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w Jeleniej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 -  22 czerwca 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 2018 r., poz. 998, ze zm.), kontrolerzy: Edyta Kubicka -  

starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca 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 2 w Jeleniej Górze, przy ulicy Sobieskiego 80/2,4, zwanej 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „Domem” lub „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, przestrzeganie Praw Dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 

2018 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Żaneta Babul 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.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora Placówki, 

akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wizji 

lokalnej Placówki oraz rozmów z wychowankami i pracownikami. Kontrola została
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odnotowana w Książce kontroli pod nr 16. 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).

Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 2 działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego 

Nr PS-IS.9423.72.2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku i jest placówką opiekuńczo- 

wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków. Dyrektor 

oświadczył, że w okresie objętym kontrolą na terenie Domu przebywało więcej niż 14 

wychowanków w jednym czasie. W dniu 10.09.2017 r. przyjęto interwencyjnie trzyosobowe 

rodzeństwo, po zakończeniu toczącej się w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze sprawie 

o ustanowienie dla dzieci rodziny zastępczej w osobie babci, dzieci zostały skreślone z listy 

Placówki w dniu 15.12.2017 r. Przekroczono również limit liczebności w miesiącu marcu 

2018 r., w ewidencji w okresie od 6.03.2018 r. do 22.03.2018 r. wpisanych było 18 

wychowanków. Z oświadczenia Dyrektora Placówki wynika, że cyt.: „...w związku 

z interwencyjnym przyjęciem dzieci z powodu braku miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej 

przekroczono dopuszczalną ilość miejsc w placówce. W tym okresie zapewniono dzieciom 

odpowiedna opiekę. W związku z rażącym zaniedbaniem ze strony ojca oraz porzuceniem 

przez matkę został interwencyjnie w trybie pilnym umieszczony w placówce 21.12.2017 r. 

Wojciech M., natomiast 6.03.2018 r. został przyjęty do placówki Igor P. na miejsce 

wychowanki przebywającej w MOS. Jednocześnie informuję, że w Sądzie Rejonowym Wydział 

Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze dnia 01.03.2018 r. odbyła się sprawa rodzeństwa 

Zuzanny, Justyny, Kacpra, Karoliny L. o powrót do domu rodzinnego. Sąd podjął decyzję 

o powierzenie dzieci pod  opiekę rodziców i zwolnienie z placówki opiekuńczo -  

wychowawczej. W okresie uprawomocnienia postanowienia o powrót do domu, dzieci 

przebywały na urlopowaniu u rodziców. Wychowanka Alicja K. od 16.12.2017 roku była 

urlopowana w związku z toczącą się w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze sprawą 

o przysposobienie. W miesiącu marcu 2018 r. w Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 2 liczba dzieci 

obecnych w Placówce nie przekroczyła 14 wychowanków”.

dowód: akta kontroli str. 19-2Ob) 

W dniu kontroli w ewidencji wpisanych było 15 dzieci, z czego:

• 1 dziecko zostało przyjęte ponad stan w trybie art. 95 ust. 3a ustawy;

• 4 dzieci poniżej 10 r.ż. przebywa z rodzeństwem;
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• 3 dzieci poniżej 10 r.ż. zostało przyjętych interwencyjnie, nadal trwa

poszukiwanie rodzin zastępczych dla nich (pisma z MOPS Jelenia Góra 

z 10.08.2017 r., 22.12.2017 r. 15.06.2018 r.);

• 1 dziecko poniżej 10 r.ż. po przekształceniu Placówki Nadzieja i braku miejsc 

w pieczy rodzinnej zostało umieszczone w Domu dla Dzieci nr 2, jest to już 

kolejny pobyt dziecka w Placówce, 31 lipca 2018 r. dziecko skończy 10 lat.

(idowód: akta kontroli str. 19-20)

Placówka usytuowana jest w budynku na ogrodzonej posesji przy głównej i bardzo 

ruchliwej ulicy, nieopodal ścisłego Centrum Jeleniej Góry. Na podwórku dzieci mają 

zorganizowany i wyposażony w sprzęt plac zabaw. Trzykondygnacyjny budynek jest siedzibą 

dwóch placówek: Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 1 na parterze i Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 

2 na I piętrze. Oprócz tego, na parterze jest kuchnia a na piętrze II są gabinety specjalistów: 

pedagoga, psychologa, specjalisty rodzinnego oraz dyrektora.

Na I piętrze przeznaczonym dla Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 2 wygospodarowano:

• cztery pokoje:

-  jeden trzyosobowy wyposażony w 1 piętrowe łóżko oraz tapczan, szafę, szafkę, 

biurko. Z pokoju jest wejście bezpośrednio do łazienki wyposażonej w umywalkę, 

małą wanienkę, kabinę prysznicową i toaletę. Pokój zamieszkuje trzech chłopców, 

w tym jeden przebywa w tygodniu w internacie przy szkole;

-  pokój czteroosobowy z czterema łóżeczkami, 2 szafami, komodą, szafką. Pokój 

jest sypialnią dla czwórki maluchów, w pokoju były też zabawki odpowiednie do 

wieku dzieci;

-  pokój czteroosobowy (dwa piętrowe łóżka), zamieszkiwany przez dziewczęta, 

w tym dwie przebywające w MOS -  Zgorzelec i Krośnice. Pokój wyposażony 

w: fotel, 2 szafy, stolik, komodę, szafki nocne;

-  pokój czteroosobowy (dwa piętrowe łóżka), zamieszkiwany przez dziewczęta, 

w tym dwie przebywające w internacie szkoły specjalnej. Pokój wyposażony 

w 2 komody, stół, dużą przesuwaną szafę, w pokoju były zabawki.

• bawialnię - świetlicę -  wyposażoną w duży drewniany kojec, komodę z telewizorem, 

kanapę, stolik, 2 pufy, szafkę. Pomieszczenie w wystroju raczej surowe zważając, że jest to 

bawialnia dla młodszych dzieci;

•  świetlicę -  tzw. pokój wspólny, wyposażony w komodę z telewizorem, kanapę, narożnik, 

duży stół do odrabiania lekcji, szafę -  regał z książkami, grami. Pomieszczenie



odremontowane, ale w wystroju skromne, stanowiło miejsce rekreacji i wypoczynku 

i również przestrzeń do odrabiania lekcji;

• kuchnię - urządzoną i wyposażoną w sprzęty kuchenne (kuchenka, lodówka, zlew, 

mikrofala, szafki kuchenne), wychowankowie mogą w niej swobodnie przygotowywać 

proste posiłki lub odgrzewać je;

• jadalnię -  jest odrębnym pomieszczeniem, tuż przy kuchni, wyposażoną w stoliki, 

krzesełka;

• łazienkę - z dwoma toaletami, jednym prysznicem, dwoma umywalkami, pralko suszarką, 

szafkami. {dowód: akta kontroli str.26-27)

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce umieszczonych było 

15 wychowanków. Dokonując analizy grafików pracy wychowawców za miesiące: listopad 

2017 r., marzec i maj 2018 r. ustalono, że na dyżurze nocnym w godzinach od 20.00 do 8.00 

w listopadzie 2017 r. -  przy datach 7, 10, 15, 23, 25, 28 przy limicie powyżej 14 dzieci był 

jeden wychowawca, czyli wbrew zapisom § 11 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Dyżury dzienne 

w godzinach od 8.00 do 20.00 obsadzone były prawidłowo przez jednego bądź dwóch 

wychowawców w zależności od liczby dzieci.

W marcu i maju 2018 r. limit dzieci obecnych w Placówce nie był przekroczony i dyżury 

nocne jak i w ciągu dnia sprawował zawsze przynajmniej 1 wychowawca. Z dokumentacji 

specjalistów wynika, że w trakcie prowadzanych przez nich zajęć, pod opieką pedagoga nie 

przebywało więcej niż 6 dzieci jednocześnie, logopeda obejmował opieką 5 dzieci. Natomiast 

zatrudniony w jednostce psycholog w zakresie obowiązków nie posiadał prowadzenia zajęć 

z dziećmi, jego rola ograniczała się do obserwacji dzieci i sporządzania właściwej 

dokumentacji. Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 2 i 3 

rozporządzenia.

(idowód: akta kontroli str. 33-44,46) 

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, co potwierdzał 

złożony podczas kontroli wykaz imienny poszczególnych dzieci i przypisany im opiekun.

(dowód: akta kontroli str. 25, 43-44) 

Zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka 

do placówki opiekuńczo -  wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza diagnozę 

psychofizyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że zatrudniony w Placówce psycholog, 

pedagog i specjalista rodzinny zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowywali 

ww. dokument. Przedstawione diagnozy zawierały wszystkie obszary wskazane



w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Zawierały opisy w obszarach: mocnych stron dziecka i jego 

potrzeb, przyczyn kryzysu w rodzinie i jego wpływu na rozwój dziecka, relacji dziecka 

z najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka, rozwoju dziecka, sytuacji 

szkolnej. W części dotyczącej wskazań do pracy z wychowankiem i rodziną było odniesienie 

do: dalszej pracy pedagogicznej z podopiecznym, programu terapeutycznego, pracy z rodziną, 

przygotowania do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

i przygotowania do usamodzielnienia.

(idowód: akta kontroli str. 47-52)

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. Z wykazu analizowanych 

dokumentów wynika, że żadna rodzina na dzień kontroli nie była objęta wsparciem asystenta, 

natomiast rodziny były pod opieką pracowników socjalnych. Ostatecznie plany były 

opracowywane przez wychowawców i podpisane przez wychowanków. Ich modyfikacja 

następowała nie rzadziej niż co pół roku, co było zgodne z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, 

podczas posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, na które zapraszani byli każdorazowo 

przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Plany zawierały cel główny 

długoterminowy (zwykle na 1 rok) -  jeden z czterech określonych w § 15 ust. 3 pkt 2 

rozporządzenia: powrót do rodziny biologicznej, adopcja, umieszczenie w innej formie pieczy 

zastępczej lub usamodzielnienie oraz cele szczegółowe krótkoterminowe i planowane w nich 

działania. Cele te wyznaczone były w obszarach: potrzeb zdrowotnych i rozwoju fizycznego, 

edukacji szkolnej, rozwoju zainteresowań, potrzeb emocjonalnych i opiekuńczych, 

umiejętności społecznych i przygotowania do samodzielności. (dowód: akta kontroli str. 53-59)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i  

rozporządzenia, dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu zawierającą opis wskazanych 

obszarów. W Placówce Nadzieja Nr 2 każde dziecko posiadało uzupełnioną kartę pobytu 

z obszarami zgodnymi z rozporządzeniem. (dowód: akta kontroli str. 60- 71)

W Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 2 zatrudnieni specjaliści psycholog i pedagog - 

prowadzili dla każdego wychowanka arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz 

pedagogicznych. W arkuszach pedagoga wyodrębnione były dwie części: pierwsza 

wypełniana jednorazowo zawierająca opis aktualnej sytuacji dziecka i druga uzupełniana 

średnio raz w miesiącu na podstawie obserwacji dziecka i podjętych z nim działań. Ponadto 

pedagog prowadził dla wszystkich dzieci, z którymi pracował indywidualnie karty udziału
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w zajęciach. Dla tych dzieci opracowane były programy terapeutyczne, najczęściej 

sporządzone w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznych.

Psycholog zatrudniony w Placówce, jak wyżej opisano, odpowiedzialny był tylko 

za prowadzenie dokumentacji, w tym arkusza badań i obserwacji. Wpisy dokonywane były 

raz w miesiącu po przeprowadzonych badaniach lub obserwacji dziecka.

W przypadku dzieci umieszczonych w MOS, wpisy w arkuszach specjalistów poprzedzone 

były adnotacją, że dane pochodzą z rozmowy z pracownikami MOS. W związku 

z powyższym wymóg zapisu § 17 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia jest w Placówce spełniony.

{dowód: akta kontroli str. 73-92)

Obowiązkiem placówki, zgodnie z § 18 ust.l pkt 1 rozporządzenia, jest zapewnienie 

wychowankom wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, 

religijnych i stanu zdrowia. Wyżywienie regularnie kontrolowane jest przez SANEPID. 

Można zatem przyjąć, że jest ono właściwie zbilansowane i dostosowane do potrzeb 

rozwojowych dzieci. Od poniedziałku do piątku wszystkie posiłki przygotowywane są 

w kuchni i przekazywane na poszczególne Placówki. W dni wolne i święta tylko obiady 

dostarczane są przez firmę cateringową, a śniadania i kolacje dzieci przyrządzają 

samodzielnie według swoich upodobań i również w ramach prowadzonych pod kierunkiem 

wychowawcy zajęć kulinarnych, w swoich aneksach kuchennych, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 4 

rozporządzenia.

Analiza przykładowych jadłospisów z marca 2018 r. wskazuje, że:

• na śniadania codziennie była zupa mleczna, kanapki z wędliną lub serkami 

i warzywa;

• obiady były dwudaniowe z kompotem;

• na kolację zwykle serwowano kanapki z wędlinami, pastami lub paprykarzem, 

a średnio raz w tygodniu w jadłospisie zaplanowane były też ciepłe kolacje: 

parówki, kiełbaski winerki, tosty, zapiekany ryż;

• na podwieczorki na ogół przygotowywano słodkie przekąski w postaci ciast, 

galaretek, racuchów, kisieli, budyniów i owoców.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, produkty które pozostają po posiłkach są 

przechowywane w lodówce i są dostępne dla dzieci w przypadku, gdyby były głodne. 

W sumie w Domu jest pięć posiłków, oprócz wymienionych powyżej, także II śniadanie. 

Wychowankowie potwierdzili powyższe w rozmowach z kontrolującymi, jak również 

potwierdzili możliwość zrobienia posiłku, korzystania z kuchni, otrzymywania także 

owoców, cyt.: „dostajemy mandarynki, jabłka, banany”. Większość dzieci chwaliła jakość



posiłków, cyt.: „jedzenie bardzo dobre i zawsze dostępne”, „dobre jedzenie, tylko catering 

niezbyt dobry”, „lubię pierogi, ale tu ich nie było” (w jadłospisie marcowym pierogi 

uwzględnione były trzy razy), „owoce jakie dostajemy to banany, pomarańcze, raz była 

polewa truskawkowa z makaronem”, „dobre jedzenie, lubię płatki muszelki -  codziennie”. 

Nie było w Placówce podopiecznych, którzy wymagali ze względów kulturowych czy 

religijnych specjalnego wyżywienia. Nie zdarzyła się też, w myśl § 18 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia sytuacja, w której byłaby potrzeba zaopatrzenia podopiecznych w środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
(Dowód: akta kontroli str. 93 -103, 134-147) 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, placówka powinna umożliwić 

wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej. Z wyjaśnień Dyrektora oraz analizy 

dokumentacji wynika, że Placówka współpracuje z Przychodnią Pharmed przy ul. Zielonej 53 

w Jeleniej Górze. Wychowankowie objęci byli szczepieniami według kalendarza, badaniami 

wstępnymi, profilaktycznymi oraz związanymi z diagnostyką w trakcie choroby. Każdy 

wychowanek ma prowadzoną dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, wyniki badań, 

podawane leki, itp.). Lekarstwa w Domu są przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu 

(dyżurka), dostępnym tylko dla pracowników. Poza tym w Placówce zatrudniony jest lekarz 

pediatra -  neurolog dziecięcy.

W okresie objętym kontrolą troje dzieci było pod opieką psychiatry, konsultacje tego 

specjalisty odbywają się raz w miesiącu na terenie jednostki. Ponadto wychowankowie 

konsultowani byli u pediatry, neurologa, okulisty, laryngologa, chirurga, a na bieżąco 

wykonywano im badania laboratoryjne.

Nie było potrzeby zaopatrywania dzieci w produkty lecznicze, o których mowa w § 18 ust.l 

pkt 3 rozporządzenia, natomiast w myśl § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, niektóre dzieci 

wymagały wyrobów medycznych - okularów, co też im zapewniono. Dzieci w rozmowach 

potwierdziły, że w przypadku konieczności są konsultowane z lekarzem, chodzą do 

Przychodni, podawane są im leki, cyt.: „ byłam na pobraniu krwi, postawy”.

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

dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała w leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne, jeśli takie byłyby wymagane.
(Dowód: akta kontroli str.104-106, 145) 

W kontrolowanej jednostce pedagog na podstawie planu pomocy dziecku oraz jego 

diagnozy na bieżąco realizował zajęcia odpowiadające potrzebom podopiecznych. 

Wychowankowie mieli stały dostęp do wsparcia specjalistycznego i zajęć wychowawczych 

na terenie Placówki. W okresie kontrolnym pedagog prowadził zajęcia wyrównujące braki



szkolne, zajęcia kompensacyjno -  korekcyjne z szóstką wychowanków, co potwierdziły 

dzieci w rozmowach, cyt.: „chodzę na zajęcia z pedagogiem i jeszcze paroma dziećmi”. 

Ponadto piątka dzieci objęta była terapią logopedyczną. Dla każdego z nich została 

sporządzona diagnoza problemu, z którym się boryka i zakres ćwiczeń oraz metod którymi 

specjalista będzie się posługiwał.

Wychowankowie mieli zapewnioną także pomoc w odrabianiu lekcji. Nauka własna, według 

obowiązującego planu dnia odbywała się codziennie (od pon. do pt.) w godz. 15.00 -  17:00. 

Wówczas wychowawcy uczestniczyli w przygotowaniu dzieci do zajęć szkolnych w dniu 

następnym. W przypadku indywidualnych potrzeb podopiecznych w zakresie nauki, pomoc 

wychowawcy była udzielana w każdym momencie. Ponadto w codziennym odrabianiu lekcji, 

uczestniczyli także wolontariusze. Na terenie szkół 4 podopiecznych korzystało z zajęć 

wyrównawczych z matematyki.

Wobec powyższego Placówka zapewnia wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, o których mowa 

w § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. {dowód: akta kontroli str. 46, 107-108,139)

Rozmowy indywidualne z podopiecznymi potwierdziły, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 

lit. a i lit. c rozporządzenia, dzieci były wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku oraz środki higieny osobistej, stosownie do wieku 

i indywidualnych potrzeb. Wszystkie rzeczy przekazane od darczyńców lub kupione 

odnotowywane były w karcie odzieżowej wychowanka, znajdującej się w jego dokumentacji 

i potwierdzone podpisem wychowawcy. Zakupy odzieżowe dla młodszych dzieci 

dokonywane były w ich obecności, aby mogły one decydować o ich wyborze. Starsi 

wychowankowie otrzymywali środki na zakup odzieży i samodzielnie dokonywali zakupów. 

Za dobre sprawowanie wychowankowie mogli otrzymać dodatkowe pieniądze i przeznaczyć 

je na swoje potrzeby, np. ubraniowe czy higieniczne - kosmetyki. Garderobę uzupełniano na 

bieżąco. Dzieci nie wnosiły większych uwag co do odzieży i panujących w tym obszarze 

praktyk. Wskazały, że cyt.: „są ograniczenia cenowe”, „chętnie chodzę na zakupy odzieżowe 

i wyjścia do sklepów”, „ubrania sam wybrałem, zrobiłem zdjęcia i mi kupili”, „środki 

czystości są w łazience dla wszystkich, ja k  ktoś chce może dostać albo sobie kupić”,

{dowód: akta kontroli str. 44, 109-114,137, 138, 144) 

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 wieku oraz zainteresowań wychowanków, u młodszych dzieci były to przytulanki, lalki,

r\
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samochodziki, klocki, kredki. Starsi na ogół korzystali ze swoich telefonów komórkowych 

oraz laptopa będącego na wyposażeniu Placówki („w dniach kontroli ponoć zepsutego”), 

a także ze sprzętu sportowego. W świetlicach były puzzle, gry planszowe, kolorowe książki 

oraz telewizor. Zabawki i gry zmagazynowane były też w gabinecie na piętrze II, gdzie 

odbywają się zajęcia ze specjalistami. Część dzieci w rozmowach potwierdziła korzystanie 

z deskorolek, wrotek, piłek, a inne chciałyby móc pojeździć na rowerze, które niebawem mają 

być przekazane w darze Placówce (cyt.: „chodzę grać w piłkę nożną”, „piłki są często 

dziurawione ”, „ chodzimy na deskorolki do budynku”). (dowód: akta kontrolistr. 44, 115,134) 

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

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

że w Domu uczniowie byli zaopatrywani w podręczniki, które nie są zapewniane przez 

szkołę. Przybory szkolne wydaje się dzieciom w dniu rozpoczęcia nauki oraz na początku 

drugiego semestru, a uzupełniane są na bieżąco, co także potwierdziły rozmowy z dziećmi.

(dowód: akta kontroli str. 116)

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. „Regulaminu kieszonkowego” oraz list wypłat ustalono, że kwota wyjściowa dla 

wychowanków kształtowała się:

• 5 - 6 lat -  10 zł

• 7 - 9 lat -  15 zł

• 10 -  12 la t- 2 0  zł

• 13 - 1 6  lat - 3 0  zł

• 16 -  18 la t- 4 0  zł

Z informacji uzyskanych od Dyrektora jednostki oraz dzieci wynika, że kieszonkowe mogło 

ulec zwiększeniu, np.: za dobre zachowanie czy realizację obowiązku szkolnego, a także 

zmniejszeniu -  za ucieczki ze szkoły, słabe oceny. Dodatkowe kwoty są przekazywane 

dzieciom w przypadku wyjazdów na kolonie. Otrzymanie pieniędzy wychowankowie 

potwierdzali podpisem na listach wypłat. Dzieciom młodszym wychowawcy kupują wybrane 

artykuły. W rozmowach indywidualnych z podopiecznymi potwierdzono informację, 

że dostają oni kwoty pieniężne w wysokości zgodnej z rozporządzeniem i nie byli w sytuacji 

by odebrano im kieszonkowe. Wychowankowie przebywający w MOS otrzymywali
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kieszonkowe za pośrednictwem przelewu bankowego na konto MOS ze wskazaniem 

imiennym dziecka, co potwierdzono wyciągami z przelewów bankowych.

{dowód: akta kontroli str. 117-121,134,137,135) 

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

obowiązek szkolny i w zależności od wieku uczęszczali do następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze (2 wychowanków),

• Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze (2 wychowanków),

• Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze (3 wychowanków),

• Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (3 wychowanków);

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii -  Zgorzelec, Krosnowice (2 wychowanków).

• 3 podopiecznych ze względu na wiek nie uczęszczała jeszcze do szkól i przedszkoli.

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał z indywidualnego 

nauczania. {dowód: akta kontroli str.25, 125-127)

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

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Wychowankowie mieli prawo 

wyboru takich zajęć zarówno w szkołach jak i w innych instytucjach. W okresie objętym 

kontrolą w czasie wolnym dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach rozwijających ich 

zainteresowania:

• jazda na nartach biegowych -  2 wychowanków;

• SKS -  2 wychowanków;

• zajęcia kulinarne -  2 wychowanków;

• zajęcia sportowe z piłki ręcznej -  1 wychowanek;

• zajęcia taneczno -  muzyczne -  1 wychowanek;

Na terenie Domu dla Dzieci Nr 2 prowadzone były:

• zajęcia muzyczno -  wokalne -  4 wychowanków;

• zajęcia kulinarne - 2 wychowanków;

• zaj ęcia plastyczne -  2 wychowanków.

Placówka ponadto organizuje cykliczne imprezy i uroczystości okolicznościowe: Festyn dla 

Dzieci i Rodziców z okazji Dnia Dziecka, Komunia święta, Mikołajki, Święto Pieczonego 

Ziemniaka, uroczyste zakończenie roku szkolnego, urodziny.

W okresie objętym kontrolą zorganizowano dzieciom wyjścia do:

• kina;

• kręgielni;

• Disco Wrotki;



• Term Cieplickich;

• basenu miejskiego;

• na lodowisko;

• SPA w Karpaczu;

• Osady Średniowiecznej w Kopańcu;

Podopieczni uczestniczyli także w wyjazdach kolonijnych w Brennie, Międzywodziu,

Jastrzębiej Górze, Dąbkach, Karpaczu.

Zaprzyjaźniona z Placówką firma zorganizowała dla dzieci cykl wycieczek do: Państwowej

Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Huty Julia Piechowice, Urzędu Miasta i spotkanie

z Prezydentem, Piknik Rodzinny w Janowicach Wielkich. {dowód: akta kontroli str.123 -124) 

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 działających poza miejscowością, w której się znajduje 

placówka opiekuńczo -  wychowawcza oraz pokrywała koszty przejazdu, 

co udokumentowano stosownymi fakturami. Podopieczni dojeżdżający do szkół mieli 

wykupione bilety miesięczne, a przebywający w MOS dowożeni byli tam samochodem 

służbowym. {dowód: akta kontroli str. 101-103,125-127)

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 kontrolowanej jednostce 

zatrudnionych było 6 wychowawców, w tym jeden pełniący także obowiązki pedagoga 

(]Ą etatu pedagoga i na podstawie umowy zlecenia jako wychowawca). Wszyscy posiadali 

stosowne kwalifikacje (art. 98 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy) oraz złożyli oświadczenia, o których 

stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy. Psycholog również posiadał odpowiednie kwalifikacje, 

wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy oraz złożył stosowne oświadczenia. Dyrektor 

Placówki Pani Żaneta Babul zatrudniona była na 'A etatu i posiadała kwalifikacje zawodowe 

zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.

Stwierdzono także, że w Placówce zatrudnione były osoby na stanowiskach -  specjalista 

rodzinny oraz pomoc wychowawcy, które nie są ujęte w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) w katalogu pracowników 

placówek opiekuńczo -  wychowawczych. Nie ma takich stanowisk również w wykazie 

stanowisk pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zakres obowiązków specjalisty rodzinnego 

i jego kwalifikacje wpisują się w stanowisko specjalisty pracy z rodziną, wskazane jest zatem
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dokonać zmiany nazwy stanowiska. Natomiast nie ma żadnego odniesienia w przepisach do 

stanowiska „pomoc wychowawcy”. W zakresie obowiązków tej osoby jest m.in. 

wykonywanie codziennych czynności higienicznych i pielęgnacyjnych przy dziecku oraz 

współudział w wykonywaniu czynności opiekuńczych i osoba ta ponosi odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Zgodnie z art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) osoba pracująca z dziećmi powinna 

posiadać wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiednim profilu. Osoby zatrudnione na 

stanowisku pomoc wychowawcy nie posiadały takich kwalifikacji. W związku z tym nie 

mogą one wykonywać tych obowiązków (ujętych w ich zakresie obowiązków,

odpowiedzialności i uprawnień), które wiążą się czynnościami chociażby pielęgnacyjnymi, 

a tym bardziej opiekuńczymi, nawet jeśli tylko współuczestniczyły w nich wraz 

z wychowawcą. Ustawodawca przewidując potrzebę zatrudniania osób do pomocy w opiece 

nad dziećmi (szczególnie młodszymi) określił stanowisko opiekunki dziecięcej.

(idowód: akta kontroli str. 128-133) 

Zgodnie z normą art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor Placówki w stosunku

do wychowanków, których pobyt w placówce przekroczył 18 miesięcy, winien złożyć 

do właściwego sądu wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o ponownie wydanie 

zarządzeń wobec dziecka. W kontrolowanej jednostce takiemu obowiązkowi podlegało

9 wychowanków, czworo z nich zostało zgłoszonych w odpowiednim terminie. W przypadku

pozostałych, tj. trzyosobowego rodzeństwa, od momentu przyjęcia ich do Placówki, tj. od 

1.01.2015 r. przedstawiono ciągłość prowadzonej z Sądem korespondencji w sprawie 

uregulowania sytuacji prawnej dzieci. Nadal nie jest ona uregulowana, ojciec dzieci przebywa 

w zakładzie karnym. Podobna sytuacja (regularna wymiana korespondencji z Sądem) 

dotyczyła kolejnej wychowanki, która 7.06.2018 r. została ostatecznie zgłoszona do ośrodka 

adopcyjnego. W przypadku ostatniego podopiecznego, przyjętego do Placówki 8.06.2016 r., 

zgłoszenie wniosku do Sądu w jego sprawie nastąpiło już po 12 miesiącach pobytu, 

dwukrotnie je ponawiano. (dowód.: akta kontroli str. 93)

Podczas kontroli zweryfikowano także przestrzeganie Praw Dziecka, ze szczególnym 

uwzględnieniem poszanowania prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem 

i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej. W tym celu przeprowadzony był 

wywiad sterowany z wychowankami przebywającymi w Placówce oraz obserwacja 

młodszych dzieci. W rozmowie z inspektorami brało udział 7 wychowanków w wieku od 4 do 

12 lat. Podopieczni były chętni do rozmowy, dzielili się swoimi uwagami i opiniami. 

Niektórzy nie wyrazili zainteresowania rozmową.
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W rozmowach z kontrolującymi opowiedzieli o panujących w Placówce zwyczajach, 

swoich zadaniach, przyjętych zasadach, stosowanych karach i otrzymywanych nagrodach. 

Akceptowali je i mieli świadomość, że muszą się im podporządkowywać. Obowiązki 

przydzielane dzieciom dostosowywano do ich możliwości i rozwoju. W trakcie rozmowy 

zgłaszali możliwość podtrzymywania kontaktów osobistych i telefonicznych z członkami 

rodzin, gdyby mieli taką wolę. Dzieci mają do dyspozycji swoje telefony lub znajdujące się w 

Placówce, stwierdzały cyt. „jest telefon, z  którego można zadzwonić do domu”. Bez 

zastrzeżeń odnieśli się do możliwości korzystania z przepustek i wyjść do domów. 

Podopieczni w wieku powyżej 10 roku życia mogli samodzielnie wychodzić na przepustki do 

miasta, młodsze tylko pod opieką wychowawców. W tym zakresie mówiły, cyt. „w czasie 

wolnym idę z koleżankami z klasy na spacer”, „możemy sami wychodzić na miasto od 11 -12 

la t”, „wychodzimy na dwór i do miasta”, „wychodzę na miasto, na lody, na pizzę, z  grupą 

też”, „wychodzimy na dwór, do miasta, do znajomych”. Wszyscy objęci byli kształceniem 

zgodnym z ich wiekiem lub zainteresowaniami. Mogli uczestniczyć w atrakcjach 

organizowanych na terenie szkół w postaci różnych imprez szkolnych, wyjazdów 

jednodniowych lub kilkudniowych wycieczek, wypowiedzi dzieci w tym zakresie, cyt.: 

„jeździmy do SPA do Sandry, na konie, do Mysłakowic, na ogniska, na baseny, w zimie 

chodzimy do kina”, „jeździmy na wycieczki szkolne, na wyjścia do teatru, pizzerii”, 

„ chodzimy na basen, na grzybka -  wieżę na spacery”.

Wychowankowie zaprzeczyli występowaniu przemocy wobec nich samych ani nie 

byli świadkami przemocy wobec innych, cyt. „szanują mnie”, „są mili, można rozmawiać 

z nimi ”, „ mam ulubione 3 panie ”, „panie są miłe ”, „panie nie biją, trochę krzyczą, ja k  Daria 

bije”, „nie boje się nikogo dorosłego”, „nie krzyczą, czasem ciągną za bluzkę, ja k  chcą 

żebyśmy coś szybciej zrobili”, „mam ulubionego wychowawcę, mogę z nim porozmawiać, 

mają dobry kontakt z nami”, „proszą ja k  chcą, abym coś zrobiła ”.

Ponadto w oczach dzieci wychowawcy byli sprawiedliwi, w większości dający poczucie 

zaufania, pomocni oraz zainteresowani sprawami swoich podopiecznych W trakcie rozmów 

zostało potwierdzone wydawanie kieszonkowego, swobodny dostęp do artykułów 

spożywczych, ponoszenie opłat przez Placówkę za dojazdy do szkoły, przybory szkolne, 

odzież oraz okazjonalne wycieczki i wyjazdy. Wychowankowie potwierdzili, że liczono się 

z ich zdaniem w sprawach ich dotyczących np. poprzez uwzględnianie wyboru odzieży. 

Potwierdzili również, iż zapewniano im opiekę medyczną oraz otrzymywanie w razie choroby 

zapisanych przez lekarza leków. Podopieczni oznajmili, że wychowawcy bez ich zgody nie 

zaglądali do ich rzeczy osobistych czy szafek.
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Na pytanie „Jak się czujesz w Placówce?”, odpowiadano „ nie je st tu tak źle ”, „jest 

dobrze, ale boje się trzech koleżanek -  szarpią mnie, ciągną, zgłosiłam to wychowawcy i była 

rozmowa z dziewczynami”, „w domu myłam się sama, tutaj panie mnie kapią w wannie” 

(wypowiedź 4-latki), „ nie odzywają się źle, nie krzyczą, są mili, mam ulubionego 

wychowawcę

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka w Domu dla Dzieci Nadzieja 

Nr 2 były przestrzegane. (dowód: akta kontroli str. 134-147)

W jednostce kontrolowanej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Współudział w opiece nad dziećmi osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji.

2. Niewystarczająca opieka w porze nocnej przy przekroczonym limicie liczebności 

dzieci.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia osób bez kwalifikacji.

Podstawa prawna: art. 98 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.)

Termin realizacji: 31 sierpień 2018 r.

2. Zapewniać właściwą opiekę w porze nocnej.

Podstawa prawna: § 11 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.

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.).
Proszę w terminie do dnia 30 września 2018 roku o powiadomienie Wojewody 
Dolnośląskiego o sposobie realizacji uwag i wniosków przedstawionych w powyższym 
wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie:

(przewodniczący)
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