
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipea 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.37.2018.TB

Pani
Żaneta Babul
Dyrektor
Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 1
w Jeleniej Górze

(

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 -  22 czerwca 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a) i lit. 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: Tomasz Borecki -  

inspektor wojewódzki, przewodniczący i Magda Saska -  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 1 w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego 80/1,3, 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 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 Placówki podlegającej kontroli wydaje się 

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

i prawny.
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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 

Domu oraz rozmów z wychowankami kontrolowanej jednostki. Kontrola została odnotowana 

w Książce kontroli pod nr 17. 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 1 w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego 80/1,3 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.9423.71.2014 z dnia 11 grudnia 

2014 r.

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 16 wychowanków, 

w tym 2 przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii.

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

nr zezwolenia ZP-KNPS.940.3.8.2016.GZ z dnia 3 października 2016 r. Ponadto w toku 

kontroli ustalono, że czworo dzieci nie ukończyło 10 r.ż. Dyrektor w tej sprawie złożył 

następujące wyjaśnienia, cyt.: „Dyrektor Domu dla Dzieci NADZIEJA nr 1 w Jeleniej Górze 

oświadcza, że troje dzieci poniżej 10 r.ż. zostało umieszczonych w placówce ze starszym 

rodzeństwem. Jedno dziecko dnia 06.12.2017 r. zostało przyjęte interwencyjnie z powodu braku 

miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. W załączeniu pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jeleniej Górze Z przedmiotowego pisma wynika, że MOPS w Jeleniej Górze 

nie dysponował miejscami w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Jelenia Góra, 

wystąpił również z zapytaniem do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z innych 

powiatów, ale otrzymał negatywną odpowiedź.
(dowód: akta kontroli str. 21, 23-25)

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

1 kwiecień 2018 r. oraz „Wykazu wychowanków Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 1 w Jeleniej 

Górze”, j ak również raportów 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.
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Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1, 2 i 3 oraz 

§ 11 ust. 2 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 21, 26-41) 

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. 25)

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 zakresach: 

potrzeb zdrowotnych i rozwoju fizycznego, edukacji szkolonej i rozwoju zainteresowań, 

rozwoju osobowościowego w tym realizacji potrzeb emocjonalnych i opiekuńczych oraz 

umiejętności społecznych i przygotowania do samodzielności. Dla każdego zakresu 

opracowywano: cele i działania długo i krótkoterminowe. W planach znajdowały się ich 

modyfikacje sporządzone co 6 miesięcy. Żadnej rodzinie nie został przydzielony asystent 

rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 21,42-46) 

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. Natomiast 

w kilku przypadkach w dokumentach brakowało wpisów w pojedynczych sferach. Ponadto 

informacje zawarte w kartach były ujmowane w sposób ogólny i lakoniczny. W przyszłości 

należy rzetelnie wypełniać karty pobytu.
(dowód: akta kontroli str. 47-48)

Zgonie 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 zatrudnieni w placówce psycholog i pedagog 

zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowywali ww. dokument. Przedstawione 

dokumenty zawierały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia.
(idowód: akta kontroli str. 49-50)
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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 sześciorga wychowanków, psycholog 

nie prowadził zajęć dla dzieci.
(dowód: akta kontroli str. 21, 51)

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 podopieczni mieli stały dostęp do 

produktów spożywczych. Od poniedziałku do piątku posiłki przygotowywano w kuchni na 

terenie Domu. W weekendy i święta obiady dostarczała firma cateringowa. Dzieciom 

zapewniano pięć posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. 

Godziny posiłków:

• śniadanie: w dni powszednie 6.30, w weekendy 9.30;

• drugie śniadanie: w dni powszednie 10.00, w weekendy 11.00;

• obiad: godz.14.00 -  16.00 (w zależności od powrotu ze szkoły);

• podwieczorek: godz. 16.00;

• kolacja: godz. 18.00.

Kontrolę nad jakością przygotowywanych posiłków sprawował Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze, który w protokole z kontroli nr 1166/HŻ/2017 z dnia 

3 listopada 2017 r. nie wykazał żadnych nieprawidłowości.

Wobec powyższego należy uznać, że wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie 

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

(dowód: akta kontroli str.52-57)

Dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył, że wychowankowie mieli zapewniony 

dostęp do opieki zdrowotnej. Dzieci zapisano do przychodni Pharmed przy ul. Zielonej 

w Jeleniej Górze. Ponadto w Placówce zatrudniony był lekarz pediatra -  neurolog dziecięcy.

Wychowanków obejmowano badaniami: wstępnymi, profilaktycznymi oraz

związanymi z diagnostyką w trakcie choroby. Leki podawane były zgodnie z zaleceniem 

lekarza, przechowywano je w zamkniętym, dostępnym tylko dla pracowników pomieszczeniu
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-  dawna dyżurka pielęgniarki. Dzieci szczepiono zgodnie z kalendarzem szczepień. Każdy 

wychowanek miał prowadzoną dokumentację medyczną, która zawierała: zeszyt zdrowia, 

wypisy z leczenia szpitalnego, wyniki badań.

Troje dzieci korzystało z pomocy lekarza psychiatry. Konsultacje odbywały się na 

terenie Domu raz w miesiącu.

W okresie objęte kontrolą dzieci były konsultowane:

• pediatrycznie -  16 wychowanków,

• ortopedycznie -  1 wychowanka,

• okulistycznie -  3 wychowanków,

• laryngologicznie -  3 wychowanków,

• chirurgicznie -  3 wychowanków,

« dermatologicznie -  1 wychowanek,

• stomatologicznie -  7 wychowanków,

• ortodontycznie -  1 wychowanka.

Ponadto na bieżąco wykonywane były badania laboratoryjne.

Dodatkowo Placówka nawiązała współpracę z gabinetem ortodontycznym. Pani Doktor 

bezpłatnie w formie darowizny objęła opieką i leczeniem jedną wychowankę. Dziewczynce 

został założony aparat ortodontyczny.

Dla wzmocnienia i poprawy ogólnego stanu zdrowia dzieci były w sanatorium 

w Kudowie Zdrój -  4 podopiecznych i w Wojnowie -  6 podopiecznych.

Pięcioro dzieci nosiło okulary, a dla jednej wychowanki zakupiono ortezę.

W Placówce nie było podopiecznych 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. 58-65)

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 

i psycholog. Ww. specjaliści diagnozowali wychowanków, a dodatkowo pedagog prowadził 

odpowiednie zajęcia wspomagające, które były odnotowywane w prowadzonej przez niego 

dokumentacji, np.: kartach udziału w zajęciach ze specjalistami.
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Ponadto dwie wychowanki uczestniczyły w terapii na dziennym oddziale 

psychiatrycznym, kolejny wychowanek objęty był terapią uzależnień, czwórka dzieci 

korzystała z terapii logopedycznej.

Analiza dokumentacji potwierdziła spełnianie § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 51, 66)

Stwierdzono, 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. 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. 67-83)

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. 19,21, 84)

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

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

że podręczniki i przybory szkolne wychowankowie otrzymywali na początku roku szkolnego, 

a następnie wg potrzeb. Część artykułów szkolnych przekazywana była przez darczyńców.
(dowód: akta kontroli str. 85-91)

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 MOS otrzymywały środki 

przekazem pocztowym lub podczas odwiedzin wychowawcy. Natomiast w przypadku chłopca 

na co dzień przebywającego w szpitalu psychiatrycznym w Międzyrzeczu Dyrektor złożył 

oświadczenie, cyt. „Dyrektor Domu dla Dzieci NADZIEJA nr l w  Jeleniej Górze oświadcza, że 

kieszonkowe wychowanka przebywającego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w związku z ustaleniami ze szpitalem jest przechowywane w depozycie w Placówce.
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Chłopiec co dwa miesiące odwiedzany jest przez pracowników. W trakcie odwiedzin 

otrzymuje artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, odzież, obuwie, przybory szkolne oraz 

pieniądze na drobne wydatki. Systematycznie wysyłane są do chłopca paczki z w/w artykułami ”.
(dowód: akta kontroli sir. 92-103)

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 -  3 dzieci,

• szkoła podstawowa -  8 dzieci, w tym 2 do szkoły przy Młodzieżowym Ośrodku

Socjoterapii, a kolejne 2 przy Zespole Szkół i Placówek Specjalnych,

• gimnazjum -  3 dzieci, w tym 1 do gimnazjum przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,

• szkoła średnia -  2 wychowanków.

W okresie objętym kontrolą żadne dziecko nie korzystało z indywidualnego nauczania, 

a sześcioro podopiecznych mieszkało w internacie.
(dowód: akta kontroli str.25)

Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, ze strony kadry 

pedagogicznej zatrudnionej w Placówce. Działania te odbywały się w dni powszednie 

w wyznaczonych godzinach tj. od 15.00 do 17.00. Czas odrabiania zadań domowych był 

uzależniony od ilości zadawanego materiału oraz możliwości indywidualnych wychowanków. 

W czasie przygotowywania się do szkoły dzieci korzystały z pomocy wychowawców. 

Odrabianie lekcji odbywało się w „bawialni” przy stołach, jak również w pokojach 

podopiecznych przy biurkach. Ponadto wychowankowie brali udział w zajęciach 

wyrównawczych w szkole. W pomoc w odrabianiu lekcji zaangażowani byli również 

wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego im. Śniadeckiego w Jeleniej Górze. Dwóm 

wychowankom Placówka zapewniła korepetycje z języka angielskiego.

Dzieci potrzebujące pomocy z przedmiotów ścisłych miały możliwość udziału w zajęciach 

z tych przedmiotów prowadzonych przez wolontariusza. Wychowankowie brali również udział 

w zajęciach wyrównawczych z matematyki w Szkole Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze -  

czworo wychowanków i Gimnazjum w Jeleniej Górze -  1 wychowanek.
(dowód: akta kontroli str. 104)

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:
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• plastyczne -  1 wychowanek;

• nauka jazdy konnej -  1 wychowanka;

• Kick boxing -  1 wychowanek;

• Jujutsu -  3 wychowanków;

• jazda na nartach biegowych -  4 wychowanków;

• SKS -  2 wychowanki;

• „Kuchcilcowo” - zajęcia kulinarne -  2 wychowanków;

• taneczno -  muzyczne -  1 wychowanka.

Zajęciach organizowane na terenie Placówki:

• muzyczno -  wokalne - 4 wychowanki;

• kulinarne -  4 wychowanków;

• plastyczne -  4 wychowanków;

• sportowe -  5 wychowanków.

Ponadto organizowano zajęcia rekreacyjne na placu zabaw i ogródku przy Domu.

Cykliczne imprezy i uroczystości okolicznościowe organizowane przez Placówkę dla 

wychowanków: Festyn dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka, Uroczystości z okazji 

przyjęcia Komunii Świętej, uroczystości urodzinowe, Mikołajki, Święto Pieczonego 

Ziemniaka, uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dodatkowo organizowano wyjścia i wyjazdy: kino, kręgle, wrotki, Termy Cieplickie, basen 

miejski, lodowisko, Sandra SPA Karpacz, Osada Średniowieczna w Kopańcu, spacery i 

wycieczki (góry). Kolonie letnie: Brenno, Międzywodzie, Jastrzębia Góra, Mrzeżyno, Dąbki, 

Karpacz.

Cykl wycieczek organizowanych przez zaprzyjaźnioną Firmę:

• Państwowa Straż Pożarna Jelenia Góra;

• Straż Graniczna Jelenia Góra;

• Huta Julia Piechowice;

• Urząd Miasta Jelenia Góra spotkanie z Prezydentem;

• Piknik Rodzinny Janowice Wielkie.

Wyjazdy sponsorowane:

• warsztaty Artystyczne w Paryżu -  1 wychowanek;

• wyjazdy turystyczne Bułgaria, Grzybowo, Kołobrzeg -  2 wychowanki;

• wyjazd turystyczne Park Rozrywki Chorzów, ZOO Wrocław -  2 wychowanki.
(idowód: akta kontroli str. 105-106)
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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 będących poza miejscowością, w której się znajduje oraz 

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

objętym kontrolą dzieci miały zapewnione bilety miesięczne. Natomiast wychowankom 

realizującym obowiązek szkolny w MOS Placówka organizowała dowóz własnym transportem 

lub przekazywała środki na zakup biletu oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not 

księgowych.
(dowód: akta kontroli str. 21, 107-119)

Placówka zlokalizowana była na parterze w budynku wielorodzinnym. 

W Domu znajdywała się w pełni wyposażona kuchnia z miejscem do przygotowywania 

posiłków, łazienka z prysznicem i dwiema toaletami oraz druga toaleta z prysznicem 

zlokalizowana przy jednym z pokoi dzieci. Korzystanie z nich zapewniało intymność

1 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 w świetlicy znajdował się stół do tenisa 

stołowego. Ponadto do dyspozycji wychowanków przeznaczone były 4 pokoje:

2 pięcioosobowe, 1 czteroosobowy i 1 dwuosobowe. 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 jak również przedmioty rozwijające 

zainteresowania podopiecznych (sztaluga, pędzle, farby itp.) oraz miejsca do nauki.

Ponadto przy Domu zlokalizowana była kuchnia główna, w której kucharka 

przygotowywała obiady. Na drugim piętrze znajdowały się pomieszczenia specjalistów oraz 

dawna dyżurka pielęgniarska, gdzie w zamknięciu przechowywano leki.

Jednocześnie do dyspozycji dzieci był ogród z placem zabaw, z którego mogli korzystać 

najmłodsi mieszkańcy kontrolowanej jednostki.

W protokole kontrolnym nr 175/HDM/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. sporządzonym 

przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze w zakresie bieżącej oceny 

stanu sanitarnego placówki opiekuńczo -  wychowawczej nie wykazano żadnych 

nieprawidłowości.

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. 19-20, 120-123)
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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 

siedmiu wychowawców, w tym pięciu w pełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy posiadali 

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

oświadczenia, o których stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy.

Ponadto Placówka zatrudniała: pedagoga (0,5 etatu) oraz psychologa. Osoby te również 

posiadały odpowiednie kwalifikacje wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy oraz 

złożyły stosowne oświadczenia.

Dyrektor Placówki Pani Żaneta Babul zatrudniona była w niepełnym wymiarze czasu 

pracy 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 zostały ujęte w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w katalogu pracowników placówek opiekuńczo -  

wychowawczych. Ww. stanowiska nie występują 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 dokonać zmiany nazwy 

stanowiska. Natomiast nie ma żadnego odniesienia w przepisach do stanowiska „pomoc 

wychowawcy”. W zakresie obowiązków tej osoby było 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 osoba pracująca z dziećmi powinna posiadać wykształcenie 

wyższe lub średnie o odpowiednim profilu. Osoba zatrudniona na stanowisku „pomoc 

wychowawcy” nie posiadała takich kwalifikacji. W związku z tym nie może ona wykonywać 

tych obowiązków (ujętych w jej zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień), które 

wiążą się z czynnościami chociażby pielęgnacyjnymi, a tym bardziej opiekuńczymi, nawet 

jeśli tylko współuczestniczyła w nich wraz z wychowawcą. Ustawodawca przewidując 

potrzebę zatrudniania osób do pomocy w opiece nad dziećmi, (szczególnie młodszymi) określił 

stanowisko opiekunki dziecięcej.
(dowód: akta kontroli str.22 ,124-128)

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
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o 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 dwójka 

wychowanków podlegała ww. przepisowi. Wobec nich spełniono ten obowiązek, natomiast 

przekroczono ustawowy termin 18 miesięcy. Dzieci zostały umieszczone w Domu w dniu 

6 listopada 2014 r., a wniosek do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze datowany był na 27 lipca 

2016 r. W przyszłości należy przestrzegać terminu wskazanego w ww. przepisie.
(dowód: akta kontroli str. 22 ,129)

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 7 podopiecznych w wieku od około 5 do 15 lat. W trakcie rozmów dzieci 

były spokojne, otwarte, komunikatywne i chętnie udzielały 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, czytając, 

czy oddając się swoim pasjom np. malowaniu/rysowaniu. 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. Niepokojącym był fakt, że część dzieci informowała, że za niewykonanie 

dyżury odejmowano im 5 zł i przekazywano je osobie, która ten dyżur wykonała jako czynność 

dodatkową. Jednocześnie jedno dziecko oznajmiło, że kiedyś nie otrzymało kieszonkowego, 

ponieważ zbiło szybę w drzwiach i musiało pokryć zakup z własnych środków. 

W ww. kwestiach Dyrektor Domu złożył wyjaśnienia, cyt.: „Dyrektor Domu dla Dzieci 

NADZIEJA nr 1 w Jeleniej Górze oświadcza, że nieznany był mi fakt niewypłacania w całości 

lub częściowo kieszonkowego wychowankom przez wychowawców. Przeprowadzono rozmowy 

z wychowawcami. Wysłuchano wyjaśnień i zlecono napisanie stosownych oświadczeń 

(oświadczenia w załączeniu). W dniu dzisiejszym wydałam zakaz na kontynuowanie takich 

działań ”.

Z wyjaśnień złożonych przez wychowawców wynika, że wspomniane dziecko, które 

nie otrzymało kieszonkowego samo zadeklarowało chęć pokrycia kosztów za zniszczenie przez 

nie dokonane z uwagi, że nie było to jednorazowe zdarzenie. Wychowawca oświadczył, że 

podopiecznej wypłacano część kieszonkowego, a jego resztę trzymano w depozycie 

i planowano przekazać w późniejszym terminie (w okresie wakacji, podczas wyjazdu).
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W kwestii odejmowania 5 zł ten sam wychowawca oznajmił, że były to działania sporadyczne 

(1 w miesiącu), podejmowane z inicjatywy samych wychowanków.

W przyszłości należy wdrożyć inny system motywowania podopiecznych do 

wykonywania ich obowiązków. Ponadto wskazane jest aby przestrzegać zapisów § 18 ust. 1 

pkt 8 rozporządzenia dotyczących wysokości wypłacanej kwoty pieniężnej do własnego 

dysponowania, jak również faktu, że są to środki, którymi jak sama nazwa wskazuje 

wychowanek dysponuje sam.

W trakcie rozmów podopieczni informowali, że Placówka zapewniała im odpowiednią 

odzież na każdą porę roku, środki higieny osobistej, podręczniki i 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 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 kontakt z ich 

bliskimi. Jedna wychowanka oznajmiła, w trakcie rozmowy z inspektorami, że dwie inne 

dziewczynki „kiedyś za karę nie mogły iść do rodziny”, same zainteresowane o tym fakcie nie 

informowały. Dyrektor Placówki oświadczył, że jedno z dzieci nie utrzymywało kontaktu 

z rodziną biologiczną, tylko z rodziną zaprzyjaźnioną i w tej kwestii złożył następujące 

wyjaśnienia, cyt.: „Dyrektor Domu dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze ul. Sobieskiego 

80/1,3 oświadcza, że dziewczynka od półtora roku ma kontakt z rodziną zaprzyjaźnioną, u której 

bywa (raz, dwa razy w miesiącu) na urlopowaniach weekendowych, wyjeżdża z rodziną naferie, 

wakacje. Dom Dziecka jest w stałym kontakcie z „ ciocią ”. Wszystkie urlopowania są wcześniej 

uzgadniane, omawiane. Nie było sytuacji, aby rodzina zaprzyjaźniona bez obiektywnych 

powodów np. choroba dziecka otrzymała odmowę urlopowania dziewczynki. Zdarzyło się, że 

termin urlopowania zbiegł się z niewłaściwym zachowaniem wychowanki. Ciocia nie mogła 

przyjechać w danym dniu, przyjechała po dziecko dzień później. Być może dziewczynka 

pomyślała, że za karę nie jedzie do cioci. ”

W kwestii nieurlopowania wychowanki do domu rodzinnego Dyrektor złożył oświadczenie, 

cyt.: „Dyrektor Domu dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze ul. Sobieskiego 80/1,3 

oświadcza, że nie jest mi wiadome, że taka sytuacja miała miejsce. Matka miała zakaz 

urlopowania córki w wakacje 2016 roku, kiedy to przyjmowała środki psychoaktywne i nie 

mogła zapewnić dziecku należytej opieki i warunków. Obecnie zachęcamy pracującą 

w Czechach (rzadziej bywającą w Polsce) do ja k  najczęstszych kontaktów z córką -  

telefonicznych, osobistych, urlopowań. Gdy kobieta przyjeżdża na parę godzin do Polski spędza
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czas z córką w domu dziecka, ogródku przy placówce, wychodzi poza teren. Urlopuje też na 

kilka dni. Matka systematycznie i efektywnie współpracuje. Nigdy nie otrzymała, poza 

wspomnianym okresem, odmowy urlopowania córki, nawet gdy przyjeżdżała do domu dziecka 

w późnych godzinach wieczornych

W przyszłości należy tak formułować komunikaty do dzieci, aby te nie myślały, że brak 

kontaktu z rodziną jest wynikiem kary.

W toku rozmów podopieczni nie informowali, aby obawiali się któregokolwiek 

z dorosłych pracujących w Domu. Rozpytano ich również o system kar i nagród. 

Wychowankowie udzielili odpowiedzi, że za dobre zachowanie można było otrzymać: 

słodycze, zabawki, 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 Ja k  się czujesz w Placówce”, 

odpowiedzi za każdym razem były pozytywne.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka są przestrzegane. Natomiast 

w związku z jednostkowymi sytuacjami dotyczycącymi niewłaściwych zachowań osób 

dorosłych w stosunku do dzieci, wskazane jest wzmóc nadzór dyrektora w tym obszarze.
(idowód: akta kontroli str. 130-161) 

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla 

Dzieci NADZIEJA Nr 1 w Jeleniej Górze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Placówce przebywa czworo wychowanków poniżej 10 roku życiu, z czego trójka 

przebywa w niej zgonie z art. 95 ust. 2 ustawy, a jedno niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

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

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się

zalecenie pokontrolne:

1. Wychowankę poniżej 10 roku życia umieścić w rodzinnej pieczy zastępczej.

Podstawa prawna: art. 95 ust. 1 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.).

Termin realizacji: 31 października 2018 r.

2. Uregulować kwestię zatrudnienia osób bez kwalifikacji.
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Podstawa prawna: art. 98 ust. 1 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.).

Termin realizacji: 31 sierpień 2018 r.

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 2018 r., poz. 998, 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 31 sierpnia 2018 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 

realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

(przewodniczący zespołu kontrolnego)

(kierownik kopiórki do spraw kontroli)

(kontroler)
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