowanych dzieci. Pedagog 

dokumentował uczestnictwo dzieci w zajęciach korekcyjno -  kompensacyjnych, 

rewalidacyjnych i profilaktycznych. Psycholog prowadził karty udziału w zajęciach w formie 

dziennika. {dowód: akta kontroli str. 39, 111-113)

Realizując obowiązek zawarty w § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, psycholog 

i pedagog prowadzili arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 

Arkusze były systematycznie uzupełniane. {dowód: akta kontroli str. 39)

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy dyrektor placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, tj. począwszy 

od dnia 19 września 2014 r., powinien złożyć do 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 umieszczenie 

go w rodzinie przysposabiającej. Do wniosku załącza się opinię gminy lub podmiotu 

prowadzącego pracę z rodziną. Ustalono, że Dyrektor Placówki dopełnił powyższego 

obowiązku i złożył wniosek wraz z opinią Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny 

W  Głogowie. {dowód: akta kontroli str. 57-61)

Placówka zapewniała wychowankom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb 

rozwojowych, kulturowych, religijnych i stanu zdrowia. Za organizację i przygotowywanie 

posiłków w Placówce odpowiadali wychowawcy. Dzieci uczestniczyły w przygotowywaniu
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jadłospisów oraz w organizowanych zajęciach kulinarnych. Pomagały także w dokonywaniu 

drobnych zakupów. Wychowankowie mieli zapewnione 5 posiłków, tzn. śniadanie, drugie 

śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Z udostępnianych produktów dzieci samodzielnie 

przygotowywały sobie drugie śniadania. Podopieczni Placówki mieli zapewniony przez całą 

dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, co potwierdzali 

w czasie indywidualnych rozmów. (dowód: akta kontroli str. 110-111)

Wychowankowie byli objęci podstawową opieką zdrowotną w Gminnym Ośrodku 

Zdrowia w Kotli. Dzieci w zależności od potrzeb korzystały także z pomocy dermatologa, 

okulisty, stomatologa, ortopedy, laryngologa, ginekologa, audiologa. Czworo wychowanków 

było objętych opieką lekarza psychiatry i przyjmowało leki psychiatryczne. W okresie 

kontrolnym żaden z wychowanków nie był hospitalizowany. Zgodnie z zaleceniami 

lekarskimi wychowanków zaopatrywano w produkty lecznicze, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, np. okulary. Za kontakty 

z lekarzami, zakup i rozdzielanie leków odpowiadali wychowawcy.
(<dowód: akta kontroli str. 62-65, 109) 

Placówka zapewniała każdemu wychowankowi odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Zakup odzieży 

sezonowej odbywał się cztery razy w roku oraz na bieżąco, zgodnie z indywidualnym 

zapotrzebowaniem. Młodsi wychowankowie dokonywali zakupów z wychowawcą, natomiast 

starsi samodzielnie. Adnotacje o dokonanych zakupach znajdowały się w kartach 

odzieżowych. Placówka zapewniała sprzęt sportowy, rekreacyjny, gry i książki tematyczne. 

Środki higieny osobistej oraz środki utrzymania czystości zakupują wychowawcy. 

Każdy z wychowanków otrzymywał środki higieny osobistej. We współpracy ze szkołami 

Placówka zaopatrywała wychowanków w podręczniki szkolne. Placówka zapewniała 

dzieciom również pomoce i przybory szkolne. (dowód: akta kontroli str. 75-76, 105-106)

Zgodnie ze złożonym przez Dyrektora oraz pedagoga i psychologa oświadczeniem, 

Placówka zapewniała dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych 

i rewalidacyjnych. Wychowankowie na co dzień podlegali oddziaływaniom wychowawczym 

opiekunów w Placówce. Dzieci, w zależności od wskazań i potrzeb, brały udział w zajęciach 

logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno -  kompensacyjnych, wyrównawczych 

oraz zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga w szkołach, do których 

uczęszczały. (dowód: akta kontroli str. 66-69, 109)

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizowało 10 wychowanków. Uczniami 

Szkoły Podstawowej w Kotli było dwoje dzieci, dwoje wychowanków uczyło się w Zespole 

Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych w Głogowie (poziom podstawowy i gimnazjalny).



Dwie dziewczynki były uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. 

Jeden wychowanek pobierał naukę w Gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych 

w Strzelinie. Trzy osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej także 

kontynuowały naukę. Żadne z dzieci nie było objęte systemem nauczania indywidualnego 

(jedna z wychowanek w czerwcu 2017 roku zakończyła indywidualny tryb nauczania).

(idowód: akta kontroli str. 30-33)

Wychowankowie na co dzień korzystali z pomocy wychowawców przy odrabianiu 

zadań domowych, a także pomagali sobie wzajemnie. Pomocy w nauce udzielał także 

pedagog. W ciągu tygodniu czas na indywidualną pomoc w nauce i odrabianie zadań 

domowych został wyznaczony w godzinach popołudniowych. Zgodnie ze złożonym 

oświadczeniem, wychowawcy pozostawali w stałym kontakcie z nauczycielami, mieli 

również dostęp do dzienników elektronicznych i na bieżąco monitorowali sytuację szkolną 

wychowanków. (dowód: akta kontroli str. 110)

W zajęciach wyrównawczych organizowanych na terenie szkół brało udział pięcioro 

wychowanków, przede wszystkim z języka polskiego i matematyki. Wychowankowie 

korzystali z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych, takich jak 

np. zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, piłka nożna, kółko fizyczno -  astronomiczne, koło 

misyjne, harcerstwo, klub książki. Dwie wychowanki uczęszczały do szkół językowych.
(dowód: akta kontroli str. 73-74)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Placówka ponosiła opłaty za wyżywienie 

wychowanków przebywających w internatach. Realizując wymóg § 18 ust. 1 pkt 14 

rozporządzenia Placówka pokrywała koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu 

wychowanków poprzez zakup biletów. (dowód: akta kontroli str. 77-93,106, 110)

Wychowankowie mieli zapewnioną comiesięczną kwotę pieniężną do własnej 

dyspozycji, zgodnie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Kwotę kieszonkowego ustalał Dyrektor 

w drodze zarządzenia, a jego wysokość mogła ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu 

w zależności od stopnia przestrzegania zasad określonych w Placówce. Stwierdzono, że dzieci 

otrzymywały kieszonkowe w wysokości wskazanej w rozporządzeniu, tj. nie mniej niż 1% 

i nie więcej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 

ustawy. Ustalono, iż dzieciom wypłacano kieszonkowe w kwocie od 10 zł do 65 zł. 

Wychowankom przebywającym na co dzień poza Placówką wychowawcy przekazywali 

kieszonkowe w momencie przyjazdu do Placówki. Wypłaty kieszonkowego były 

potwierdzane przez wychowanków podpisem. (dowód: akta kontroli str. 94-96, 105)

Placówka mieści się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowana jest na parterze. 

Placówka składa się z trzech pokoi (dwóch czteroosobowych i jednego dwuosobowego),



salonu, przedpokoju, kuchni oraz dwóch łazienek. Sypialnie wyposażono w łóżka piętrowe, 

biurka, krzesła oraz szafy do przechowywania odzieży. Pomieszczenia były oświetlone. 

Każdy z trzech pokojów był zadbany i estetycznie urządzony. Stwierdzono, że w Placówce 

zapewniono warunki umożliwiające przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne 

korzystanie z wyposażenia. Wychowankowie korzystali z dwóch łazienek w sposób 

zapewniający intymność. Placówka zapewniała również miejsce do prania i suszenia rzeczy 

osobistych. Nauka dzieci i odrabianie zadań domowych odbywało się w salonie oraz 

w pokojach wychowanków. Posiłki przygotowywane były w kuchni wyposażonej w sprzęt 

gospodarstwa domowego. Zapewnione zostały odpowiednie warunki do przechowywania 

i obróbki żywności.

Placówka zapewniała wspólną przestrzeń mieszkalną (salon) stanowiącą miejsce 

spotkań i wypoczynku. Była ona wyposażona w szafę, komodę, stół, krzesła, kanapę 

i telewizor, a na ścianach i drzwiach były wyeksponowane fotografie dzieci. Placówka 

spełniała standardy określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia. (dowód: akta kontroli str. 99-103)

Ocenę zgodności zatrudnienia pracowników Domu Dziecka w Kotli z wymaganymi 

kwalifikacjami dokonano na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych 

tj. potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów ukończenia studiów wyższych 

oraz pisemnych oświadczeń i zaświadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4  ustawy. 

Dyrektor oraz osoby zatrudnione na stanowiskach do pracy z dziećmi miały kwalifikacje 

zgodne z art. 97 ust. 3 i art. 98 ust. 1 pkt 1 -5  ustawy. (dowód: akta kontroli str. 97-98)

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z siedmiorgiem wychowanków dokonano 

ustaleń w zakresie przestrzegania praw dziecka, o których mowa w art. 4 ustawy. 

Wychowankowie znali swoje prawa i obowiązki oraz sposoby nagradzania i konsekwencje 

za nieprzestrzeganie zasad. Dzieci mogły utrzymywać kontakty osobiste i telefoniczne 

z członkami rodzin, posiadały informacje o swoim pochodzeniu oraz znały swoją sytuację 

prawną. Wychowankowie byli objęci kształceniem. W rozmowie potwierdzali uczestnictwo 

w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie Placówki i szkoły oraz w zajęciach 

pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych sprzyjających rozwojowi ich zainteresowań 

i uzdolnień, np. udział w zajęciach tanecznych, konkursach plastycznych czy treningach piłki 

nożnej. Wychowankowie brali udział w wycieczkach na pływalnię, do kina, na lodowisko, 

nad jezioro. Uczestniczyli także w wyjściach do restauracji, piknikach, grillach i ogniskach 

oraz w organizowanych dla każdego dziecka urodzinach. W Placówce były organizowane 

wycieczki do Wiechlic, Wrocławia, Zakopanego, Energylandii w Zatorze, Karpacza 

i Trójmiasta oraz rajd do Doliny Baryczy. Podopieczni spędzali czas wolny spotykając się
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z rówieśnikami zarówno na terenie Placówki, jak i poza nią. Wakacje letnie wychowankowie 

spędzili, m.in. na obozie harcerskim oraz żeglarskim.

Przygotowaniu do samodzielnego życia sprzyjały działania podejmowane 

w Placówce. Dostosowywano je do wieku i stopnia rozwoju wychowanków, np. drobne prace 

porządkowe w swoich pokojach i przestrzeniach wspólnych, dyżury w kuchni, pomoc 

w zakupach. Organizowane były zajęcia kulinarne, urodziny dzieci, pikniki rodzinne, zabawa 

Andrzejkowa oraz spotkania integracyjne z wychowankami z placówek opiekuńczo 

-  wychowawczych z powiatu głogowskiego. Podczas spotkania z dietetykiem 

wychowankowie poznawali zasady zdrowego żywienia. Brali także udział w warsztatach 

profilaktycznych i spotkaniach z doradcą zawodowym. Ponadto angażowali się w akcje 

charytatywne takie jak „Wspólnie ubierzemy choinkę”, „Podaruj Świąteczne Serducho”. 

Dzieci pozytywnie wyrażały się o kadrze Placówki. Zwracały uwagę na to, iż miały wpływ 

na wystrój swoich pokoi i zakup odzieży. Respektowane było prawo do poszanowania 

tożsamości religijnej i kulturowej. Przestrzegano prawa do ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem. Wychowankowie, odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości, 

uzyskiwali informacje i mogli wyrażać opinie w sprawach ich dotyczących. 

Dzieci nie wnosiły zastrzeżeń w zakresie przestrzegania ich praw w Placówce, jak również 

potwierdziły informacje odnoszące się do standardów opieki i wychowania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu 

Dziecka w Kotli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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. 2018, 
poz. 998 ze zm.).

(idowód: akta kontroli str. 70-72, 105, 114-121)

POUCZENIE

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(członek zespołu inspektorów)
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