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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 10 maja 2018 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęła skarga Państwa 
Beaty i Sławomira S. w sprawie rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. W piśmie zwrócono się również z wnioskiem
0 przeprowadzenie kontroli w ww. jednostce.

Analiza treści pisma pozwoliła wyodrębnić zagadnienia wskazujące, w opinii autorów, 
na nieprawidłowości w działaniach PCPR w zakresie utrudniania przez tę instytucję kontaktów 
ww. rodzinie biologicznej S. z czwórką ich dzieci (rodzeństwem S.) umieszczonych w pieczy 
zastępczej, w rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez Państwo M.

W związku z powyższym, w dniach 1 1 -1 2  czerwca 2018 roku została przeprowadzona 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie kontrola w trybie uproszczonym na 
podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 152 z dnia 22 maja 2018 r. oraz 
upoważnień Nr ZP-KNPS.0030.339.2018 i Nr ZP-KNPS.0030.340.2018 wydanych przez 
Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2018 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Edyta Kubicka -  starszy 
inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Magda Saska -  inspektor wojewódzki -  
kontroler. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem przeprowadzonej kontroli była weryfikacja wskazanych w skardze 
nieprawidłowości w obszarze wypełniania przez powiat zadań związanych z organizacją pieczy 
zastępczej oraz kontaktów rodziny biologicznej z ich dziećmi umieszczonymi w rodzinnym 
domu dziecka. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę 
pozytywną, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Podjęte czynności kontrolne polegały m.in. na sporządzeniu protokołów oświadczeń 
złożonych kontrolującym przez Dyrektora jednostki oraz pracowników Centrum (psychologa, 
koordynatora) bezpośrednio odpowiedzialnych za całość postępowania. Dodatkowo, odebrano 
za potwierdzeniem kserokopie dokumentacji dotyczącej: utworzenia rodzinnego domu dziecka
1 kwalifikacji osób, które go prowadzą, umieszczania dzieci w formach pieczy zastępczej,



postanowień sądu, opinii psychologiczno -  pedagogicznych, opinii opiniodawczego zespołu 
sądowych specjalistów, korespondencji urzędowej pomiędzy stronami.

Przeprowadzone działania kontrolne oraz zgromadzona dokumentacja pozwoliły 
na stwierdzenie następującego stanu faktycznego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie na mocy uchwały nr 4/2014 Zarządu 
Powiatu w Oławie z dnia 16.12.2014 r. zostało wyznaczone na Organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. W Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
będącym załącznikiem do uchwały nr 749/2018 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 7.06.2018 r. 
określono w § 3 strukturę organizacyjną PCPR, w której wyodrębniono Zespół ds. rodzinnej 
pieczy zastępczej. Wobec powyższego, wymóg określony w art. 76 ust.l w związku z art. 182 
ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 
ze zm.), zwaną dalej ustawą, został wypełniony przez Powiat Oławski.

(Dowód, akta kontroli str.:19-38)
Na terenie miasta Oławy działa od 1.01.2012 r. rodzinny dom dziecka prowadzony 

przez Państwo Sylwię i Bogdana M., wcześniej byli rodziną zastępczą niezawodową. 
Rodzeństwo S. zostało umieszczone w rodzinnym domu dziecka Państwa M. na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w Oławie, z dnia 30.09.2015 r. sygnatura akt III Nsm 562/14, 
od dnia 4.03.2016 r., skierowanie nr ZPZ.5200.17.2012.EM z dnia 4.03.2016 r.

Państwo M. posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka. Odbyli oni w dniach od 5.04.2003 r. do 21.06.2003 r. szkolenie dla kandydatów 
zgłaszających gotowość do pełnienia opieki zastępczej nad dzieckiem, prowadzone przez 
Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „Nasz Dom” we Wrocławiu na podstawie 
Programu PRIDE i w dniu 21.06.2003 r. otrzymali zaświadczenie kwalifikacyjne 
Nr 17/111/2003. W myśl zapisu art. 32 ust. 2 ustawy mówiącym, że to powiat organizuje pieczę 
zastępczą, z Państwem M. podpisano stosowną umowę i od dnia 14.07.2003 r. pełnili oni 
funkcję rodziny zastępczej niezawodowej. W dniu 2.08.2011 r. Państwo M. złożyli do PCPR 
wniosek o skierowanie ich na szkolenia uzupełniające kwalifikacje w związku z zamiarem 
przekształcenie się w rodzinny dom dziecka. W terminie od 12.10.2011 r. do 21.10.2011 r. 
odbyli ww. szkolenie na podstawie Programu RODZINA z tematyki przewidzianej dla 
kandydatów zgłaszających gotowość do prowadzenia placówki rodzinnej i zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej specjalistycznej. Otrzymali wówczas 
zaświadczenie kwalifikacyjne nr 1/2011 z dnia 21.10.2011 r. Nadmienić należy, 
że w przypadku Państwa M. nie było obowiązku ukończenia takiego szkolenia, co wynika 
z art. 227 ust. 2 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. W dniu 2.01.2012 r. Państwo M. złożyli do Starosty Oławskiego wniosek o zawarcie 
z nimi umowy na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, złożyli także stosowne oświadczenia, 
o których mowa w art. 42 ust. 1-2 ustawy. Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku art. 32 ust. 2 
ustawy, w dniu 10. 02.2012 r. pomiędzy Starostą Oławskim a Państwem M. została podpisana 
umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, obowiązująca od dnia 1.01.2012 r. do 31.12. 
2016 r., czyli zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy, na okres co najmniej 5 lat. Kolejna umowa w tym 
samym zakresie, została podpisana 30.12.2016 r. i nadal obowiązuje, do dnia 3.12.2021 r.

(Dowód, akta kontroli str.:39-59, 213-223)
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Analizując dokumentację zadań realizowanych przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
w stosunku do funkcjonujących na terenie powiatu form pieczy rodzinnej, że szczególnym 
zwróceniem uwagi na rodzinny dom dziecka Państwa M. stwierdzono, że:

• Organizator zapewnił, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy, prowadzącym rodzinną 
pieczę zastępczą szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji. W dokumentacji 
zgromadzonej przez PCPR odnośnie uczestnictwa Państwa M. w szkoleniach 
znajdywały się:

-  certyfikat uczestnictwa Pani Sylwii M. w warsztatach „Szczęśliwa mama-szczęśliwe 
dziecko", z dnia 20-21.10.2012 r.,

-  zaświadczenie uczestnictwa w cyklu szkoleń przez panią Sylwię M. pt., Akademia dla 
rodziców zastępczych", zorganizowanych od lutego do grudnia 2012 r., z dnia 
31.12.2012 r.,

-  zaświadczenie ukończenia przez panią Sylwię M. szkolenia psychologicznego 
pt.: Diagnoza i wsparcie dziecka po doświadczeniu wykorzystania seksualnego", 
z dnia 9.03.2013 r.,

-  certyfikat uczestnictwa pani Sylwii M. w konferencji „Krok po kroku sięgniemy 
obłoków - leczenie, rehabilitacja, edukacja osób z zaburzeniami sprzężonymi- i co 
dalej?", z dnia 9.11.2013 r.,

-  zaświadczenie ukończenia przez panią Sylwię M. kursu pierwszej pomocy 
i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, z dnia 23.09.2014 r.,

-  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt.: Daj odpocząć sobie i innym
przeciwdziałając rutynie", z dnia 16.10.2014 r.,

-  zaświadczenie nr 4 pani Sylwii M. potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu 
pt.: „ Zaburzenia więzi u dzieci odrzuconych", z dnia 3.12.2014 r.,

-  certyfikat dla pani Sylwii M. za udział w szkoleniu dla rodzin zastępczych 
i prowadzących rodzinny dom dziecka z zakresu: zarządzanie emocjami własnymi 
oraz dziecka, asertywna postawa czy asertywna komunikacja, komunikacja jako 
naturalny motywator, FAS- czyli płodowy zespół alkoholowy, z dnia 21.04.2015 r.,

-  zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia przez panią Sylwię M. pt.:
„ Przeciwdziałania przemocy w rodzinie", z dnia 16.12.2016 r.,

-  zaświadczenie dot. uczestnictwa pana Bogdana M. w konferencji „Mocny Ty-Mocna 
Ja", z dnia 20.11.2016 r. w Warszawie,

-  zaświadczenie dot. uczestnictwa pani Sylwii M. w konferencji „Mocny Ty-Mocna Ja", 
z dnia 20.11.2016 r. W Warszawie,

-  zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo pani Sylwii M. w szkoleniu „Dopalacze 
czym są i jak działają" z dnia 7.09.2016 r.,

-  zaświadczenie dla pani Sylwii M. o ukończeniu szkolenia pt. „Seksualność osób 
z niepełnosprawnościami", z dnia 25.03.2017 r.,

-  zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu pani Sylwii M. pt.: „Rozwój
psychoseksualny dzieci i młodzieży", z dnia 11.05.2018 r.

(Dowód, akta kontroli str.:62-63)

® Organizator zapewnił, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6,9,10,14 ustawy, pomoc i wsparcie 
osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup
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wsparcia oraz rodzin pomocowych, prowadził poradnictwo i terapię dla osób 
prowadzących i dzieci umieszczonych w pieczy. W tym zakresie Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Oławie -  Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oferował 
rodzinom zastępczym: pomoc psychologiczną (psycholog Stanisława Z. i psycholog 
Magdalena K.), pomoc pedagogiczną, pomoc prawną oraz formy wsparcia dla rodzin 
zastępczych takie jak grupy wsparcia, pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego, Mikołajki, wspólne wyjazdy. Państwo Sylwia i Bogdan M., gdy tylko 
była taka potrzeba, korzystali z oferowanej im pomocy. Pani Sylwia przeważnie 
uczestniczyła w grupach wsparcia. W razie wątpliwości prosiła o opinię psychologa 
i koordynatora, z którymi była w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym. 
Na posiedzeniach do oceny sytuacji dzieci, zgłaszała problemy i zasięgała porad 
w wielu kwestiach. Była otwarta na współpracę i przedstawiane sposoby rozwiązania 
danego problemu. Chętnie uczestniczyła w piknikach i wspólnych wyjazdach.

(Dowód, akta kontroli str.:64) 

o Organizator objął rodzinę, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy, opieką koordynatora.
W związku z ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 579), Państwo M. złożyli do PCPR w dniu 2.02.2015 r. wniosek o objęcie ich 
rodziny opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Początkowo była to Pani 
Edyta M., a od 2017 r. Pani Ewa B. i nadal. Współpraca pomiędzy koordynatorem 
a rodziną układała się dobrze. Koordynator w różnych sytuacjach problematycznych 
wspierał rodziców zastępczych, dbał o prawidłowe relacje, interweniował, gdy 
wymagała tego sytuacja. Był obecny w trudnych dla nich chwilach. Koordynator 
działał we współpracy z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym na rzecz rodzin 
zastępczych, a przede wszystkim w interesie dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej. (Dowód, akta kontroli str.:65)

o Organizator dokonywał, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 11 ustawy, oceny sytuacji dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. Posiedzenia dotyczące oceny sytuacji dzieci 
umieszczonych w rodzinnym domu dziecka Państwa M. odbyły się w terminach: 
02.05. 2016 r., 25.10.2016 r., 27.03.2017 r., 25.09.2017 r., 20.03.2018 r. Na spotkania 
zapraszani byli każdorazowo koordynator, pedagog PCPR, pedagog z ośrodka 
adopcyjnego, prowadzący rodzinny dom dziecka, kierownik Zespołu ds. rodzinnej 
pieczy zastępczej, rodzice biologiczni, psycholog PCPR. Na trzech ostatnich 
posiedzeniach obecny był również pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 2. Rodzice 
biologiczni rodzeństwa S. obecni byli dwa razy na posiedzeniach w 2016 r., pomimo, 
że każdorazowo otrzymywali pisemne zaproszenia za potwierdzeniem odbioru. 
W przypadku nieobecności nie usprawiedliwiali jej. W protokołach posiedzeń 
wskazywano na niezadawalaj ącą współpracę z rodziną biologiczną oraz zły stan dzieci 
po przepustkach w domu biologicznym, jak również po kontaktach z rodzicami. 
Po dokonaniu oceny, zgodnie z art. 47 ust. 5, art. 131 ust. 2 ustawy, Organizator 
formułował na piśmie opinię dotycząca zasadności dalszego pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej i przekazywał ją  do właściwego sądu (daty wpływu do sądu: 17.03.2016 r, 
05.05.2016 r„ 26.10.2016 r., 31.03.2017 r„ 29.09.2017 r., 21.03.2018 r.). W trakcie 
posiedzeń także modyfikowano plany pomocy dzieciom. (Dowód, akta kontroli str.:67-116)
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• Organizator dokonywał, zgodnie z art. 128 pkt 2 ustawy, oceny prowadzącego 
rodzinny dom dziecka. W myśl art. 134 ust. 1, 2 ustawy, pierwszej oceny dokonuje się 
nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka 
w rodzinnym domu dziecka, kolejnej po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, 
a następne nie rzadziej niż co 3 lata. Rodzinny dom dziecka rozpoczął swoją 
działalność z dniem 1.01.2012 r., pierwsza ocena została dokonana 29.11.2013 r., 
druga 16.10.2014 r., a kolejna 29.09.2016 r. Z powyższego wynika, że ustawowy 
termin na dokonanie pierwszej oceny został przekroczony o około 1 rok, 
|w konsekwencji czego druga ocena dokonana została również z przekroczeniem 
terminu. Ponadto, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, zgodnie z art. 46 ust. 3 
ustawy, składały Staroście opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji 
do prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa. Opinie 
sporządzone były w terminach określonych w ww. regulacji -  co dwa lata. Datowane 
były dla Pani Sylwii i Pana Bogdana: 13.11.2014 r., 12.10.2016 r.

(Dowód, akta kontroli str.: 117 -145) 

® Organizator przekazywał, zgodnie z art. 139 a ustawy, wszelkie opinie odnośnie 
funkcjonowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do sądu, do ośrodka 
adopcyjnego. Ponadto Dyrektor PCPR zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, współpracował 
z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali 
i pozbawienie lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi.

(Dowód, akta kontroli str.: 224-272)

Podczas czynności kontrolnych skupiono się również na współpracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej z rodziną biologiczną Państwa S. i rodzinnym domem dziecka 
Państwa M. w obszarze kontaktów rodziców biologicznych z ich dziećmi umieszczonymi 
w pieczy zastępczej. Podczas posiedzeń do oceny sytuacji dziecka m.in. odnoszono się 
do zasadności dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz opisywano zakres i przebieg 
kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi. Analiza dokumentacji wskazuje na problemy 
w zakresie kontaktów rodziców biologicznych z rodzinnym domem dziecka, a przede 
wszystkim z dziećmi biologicznymi. Jakość samych kontaktów w opinii specjalistów -  
obserwatorów spotkań - pozostawiała wiele do życzenia. Liczna dokumentacja w tym obszarze, 
pisma kierowane do sądu, opinie specjalistów -  psychologów, pedagogów, biegłych 
psychologów sądowych oraz Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie 
Okręgowym we Wrocławiu (wykonywane kilkakrotnie na przestrzeni lat, w związku 
z umieszczaniem kolejnych dzieci Państwa S. w pieczy zastępczej, w sumie 9), wskazują 
na konieczność ograniczenia tych kontaktów, zaniechania przepustek, a w konsekwencji 
na całkowity ich zakaz. Głównym powodem takich decyzji sądu, był brak konstruktywnej 
współpracy rodziców biologicznych z instytucjami, rodzinnym domem dziecka, niechęć 
do podporządkowania podjętym ustaleniom, niewywiązywanie się z obietnic. Pracownicy 
jednostki, w tym Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej wykazywali dobrą wolę 
i zainteresowanie sprawą. Terminowo i bez zbędnej zwłoki reagowali w każdej sytuacji 
na wnioski Państwa S. (w tym również w sprawie kontaktów z dziećmi), rodzinnego domu
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dziecka, sądu. Proponowali rodzinie biologicznej udział w szkoleniach podnoszących 
kompetencje rodzicielskie, spotkania ze specjalistami. Zaproponowana pomoc ze strony 
Organizatora i zainicjowane przez niego niejedno spotkanie, m.in. w dniu 14.09.2016 roku

domu, zakończyło się ustaleniami, które -  nie zostały zrealizowane przez Państwo S. Takie 
nastawienie bardzo negatywnie odbijało się na funkcjonowaniu dzieci.

Analiza dokumentacji dotyczącej kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi zebrana 
na przestrzeni dwóch lat nie potwierdza takich działań PCPR, które wskazywałyby 
na przekroczenie kompetencji tejże instytucji w tym zakresie, czy też ich utrudnianie. Kontakty 
i ewentualne przepustki zgodne były ź postanowieniami sądu i wypracowanymi w oparciu 
o opinie specjalistów ustaleniami z rodziną biologiczną S., Organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej i rodzinnym domem dziecka. Oprócz rodziny S. wszyscy zgodnie 
podporządkowywali się tym zasadom. Powtarzające się więc sytuacje problematyczne w tych 
kontaktach, wynikające z postawy rodziców biologicznych, powodowały wydawanie przez sąd 
naprzemiennie zezwoleń lub zakazów kontaktów. Ostatecznie Organizator w przypadku 
ewentualnych wątpliwości na jakich zasadach mają się one odbywać, przyjął wskazanie 
określone w opinii sporządzonej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie 
Okręgowym we Wrocławiu z dnia 9.12.2016 r., w myśl której w kontaktach rodzice -  dzieci 
miał brać udział kurator sądowy. Do dnia kontroli Organizator nie miał wiedzy czy Państwo S. 
wystąpili do sądu w tej sprawie, pomimo że wielokrotnie informowani byli (bezpośrednio na 
spotkaniach lub listownie) o takiej konieczności i o tym, iż jego obecność warunkuje spełnienie 
ich próśb w sprawie kontaktów. (Dowód, akta kontroli str.: 282-285)

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 2018 r., poz. 998 
ze zm.).

w celu wsparcia rodziny S. jako rodziców i podjęcia działań mających na celu powrót dzieci do

(Dowód, akta kontroli str.: 146-212,223-272)

Pouczenie:
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