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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 16 i 17 lipca 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) kontrolerzy Piotr Szafarowicz -  główny specjalista 

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 Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 

15, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono 

zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

kontroli na II półrocze 2018 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, praw dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 16 lipca 2018 r. funkcję 

Dyrektora Placówki pełniła pani Zofia Sornat odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki 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 i wyjaśnień składanych przez Dyrektora 

i pedagoga Placówki, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe pracowników merytorycznych, wizji lokalnej Placówki oraz indywidualnych



rozmów z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” należy przez 

to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej lub „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 Dziecka w Domaszkowie jest publiczną placówką opiekuńczo -  wychowawczą 

typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Powiat Kłodzki na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS.V.9013-15/10 z dnia 24 listopada 2010 r. Placówka zabezpiecza 

30 miejsc dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzin własnych. 

Placówka z aktualnie obowiązującym limitem miejsc może funkcjonować nie dłużej niż do 

dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy.

Bieżącą działalność Placówki określa Regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą 

nr 24/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 2 lutego 2016 r. W przedłożonym 

Regulaminie stwierdzono następujące uchybienia i niezgodności z ustawą:

1) w § 5 ust. 3 zapisano po przecinku, że „w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą być umieszczane dzieci powyżej 

7 roku życia”. Cytowany okres 4 lat oznacza czas od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r., 

a więc czas przeszły w stosunku do daty podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

w sprawie przyjęcia Regulaminu. Wskazana powyżej norma prawna zawarta w art. 231 

ustawy przestała obowiązywać;

2) w § 5 ust. 5 lit. b przywołano zapis ustawy uchylony w 2014 r.;

3) w § 13 ust. 1 i ust. 6 błędnie użyto określenia „stały” w stosunku do zespołu, o którym 

mowa w art. 135 ustawy (dowód: akta kontroli str. 44 -  65).

Powyższe uchybienia należy wyeliminować przy najbliższej aktualizacji Regulaminu.

W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała opiekę i wychowanie dla łącznie 35 

wychowanków, w tym jednej osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej. Na dzień kontroli, tj. 16 lipca 2018 r. w ewidencji Placówki zapisanych było 28 

wychowanków. Na podstawie losowo wybranych harmonogramów pracy wychowawców 

stwierdzono, że Placówka zapewniała całodobową opiekę i wychowanie przez siedem dni 

w tygodniu zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 10 ust. 2 rozporządzenia. W czasie zajęć 

grupowych prowadzonych przez pedagoga brało udział nie więcej niż 6 wychowanków, 

co jednak nie zawsze było odnotowane w stosownej dokumentacji. W porze nocnej opiekę 

w Placówce sprawowały zawsze dwie osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy, 

co zgodne jest z § 20 rozporządzenia. Realizując wymóg § 16 ust. 1 rozporządzenia, każdy
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z wychowawców Placówki kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci, 

z wyjątkiem jednej osoby, która kierowała procesem wychowawczych sześcioosobowego 

rodzeństwa, co należy uznać za uchybienie, jednakże bez negatywnego wpływu na jakość 

pracy (dowód: akta kontroli str. 1 9 -2 0 , 2 8 -  33).

Zgodnie z programem kontroli szczegółowej analizie poddano dokumentację 

wychowawczą pierwszych 16 dzieci z wykazu wychowanków Placówki. Stwierdzono, 

że każde dziecko miało sporządzoną przez pedagoga i psychologa diagnozę psychofizyczną,

0 której mowa w § 14 rozporządzenia. W przypadku siedmiu wychowanków z grupy 

kontrolnej diagnoza została przygotowana po raz drugi (dokument o charakterze aktualizacji), 

natomiast w pozostałych przypadkach diagnozę sporządzano nie później niż w okresie 

do 3 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w Placówce. Każda diagnoza zawierała dane

1 informacje dotyczące mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka 

z otoczeniem, jego rozwoju, wskazania do dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, pracy 

z jego rodziną, przygotowania do usamodzielnienia, a także w kilku przypadkach, 

przygotowania dziecka do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji (dowód: 

akta kontroli str. 17, 3 6 -3 7 ).

Dla dzieci przebywających w Placówce, zgodnie z § 15 rozporządzenia, wychowawcy 

kierujący procesem wychowawczym przygotowali w dniu 1 września 2017 r. plany pomocy 

obowiązujące na rok szkolny 2017/2018. Na żadnym z ocenianych planów pomocy 

nie stwierdzono podpisu lub adnotacji potwierdzającej współpracę wychowawcy kierującego 

z asystentem rodziny albo przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną 

dziecka w gminie jego pochodzenia. Obowiązek współpracy w zakresie sporządzania 

i realizacji planu pomocy wskazany jest w art. 100 ust. 1 ustawy.

W każdym z planów pomocy sformułowano cel pracy z dzieckiem. W ośmiu 

przypadkach było to przygotowanie do usamodzielnienia, w sześciu przypadkach 

przygotowanie do powrotu do rodziny biologicznej, natomiast w dwóch przypadkach 

zaplanowano przejście dziecka do rodzinnej formy pieczy zastępczej. W planach pomocy 

„cele i działania długoterminowe” nazwano „zadaniami”, natomiast „cele i działania 

krótkoterminowe” nazwano jako „stosowane metody pracy”. Zarówno „zadania”, jak 

i „stosowane metody pracy” zostały opisane w wybranych obszarach dotyczących potrzeb 

psychicznych i emocjonalnych dziecka, współpracy z jego rodziną, opieki zdrowotnej, 

realizacji obowiązku szkolnego oraz wdrażania do samodzielności. W pięciu, 

z 16 ocenianych, planach pomocy nie sformułowano celów i działań długoterminowych 

(zadań) oraz celów i działań krótkoterminowych (stosowane metody pracy) w obszarach 

wskazanych powyżej. Zasadnym jest więc przygotowanie jednakowych formularzy 

czy wzorów planów pomocy, uwzględniając nazewnictwo i pojęcia zastosowane
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w rozporządzeniu. Modyfikacji planów pomocy dokonywano na posiedzeniach zespołów 

do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, co najmniej dwa razy w roku (dowód: akta 

kontroli str. 38 -  39).

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w Placówce dla każdego 

dziecka prowadzona była karta pobytu. Oceny prawidłowości prowadzenia kart pobytu 

dokonano w oparciu o dokumenty za wrzesień i grudzień 2017 r. oraz marzec 2018 r. 

Ze względu na brak obowiązującego w Placówce jednolitego wzoru karty pobytu 

stwierdzono, że w 12 przypadkach karty nie zawierały opisu rozwoju dziecka ze szczególnym 

uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego i samodzielności oraz w 6 przypadkach karty nie 

zawierały informacji o szczególnych potrzebach dziecka. Ujednolicenie wzoru karty pobytu 

wypełnianej przez każdego z wychowawców i zawierającej wszystkie wymagane opisy 

i informacje, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a -  i rozporządzenia, wyeliminuje 

stwierdzone nieprawidłowości (dowód: akta kontroli str. 40 -  41).

W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudniony był psycholog i pedagog. 

Stosunek pracy psychologa ustał jednak z dniem 12 grudnia 2017 r., m.in. z powodu braku 

prowadzenia wymaganej dokumentacji, tj. kart udziału w zajęciach prowadzonych przez 

psychologa z opisem ich przebiegu oraz arkuszy badań i obserwacji psychologicznych. 

Wobec powyższego, wspomniane arkusze i karty udziału w zajęciach prowadził tylko 

pedagog. Arkusz badań i obserwacji pedagogicznych dla każdego dziecka zawierał dane 

dotyczące daty wpisu oraz rodzaju prowadzonych zajęć np. warsztatów lub indywidualnych 

rozmów. Z kolei, dla 11 wytypowanych wychowanków pedagog prowadził karty udziału 

w zajęciach, gdzie odnotowywał datę i temat zajęć oraz opis ich przebiegu. W roku szkolnym 

2017/ 2018 pedagog prowadził zajęcia grupowe dotyczące, m.in. poczucia własnej wartości 

młodzieży, pełnionych ról społecznych, samokontroli, problemu „dopalaczy” oraz 

niebezpieczeństwa nawiązywania znajomości w intemecie (dowód: akta kontroli str. 42 -

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 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. Do wskazanego powyżej wniosku dołącza 

się opinię gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Dyrektor Placówki w stosunku do czworga 

dzieci (dane osobowe w aktach kontroli) dopełnił obowiązku złożenia do sądu stosownego 

wniosku wraz z opinią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. W przypadku



kolejnej dwójki dzieci Dyrektor zasadnie odstąpił od złożenia wymaganego wniosku 

ze względu na toczące się postępowanie sądowe o powrót do domu rodzinnego (dowód: akta 

kontroli str. 19, 28 -  33, 76 -  77).

Na podstawie oświadczenia Dyrektora, a także indywidualnych rozmów 

z wychowankami stwierdzono, że Placówka zapewniała podopiecznym całodzienne 

wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu 

zdrowia zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Powyższe potwierdza również, włączony 

do akt kontroli, protokół kontroli sanitarnej Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. W Placówce zatrudnione były trzy kucharki, które 

przygotowywały w kuchni wszystkie posiłki, począwszy od poniedziałkowego śniadania 

do piątkowego obiadu oraz śniadania i obiady w dni wolne od nauki. Posiłki wydawane były 

dzieciom w stołówce. Kolacje w piątki, soboty i niedziele wychowankowie przygotowywali 

wspólnie z wychowawcami z produktów otrzymanych z kuchni. W okresie objętym kontrolą 

nie było wychowanków ze specjalnymi wskazaniami żywieniowymi. Obecni w czasie 

kontroli wychowankowie potwierdzili w rozmowach, że zawsze mieli dostęp 

do podstawowych produktów żywnościowych i napojów (dowód: akta kontroli str. 21, 78 -

Każdy wychowanek z chwilą przyjęcia do Placówki zostaje objęty opieką lekarską 

i pielęgniarską w Praktyce Lekarza Rodzinnego przy ul. Kolejowej 10 w Domaszkowie. 

W okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali również z pomocy lekarzy 

specjalistów: alergologa, onkologa, ortopedy, chirurga, stomatologa, okulisty i laryngologa 

przyjmujących w Kłodzku, Nowej Rudzie, Bystrzycy Kłodzkiej i Polanicy. Pod stałą opieką 

lekarza psychiatry było trzech wychowanków. Hospitalizowanych było troje dzieci, w tym 

jeden wychowanek na oddziale psychiatrycznym i dwoje na oddziale internistycznym. 

Placówka realizuje wszystkie zalecenia lekarskie, na bieżąco i według potrzeb, zakupuje 

lekarstwa i okulary. Leki w Placówce były i są zamykane, a za ich ordynację odpowiedzialni 

są wychowawcy. Każde wydanie leku jest odnotowywane {dowód: akta kontroli str. 21 -  22).

W Placówka każdy wychowawca kierujący procesem wychowawczym 

odpowiedzialny był za bieżące doposażanie swoich podopiecznych w odzież, bieliznę, 

obuwie oraz inne przedmioty osobistego użytku. Dla młodszych dzieci zakupy odzieżowe 

dokonywał wychowawca, natomiast starsi wychowankowie wspólnie z wychowawcą lub 

samodzielnie dokonywali zakupów potrzebnej im odzieży, bielizny, obuwia, itp. Każdy zakup 

odnotowywany był w indywidualnych kartach odzieżowych, gdzie wychowanek kwitował 

jego odbiór. Konieczne środki higieny osobistej dla wychowanków oraz środki do utrzymania 

czystości zakupuje intendent i raz w miesiącu przekazuje je wychowawcy. Środki 

przechowywane były we wspólnym pomieszczeniu i wydawane według potrzeb. Żaden



z wychowanków nie zgłaszał problemów związanych z zapewnieniem środków higieny 

osobistej {dowód: akta kontroli str. 22 -  23).

Za przygotowanie zestawu podręczników dla każdego wychowanka Placówki 

odpowiedzialny był jeden wychowawca, współpracujący ze szkołami w tym zakresie. 

Dodatkowe przybory i wyposażenie szkolne Placówka zabezpieczała we własnym zakresie 

i wydawała wychowankom na początku każdego roku szkolnego {dowód: akta kontroli 

str. 23).

Na podstawie oświadczenia Dyrektora Placówki oraz przedłożonej dokumentacji 

stwierdzono, że wychowankowie mieli zapewniony dostęp do zajęć wychowawczych, 

kompensacyjnych i terapeutycznych. W ramach zajęć wychowawczych organizowane były 

zajęcia higieniczno -  porządkowe, prozdrowotne, sportowo -  rekreacyjne, turystyczne, 

kulinarne, itp. Zajęcia o charakterze kompensacyjnym (dydaktyczne, wyrównawcze, 

rozwojowe) prowadzone były przede wszystkim przez pedagoga. Również wychowawcy 

w każdym miesiącu organizowali zajęcia i imprezy tematyczne {dowód: akta kontroli str. 20, 

21, 75).

Wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce realizowali w roku szkolnym 

2017/2018 obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a najmłodsi również przygotowanie 

przedszkolne. Dziewiętnastu wychowanków uczęszczało do szkół podstawowych, dziesięciu 

do gimnazjów, czwórka najmłodszych dzieci korzystała z zajęć w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Domaszkowie, natomiast dwójka najstarszych kontynuowała naukę 

w szkołach ponadgimnazjalnych. W mijającym roku szkolnym żaden z wychowanków nie był 

objęty nauczaniem indywidualnym. Bieżącą pomoc w nauce i uzupełnianie braków 

edukacyjnych zapewniali wychowawcy we współpracy z pedagogiem. W ramach codziennej 

nauki własnej wychowankowie w godzinach od 16 do 18 odrabiali zadania domowe oraz 

w zależności od wieku i potrzeb ćwiczyli czytanie i pisanie, naukę tabliczki mnożenia, naukę 

tekstów na pamięć, ćwiczenie pamięci, korzystali ze źródeł literackich oraz z komputera. 

Wychowankowie mający problemy np. z matematyką mogli liczyć na stałą pomoc 

wychowawców. Wyciszeniu oraz nauce koncentracji uwagi u dzieci sprzyjały zajęcia szkółki 

szachowej prowadzone w Placówce od października 2017 r. do marca 2018 r. {dowód: akta 

kontroli str. 73 -  74).

W ramach organizacji czasu wolnego, po zakończeniu codziennych obowiązków 

szkolnych, wychowankowie zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, brali udział 

w zajęciach organizowanych przez Placówkę, szkoły oraz inne instytucje. Były to najczęściej 

zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, rowery, hulajnogi), 

wycieczki autokarowe (Zakopane, Kraków, Wrocław), zajęcia kulinarne, imprezy 

okolicznościowe, zajęcia plastyczne, itp. Każdy z wychowawców bazując na własnych



umiejętnościach i talentach prowadził systematyczne zajęcia dla dzieci. Zakres i tematyka 

zajęć odnotowywana była w kalendarium {dowód: akta kontroli str. 71 -  72, 75).

Placówka, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 rozporządzenia, ponosiła przed 

wszystkim opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach 

szkolno - wychowawczych. Placówka pokrywała również koszty przejazdów dwóch 

wychowanków do i z miejsca uzasadnionego pobytu (szkoła) poprzez zakup biletów 

miesięcznych {dowód: akta kontroli str. 23, 28 -  33).

Zasady przyznawania dzieciom kieszonkowego zostały określone przez Dyrektora 

Placówki w Regulaminie, a wychowankowie potwierdzili podpisem zapoznanie się z jego 

treścią. Kieszonkowe wypłacane było do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Wyjątkiem jest 

okres wakacji, gdzie wypłata za lipiec i sierpień następuje już pod koniec czerwca. Zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w okresie objętym kontrolą, minimalna kwota kieszonkowego 

wynosiła 10 zł, natomiast maksymalna 80 zł. Kwota kieszonkowego mogła ulegać 

zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od oceny zachowania i postępowania danego 

wychowanka przez społeczność Placówki. Swobodne dysponowanie kieszonkowym przez 

dziecko ograniczano tylko do przypadków, gdy stwierdzono wydawanie pieniędzy 

na papierosy, alkohol lub środki odurzające. Prawidłowość wypłat kieszonkowego 

stwierdzono na podstawie list wypłat za miesiące od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. 

Wypłaty kwitowane były podpisem wychowanka, w nielicznych przypadkach, odbiór 

pieniędzy kwitował wychowawca, co należy wyeliminować z praktyki. Średnia kwota 

kieszonkowego w Placówce wynosiła ok. 30 zł miesięcznie {dowód: akta kontroli str. 26, 66 

-  70).

W Domu Dziecka przy ul. Międzyleskiej 15 w Domaszkowie wychowankowie 

zamieszkują w trzech grupach. W okresie objętym kontrolą grupa oznaczona numerem II była 

wyłączona, gdyż wszyscy jej wychowankowie realizowali obowiązek szkolny poza 

Placówką. W grupie I było 11 miejsc do spania, natomiast w grupie III -  12. 

Wychowankowie z obu grup zajmowali trzy pokoje dwuosobowe, cztery pokoje trzyosobowe 

oraz dwa pokoje czteroosobowe. W każdym pokoju była odpowiednia liczba łóżek 

lub tapczanów, szaf, biurek, krzeseł, itp. Oświetlenie w pokojach stanowiły lampy sufitowe. 

Każda grupa dysponowała łazienkami z prysznicem i toaletami. W osobnym pomieszczeniu 

były trzy pralki i jedna suszarka. W Placówce zatrudniona była osoba odpowiedzialna 

za pranie bielizny pościelowej, koców, firan, narzut, kurtek, itp. Drobną odzież 

wychowankowie prali samodzielnie pod opieką wychowawców. Na terenie każdej grupy były 

tzw. aneksy kuchenne kompletnie wyposażone, gdzie wychowankowie mogli przygotowywać 

i spożywać kolacje w dni wolne od nauki oraz inne drobne posiłki. Wychowankowie mieli
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do dyspozycji również pomieszczenia do nauki oraz świetlice do spotkań i wypoczynku, 

gdzie znajdowały się, m.in. telewizor, regały z książkami, grami i zabawkami {dowód: akta 

kontroli str. 34 -  35).

W okresie objętym kontrolą w Domu Dziecka w Domaszkowie zatrudnionych było 

dziesięciu wychowawców, w tym trzech przebywających na urlopach macierzyńskich 

i rodzicielskich, pedagog oraz pracownik socjalny. Na podstawie dokumentacji z akt 

osobowych pracowników oraz akt podręcznych Dyrektora stwierdzono, że wszystkie osoby 

pracujące z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe oraz złożyły stosowne 

oświadczenia i zaświadczenia, o których mowa w art. 97 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 1 i ust. 3 

ustawy {dowód: akta kontroli str. 85 -  86).

Celem oceny przestrzegania praw dziecka, o których mowa w art. 4 ustawy 

przeprowadzono indywidualne rozmowy z pięciorgiem wychowanków w wieku od 11 do 18 

lat, którzy byli obecni w Placówce w okresie wakacyjnym. Wychowankowie wyrazili zgodę 

na rozmowę z inspektorami ds. kontroli, otwarcie i swobodnie mówili o swoim pobycie 

w Placówce. Wszyscy rozmówcy zadeklarowali, że znają swoją sytuację rodziną i prawną, 

mają możliwość utrzymywania kontaktów z członkami swoich rodzin, w Placówce czują 

się bezpiecznie i mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony wychowawców. Znają swoje 

prawa i obowiązki, na co dzień nabywają umiejętności przydatne w życiu dorosłym. 

Wychowankowie nie wnosili żadnych uwag dotyczących wyżywienia, potwierdzali dostęp 

do podstawowych produktów i napojów przez całą dobę. Opowiadali, jak spędzają czas 

wolny i jakie mają zainteresowania i plany na przyszłość. Wychowankowie twierdzili, 

że mogą swobodnie wypowiadać swoje opinie, a wychowawcy biorą pod uwagę ich zdanie 

w różnych sprawach. Żaden z wychowanków nie skarżył się na niewłaściwie traktowanie 

lub karanie przez dorosłych w Placówce.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu 

Dziecka w Domaszkowie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) wychowawcy kierujący procesem wychowawczym sporządzali i realizowali plany 

pomocy bez współpracy z asystentem rodziny albo przedstawicielem podmiotu 

odpowiedzialnego za pracę z rodziną dziecka w gminie jego pochodzenia;

2) w niektórych planach pomocy nie zostały sformułowane cele i działania 

długoterminowe i krótkoterminowe;

3) karty pobytu nie zawierały wszystkich wymaganych opisów i informacji.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1) Sporządzać i realizować plany pomocy we współpracy z asystentem rodziny albo 

przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną dziecka w gminie 

jego pochodzenia.



Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.). 

Termin realizacji: na bieżąco

2) Określać w planach pomocy cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe. 

Podstawa prawna: § 15 ust. 3 pkt 1 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

3) Prowadzić karty pobytu zawierające wszystkie wymagane opisy i informacje. 

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 998 

z późn. zm.).

W terminie do dnia 15 września 2018 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien 

powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków 

przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.
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