
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 września 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.60.2018.EK

Pan
Mariusz Rajski
Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
w Kątach Bystrzyckich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 5 - 6  września 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 122a 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.) kontrolerzy: Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki 

i Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową 

w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego w Rodzinnym 

Domu Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Placówką”, „Domem” lub „kontrolowaną jednostką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie przestrzegania 

standardów opieki i wychowania oraz praw dziecka. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 5 września 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełnił Pan Mariusz Rajski odpowiedzialny za realizację zadań 

w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 2/2018. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej 

realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora i rozmów z wychowankami oraz 

dokonano wizji lokalnej Placówki.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub 

„rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

1720).

Placówka działała zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.I.A9423.31.2011 

z dnia 1 sierpnia 2011 r., w której wskazano liczbę 8 jako regulaminową ilość miejsc.

{dowód: akta kontroli str. 17)

Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że w Placówce umieszczonych było 

pięć dziewcząt w wieku od 14 do 20 lat, w tym cztery pełnoletnie. W okresie objętym kontrolą 

z Placówki z dniem 30 września 2017 r. z ewidencji zostały wykreślone dwie wychowanki 

(jedna -  upośledzona w stopniu znacznym - nadal mieszka z prowadzącymi Placówkę, druga 

przeprowadziła się do mieszkania socjalnego w Jugowie i podjęła tam pracę oraz kontynuuje 

naukę). W obu przypadkach dla wychowanek zostały opracowane indywidualne programy 

usamodzielnienia. Każda z nich uprawniona jest do skorzystania z pomocy 

na usamodzielnienie, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.). {dowód: akta kontroli str. 18-19)

Placówka znajduje się w małej wiosce nieopodal Lądka Zdroju w Kątach Bystrzyckich, 

usytuowana jest przy drodze, w jednorodzinnym, piętrowym domku. W jego kubaturze 

wyróżnić można: część przyziemną, w której są wyodrębnione dwa oddzielne pokoje, łazienka, 

duży pokój przechodni, ta część pełniła rolę pralni i suszami. Na parterze budynku znajdowała 

się kuchnia z aneksem jadalnym, spiżarnią, łazienka z toaletą, duży pokój gościnny 

(wyposażony w sprzęt multimedialny, 2 wersalki, fotele, pianino, stanowisko komputerowe), 

pokój 2 osobowy dla wychowanków (łóżko piętrowe, biurko, regały, szafki, szafa) oraz pokój 

prowadzących dom. Na piętrze była łazienka z toaletą, dwa pokoje dla czterech wychowanek, 

każdy wyposażony w tapczany lub wersalki, biurko, regały, szafki, szafy, komody. Oprócz tego 

były jeszcze pomieszczenia zamieszkiwane przez pozostałych domowników. W przedpokoju 

na parterze znajdowały się liczne szafy ubraniowe i na obuwie, na piętrze w holu stały klatki 

ze zwierzętami (świnka morska, koszatniczka, króliczek oraz papugi na parterze), na ścianach 

sprzęt do rehabilitacji - drabinki, drążek do ćwiczeń. Wobec powyższego, zgodnie z §18 ust. 3
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pkt 1,2,3,5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w Placówce 

zapewniono odpowiednio wyposażone pokoje mieszkalne, właściwie oświetlone i wyposażone, 

w których zapewniono miejsca do przechowywania rzeczy osobistych, zapewniające 

intymność łazienki w wystarczającej liczbie, miejsca do suszenia i prania, miejsca do nauki 

oraz wspólną przestrzeń mieszkalną w której można spożywać posiłki, stanowiące miejsce 

spotkań i wypoczynku.

{dowód: akta kontroli str. 20-21)

W trakcie kontroli skupiono się na dokumentacji wychowanki, która jeszcze nie 

ukończyła pełnoletności oraz dokumentacji dotyczącej procesu usamodzielnienia 

wychowanek, które ukończyły 18 rok życia. Niepełnoletnia podopieczna posiadała komplet 

wymaganych dokumentów: diagnozę, plan pomocy, kartę pobytu. Diagnozę z dnia 16.11.2014 

roku opracował psycholog zatrudniony przez podmiot, któremu zlecono zadania organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, czyli Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej -  Towarzystwa 

Społecznego „Razem” w Kłodzku. Od stycznia 2017 r. organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Obecnie w przygotowaniu 

jest aktualizacja diagnozy. W tym celu w czerwcu bieżącego roku zostały przeprowadzone 

badania dziewczynki przez psychologa z PCPR w Kłodzku. Wskazane zatem jest dopilnować, 

aby dokument ten powstał i zawierał elementy o których mowa w § 14 ust. 3 i ust. 4 

rozporządzenia (analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb, przyczyn kryzysu w rodzinie 

oraz jego wpływu na rozwój dziecka, relacji dziecka z najbliższym otoczeniem i osobami 

ważnymi dla niego oraz jego rozwoju, wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej 

z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej 

do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania 

do usamodzielnienia). {dowód: akta kontroli str. 22)

Plan pomocy dziecku był opracowywany przez Dyrektora jednostki we współpracy 

z przedstawicielami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (podczas posiedzeń zespołów 

ds. okresowej oceny sytuacji dziecka plany były przedstawiane). Zgodnie z § 15 

rozporządzenia powinny one określać cele oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe 

(uwzględniając wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg 

procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia) oraz wyznaczać cel pracy z dzieckiem, 

jakim może być powrót dziecka do rodziny, umieszczenie go w rodzinie przysposabiającej lub 

w rodzinie zastępczej albo przygotowanie do usamodzielnienia. W analizowanej dokumentacji 

w poszczególnych obszarach planu (sytuacja prawna, kontakty z rodziną, potrzeby opiekuńcze, 

rozwojowe, emocjonalne, edukacyjne, rozwój fizyczny oraz zdrowie) nie określono celów oraz
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działań krótkoterminowych i długoterminowych. Nie wyznaczono także celu pracy, o którym 

wspomniano powyżej. Plany opracowywane lub modyfikowane były co pół roku, podczas 

posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. {dowód: akta kontroli str. 22)

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, w Placówce prowadzona była i uzupełniana 

karta pobytu. W jednostkowym przypadku wpisy były łączone za okres 2 miesięcy (zgodnie 

z przepisami wpis powinien być dokonywany co miesiąc), sporadycznie brakowało także 

zapisów dotyczących stanu zdrowia. Wskazane jest uzupełniać wpisy co miesiąc i we 

wszystkich czterech obszarach. {dowód: akta kontroli str. 23)

Czwórka wychowanków pełnoletnich miała wyznaczonych opiekunów 

usamodzielnienia na rok przed ukończeniem 18 r.ż. oraz opracowane indywidualne programy 

usamodzielnienia na co najmniej 1 miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Programy 

zatwierdzone były przez dyrektorów PCPR. {dowód: akta kontroli str. 22-23)

Placówka zapewniała każdemu wychowankowi pełne wyżywienie. Posiłki były 

przygotowywane w całości w domu z produktów zakupionych lub pozyskanych 

z prowadzonego przydomowego gospodarstwa (kury, kozy, ogród warzywny, własne 

przetwory owocowo -  warzywne). Wychowanki czynnie uczestniczyły w pracach kuchennych, 

wykonywały także samodzielnie niektóre potrawy. Codziennie przygotowywano 5 posiłków: 

śniadanie - pierwsze i drugie, obiad, podwieczorek, kolację. Dzieci potwierdziły, że miały 

zapewniony swobodny dostęp do napojów i jedzenia przez całą dobę. Żadna z dziewczyn nie 

stosowała specjalnej diety i nie miała specjalnych wymagań w obszarze żywienia ze względu 

na potrzeby religijne i kulturowe, nie dokonywano więc zakupów środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. {dowód: akta kontroli str. 24-25)

Wychowankowie byli objęci podstawową opieką zdrowotną u lekarza rodzinnego 

w przychodni Vita w Lądku Zdroju, przy ul. Kościuszki. W Przychodni tej zasięgano także 

odpłatnie konsultacji lekarzy specjalistów, w tym psychiatry i neurologa. Oprócz tego na terenie 

Kłodzka, a także Lądka Zdroju dzieci korzystały odpłatnie z usług ortopedy, chirurga, 

stomatologa, ortodonty, okulisty, dermatologa i alergologa. Zgodnie z potrzebami 

podopiecznych zapewniono im produkty lecznice i wyroby medyczne takie jak: ortezy (na ręce, 

nogi), okulary (4 osoby), aparaty ortodontyczne. Dzieci potwierdziły w rozmowach, 

że w razie potrzeby czy w przypadku wystąpienia różnych dolegliwości zdrowotnych zasięgane 

są porady lekarskie. {dowód: akta kontroli str. 26)

Podopiecznym, którym wskazano konieczność uczestniczenia w zajęciach 

terapeutycznych, kompensacyjnych, rewalidacyjnych i wyrównawczych stworzono możliwość 

korzystania z tej formy wsparcia. Niektóre dziewczęta uczestniczyły więc w zajęciach



wyrównawczych z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, wszystkie brały udział 

w zajęciach szkółki jeździeckiej (forma terapii), obozach jeździeckich, w prywatnych 

warsztatach arteterapii prowadzonych przez lokalną artystkę. Również wybrane wychowanki 

korzystały z oferty Domu Kultury w Lądku Zdroju -  chodziły na zajęcia plastyczne -  

arteterapię. Zgodnie natomiast z zaleceniami ortopedy, jedna z dziewcząt miała wykupiony 

karnet na kryty basen i brała udział w zajęciach pływackich. W okresie objętym kontrolą irrna 

z podopiecznych systematycznie -  lx  w miesiącu uczęszczała na spotkania z psychologiem 

z PCPR, dwie inne wychowanki doraźnie korzystały z pomocy psychologa szkolnego.

(idowód: akta kontroli str. 27)

W okresie objętym kontrolą podopieczne Placówki realizowały naukę szkolną 

na poziomie licealnym, gimnazjalnym i szkoły podstawowej. Na dzień kontroli trzy z nich były 

już studentkami, od października 2018 r. dwie rozpoczynają zajęcia na uczelniach w Lublinie 

i jedna w Zielonej Górze. Pozostałe dwie to: uczennica kl. III Ośrodka Szkolno -  

Wychowawczego w Długopolu i uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju. 

Wszystkie są zaopatrzone w niezbędne przybory do nauki, a dzieci młodsze otrzymują 

podręczniki ze szkół. Wychowanka dojeżdżająca do szkoły w Lądku Zdroju korzysta z busa 

szkolnego, który codziennie zabierają z przed domu i odwozi po lekcjach. Podopieczna ucząca 

się w gimnazjum korzysta w tygodniu z zakwaterowania w internacie, gdzie dowożona była 

transportem zorganizowanym przez Gminę. Za jej wyżywienie i pobyt uiszczana była przez 

Placówkę opłata. W ramach zajęć wyrównawczych i pomocy w nauce najmłodsza wychowanka 

uczestniczyła na terenie szkoły w korepetycjach z j. angielskiego, chemii, matematyki fizyki. 

Również prowadzący Placówkę oraz ich dorośli synowie wspomagali dzieci w odrabianiu 

lekcji. {dowód: akta kontroli str. 28 - 29)

Wychowanki potwierdziły uczestnictwo w dodatkowych rekreacyjnych zajęciach 

pozalekcyjnych:

• nauka gry na gitarze w Centrum Kultury w Lądku Zdroju,

e Wspólnota Młodzieżowa przy Kościele (chętne dzieci),

« zajęcia pływackie na krytym basenie,

• zajęcia hobbystyczne w Agroturystyce -  pomoc przy oporządzaniu koni.

Ponadto dziewczęta chętnie korzystały z różnych stron internetowych, na których poznawały 

techniki makijażu, zdobienia paznokci, itp. Jedna z najstarszych wychowanek oferuje swoje 

usługi w zakresie opieki nad dziećmi. Dziewczęta uczestniczyły także w różnych wycieczkach 

jednodniowych i wyjazdach organizowanych przez szkoły (do Czech, Poznania, Gdańska,



do Energolandii). W czasie wolnym, podczas wakacji lub ferii w Placówce organizowane były 

wyjazdy do: ZOO we Wrocławiu, Aąuaparku, Muzeum Narodowego, Sky Towera na wieżę 

widokową, kina w Kłodzku, sztolni w Złotym Stoku. W okresie zimowym natomiast były 

wycieczki na narty na stok w Lądku Zdroju lub na Czarną Górę. Dziewczęta mają także 

możliwość odwiedzin swoich biologicznych rodzin (brata, ojca, babci, ciotek).

(<dowód: akta kontroli str. 30-31)

Placówka zapewniała każdej wychowance odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty 

osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb oraz środki higieny osobistej. 

Zakupu podstawowych środków higieny takich jak np. żele, płyny, pasty, szczoteczki oraz 

wymaganych przyborów szkolnych przeważnie dokonywał opiekun według potrzeb dzieci. 

Zakupy odzieżowe robiono w galeriach handlowych na terenie Kłodzka lub przez Internet. 

W ramach przygotowywania do usamodzielnienia wychowanki, adekwatnie do wieku, 

wdrażane były do różnych czynności np. dokonywania bieżących drobnych zakupów, prac 

porządkowych, pomocy w przygotowywaniu posiłków, itp. {dowód: akta kontroli str.32)

W myśl § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wychowankowie, którzy ukończyli piąty rok 

życia, powinni mieć zapewnioną comiesięczną kwotę pieniężną do własnej dyspozycji. 

W Placówce ustalono, że wysokość kieszonkowego wynosić będzie od 30 zł do 50 zł. Dyrektor 

Domu przedłożył dokumenty obrazujące wypłaty kieszonkowego, zawierające datę, odebraną 

kwotę i podpis dziecka. Kieszonkowe mogło być powiększone za czytelnictwo, porządek, 

dobrą współpracę, wzajemną pomoc, a mogło być także pomniejszone do minimum 10 zł.

{dowód: akta kontroli str. 33)

Wychowanki na bieżąco informowane były o swoich prawach i obowiązkach. 

W rozmowach z kontrolującymi opowiedziały o panujących w Placówce zwyczajach, swoich 

zadaniach, przyjętych zasadach, stosowanych karach i otrzymywanych nagrodach. 

Akceptowały je. W trakcie rozmowy zgłaszały możliwość podtrzymywania kontaktów 

osobistych i telefonicznych z członkami rodzin, gdyby miały taką wolę. Korzystają z takich 

rozwiązań, również mają zgodę na przepustki z noclegiem. Wszystkie objęte były kształceniem 

zgodnym z ich wiekiem lub zainteresowaniami. Mogły uczestniczyć w atrakcjach 

organizowanych na terenie szkół w postaci różnych imprez szkolnych, wyjazdów 

jednodniowych lub kilkudniowych wycieczek. Obowiązki przydzielane podopiecznym 

dostosowywano do ich możliwości i rozwoju, a często także do ich zainteresowań. Na terenie 

posesji wykonywano wiele prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Podopieczne 

otwarcie wyrażały swoje poglądy, opinie, potrzeby. Informowały o swoim wpływie na sprawy 

dotyczące np. wyboru ubioru, butów. Ustalono, że wychowanki miały stały dostęp



do artykułów spożywczych, a jedzenie przygotowywane w Domu było w wystarczającej ilości 

i bardzo im smakowało.

W relacjach z opiekunami podopieczne były otwarte i spontaniczne, mówiły o nich 

pozytywnie. W pokojach wychowanek było wiele książek, czasopism i przedmiotów zgodnych 

z ich zainteresowaniami. Do ich dyspozycji był także komputer z Internetem. W czasie wolnym 

wychowanki miały organizowane wycieczki, np. na kryty basen do Kłodzka lub do Wrocławia, 

na ogrodzie natomiast przygotowano kącik rekreacyjny. Opiekunowie coraz częściej zachęcają 

dziewczęta (z racji ich wieku), by we własnym zakresie organizowały sobie czas wolny.

Podopieczne nie sygnalizowały żadnych przejawów związanych z poniżającym ich 

traktowaniem czy karaniem. Jako kary wskazały zakaz oglądania telewizji, obniżenie 

kieszonkowego. Wszystkie zapytane o swoją sytuację rodzinną umiały odpowiedzieć, dlaczego 

się tu znalazły i opisać swoje plany na przyszłość.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 

w Kątach Bystrzyckich stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą prowadzonego dla każdego 

dziecka planu pomocy, w którym nie wyznaczono celu głównego oraz nie rozróżniono celów 

i działań krótkoterminowych i długoterminowych.

W związku z tym wydaje się zalecanie pokontrolne:

1. W planach pomocy należy wyznaczać cel główny oraz cele i działania krótkoterminowe 

i długoterminowe.

Podstawa prawna: § 15 ust. 3 pkt 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 201 lr., Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: 30 listopada 2018 r.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 998, 

ze zm.).
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Proszę w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego 

o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 

pokontrolnym.

(członek zespołu  inspektorów )

Z up. WOJEWi

D

D¥jDQj|.i\!0ŚLĄSKIEG0

b
(kierownik jednostki kontrolującej) 1

Zdrowiu i I 'o:iivki Społccznej

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Kłodzkiego


