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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 0 - 2 1  września 2018 roku na podstawie art. 122 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.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Emilia Molska - Kaźmierczak 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 Nr 3 w Bartnicy, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

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 roku do dnia 

20 września 2018 roku funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Anna Wlazło odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.

Wszelkich wyjaśnień i informacji w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych 

udzielała Pani Dyrektor, sprawująca bieżącą pieczę zastępczą nad wychowankami 

w Placówce, udostępniała także dokumentację merytoryczną. W toku działań kontrolnych



przeprowadzono również rozmowy z wychowankami oraz dokonano wizji lokalnej Placówki. 

Kontrola została odnotowana w zeszycie kontroli pod numerem 1.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Placówka jest publiczną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej prowadzoną przez Starostę Kłodzkiego. Działa na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.9.2012 z dnia 26 września 2012 roku. Bieżącą działalność 

Placówki określał Regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą nr 149/2012 Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego z dnia 8 sierpnia 2012 roku (z późn. zm.).

Kontrolowana jednostka jest placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu rodzinnego 

i zabezpiecza osiem miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych. W dniu 

rozpoczęcia czynności kontrolnych w Placówce umieszczonych było 8 wychowanek, w tym 

dwie, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.{dowód: akta kontroli str. 67)

Dla wychowanek sporządzone były diagnozy psychofizyczne, plany pomocy oraz 

karty pobytu.

Zgodnie z § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

poz. 1720), zwanym w dalszej części „rozporządzeniem”, w diagnozie psychofizycznej 

uwzględnia się 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. Diagnoza może zawierać również wskazania dotyczące 

dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, 

pracy przygotowującej do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

oraz przygotowania do usamodzielnienia.

W trakcie kontroli ustalono, że diagnozy psychofizyczne dla wychowanek Placówki 

były sporządzane przez psychologa. Diagnozy uwzględniały analizę obszarów wskazanych 

w rozporządzeniu. Wskazane jest, by okresowo dokonywać aktualizacji diagnoz w obszarach, 

które podlegają zmianom. {dowód: akta kontroli str. 26-27)

W oparciu o diagnozę psychofizyczną oraz dokumentację dotyczącą dziecka, o której 

mowa w § 8 rozporządzenia, dla każdej wychowanki opracowano plan pomocy.

Plany dla dwóch dziewczynek były sporządzone bez współpracy z asystentem rodziny 

lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie, ponieważ 

rodzice byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, a ojciec jednego dziecka nie żyje. 

Modyfikacji planu pomocy dokonywano z udziałem dziecka i z uwzględnieniem jego zdania.
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Starsze wychowanki zapoznanie z planem potwierdzały podpisem. Zgodnie z § 15 

rozporządzenia każdy plan pomocy dziecku określał cele oraz działania krótkoterminowe 

i długoterminowe (uwzględniając wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację 

rodzinną i przebieg procesu przygotowania do usamodzielnienia) oraz wyznaczał cel pracy 

z dzieckiem. Modyfikacji planu dokonywano w zależności od zmieniającej się sytuacji 

wychowanki lub jej rodziny co pół roku (kwiecień i listopad 2017 roku oraz kwiecień 

2018 roku). Modyfikacji planu pomocy dokonywano z udziałem dziecka i z uwzględnieniem 

jego zdania. {dowód: akta kontroli str. 28, 30-41)

Dla każdej wychowanki w Placówce prowadzone były karty pobytu zgodnie 

z § 17 ust. 2 rozporządzenia. Analizie poddano karty za miesiące wrzesień i grudzień 

2017 roku oraz kwiecień 2018 roku. Zawierały one informacje o znaczących dla dziecka 

wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz o aktualnej sytuacji, w tym 

o kontaktach z rodziną. {dowód: akta kontroli str. 29, 42-62)

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza Nr 3 w Bartnicy mieści się w domu 

jednorodzinnym, do którego przynależy teren zielony umożliwiający spędzanie czasu 

na świeżym powietrzu, wyposażony jest m.in. w urządzenia rekreacyjno -  zabawowe. 

W Placówce do dyspozycji wychowanków pozostają dwa pokoje dwuosobowe i jeden 

czteroosobowy, hol, pokój z aneksem kuchennym stanowiący miejsce do wypoczynku, 

spotkań i zabawy, kuchnia z jadalnią oraz dwie łazienki zapewniające intymność. 

Placówka zapewniała również miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych. 

Sypialnie wyposażono w łóżka piętrowe, biurka oraz szafy do przechowywania odzieży. 

Pomieszczenia były oświetlone. Dzieci miały wyposażenie dostosowane do wieku 

rozwojowego. W pokojach znajdowały się również rzeczy osobiste wychowanek. 

Stwierdzono, że w Placówce zapewniono warunki umożliwiające przechowywanie rzeczy 

osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia.

Placówka zapewniała każdemu dziecku pełne wyżywienie. Wychowanki 

przygotowywały sobie samodzielnie śniadania, drugie śniadania, podwieczorki i kolacje 

z dostępnych produktów. Obiady przyrządzał Dyrektor Placówki, a od lipca br. zatrudniony 

w Placówce opiekun. W rozmowach indywidualnych dzieci wskazywały, że miały 

zapewniony swobodny dostęp do napojów i jedzenia przez całą dobę. Żadne z dzieci 

nie wymagało specjalnej diety oraz nie miało specjalnych wymagań w obszarze żywienia 

ze względu na potrzeby religijne i kulturowe.

Placówka zapewniała dostęp do opieki zdrowotnej. Wychowanki były objęte 

podstawową opieką zdrowotną w przychodni „Solaris” mieszczącej się w Głuszycy.
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Dzieci w zależności od potrzeb korzystały również z pomocy stomatologa, okulisty. 

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi wychowanki zaopatrywano w produkty lecznicze i wyroby 

medyczne. Z uwagi na brak wskazań nie dokonywano zakupów środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Żadna z wychowanek w okresie kontrolnym 

nie była hospitalizowana.

Dzieci realizowały obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dwie wychowanki 

uczęszczały do Szkoły Podstawowej, jedna do Gimnazjum, a trzy starsze dziewczynki 

odpowiednio do Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, Zespołu Szkół Ceramicznych 

oraz Zespołu Szkół Rzemieślniczych. Dwie osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając 

w pieczy zastępczej także kontynuowały naukę. Żadne z dzieci nie było objęte systemem 

nauczania indywidualnego. Opiekun pozostawał w stałym kontakcie z nauczycielami. 

Wychowanki na co dzień podlegały oddziaływaniom wychowawczym opiekuna w Placówce, 

korzystały z jego pomocy przy odrabianiu zadań domowych. W powyższym zakresie dzieci 

pomagały sobie także wzajemnie. W ciągu tygodniu czas na indywidualną pomoc w nauce 

i odrabianie zadań domowych został wyznaczony w godzinach popołudniowych. 

Nauka i odrabianie zadań domowych odbywało się w pokojach dzieci. Jedna wychowanka 

w roku szkolnym 2017/2018 brała udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki. 

Z powodu braku wskazań żadne z dzieci nie uczestniczyło w zajęciach kompensacyjnych, 

terapeutycznych i rewalidacyjnych. Placówka pokrywała koszty dojazdu do i z miejsca 

uzasadnionego pobytu poza placówką. Opiekun dowoził bądź odbierał dzieci ze szkół także 

samochodem osobowym. Placówka nie ponosiła opłat za pobyt dzieci w bursie lub internacie, 

ponieważ wychowanki z nich nie korzystały.

Wychowanki nie uczestniczyły w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z uwagi 

na porę dnia, w której one odbywały się oraz oddalenie szkół od miejsca zamieszkania 

i związane z tym trudności z dojazdami. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach turystyczno 

-  rekreacyjnych, wyjściach do kina, na basen. W okresach wolnych od nauki szkolnej dzieci 

spędzały czas wg własnych preferencji, np. spotkając się z rówieśnikami, bawiąc się 

w ogrodzie, spacerując, jeżdżąc na rowerach.

W ramach przyznanego ryczałtu 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 osobistej takich jak np. żele, płyny, pasty, szczoteczki oraz wymaganych 

podręczników i przyborów szkolnych dokonywał opiekun według potrzeb dzieci. 

We współpracy ze szkołami Placówka zaopatrywała wychowanków w podręczniki szkolne.
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Zapewniała dzieciom również pomoce i przybory szkolne. W ramach przygotowywania 

do usamodzielnienia wychowankowie, adekwatnie do wieku, wdrażani byli do różnych 

czynności np. dokonywania bieżących drobnych zakupów, prac porządkowych, pomocy 

w przygotowywaniu posiłków, itp.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wychowankowie, którzy ukończyli piąty 

rok życia, mieli zapewnioną comiesięczna kwotę pieniężną do własnej dyspozycji. 

Stwierdzono, że dzieci otrzymywały „kieszonkowe” w wysokości wskazanej 

w rozporządzeniu, tj. nie mniej niż 1% i nie wyżej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie,

0 której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wpływ na wysokość kieszonkowego miały 

m.in. takie czynniki jak przestrzeganie obowiązujących zasad.
(<dowód: akta kontroli str. 24-25, 63-65, 68, 75-79)

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami oraz obserwacji 

ich zachowań dokonano ustaleń w zakresie przestrzegania praw dziecka. Wychowanki znały 

swoje prawa i obowiązki oraz sposoby nagradzania i konsekwencje za nieprzestrzeganie 

zasad. Wiedzę w powyższym zakresie przekazywał dzieciom opiekun.

Dzieci pozbawione możliwości wychowywania w rodzinie miały w Placówce 

zapewnioną całodobową opiekę. Zgłaszały one możliwość podtrzymywania kontaktów 

osobistych i telefonicznych z członkami rodzin, posiadały informacje o własnym pochodzeniu 

oraz znały swoją sytuację prawną.

Wychowanki były objęte kształceniem. Potwierdzały zaopatrzenie w podręczniki

1 przybory szkolne, pomoce do nauki. Miały także możliwość wyboru szkoły. Czas wolny 

spędzały m.in. spotykając się z rówieśnikami, spacerując oraz korzystając z urządzeń 

rekreacyjnych zgromadzonych na terenie przynależącym do domu. Uczestniczyły także 

w wycieczkach rekreacyjnych, w tym na basen i do kina. Dzieci mogły korzystać z telefonów 

komórkowych oraz sprzętu RTV.

Przygotowaniu do samodzielnego życia sprzyjały działania podejmowane w Placówce 

na co dzień. Dostosowywano je do wieku i stopnia rozwoju wychowanków, np. drobne prace 

porządkowe, pomoc przy przygotowywaniu posiłków. Dzieci dbały o porządek w swoich 

pokojach. Wychowankowie pozytywnie wypowiadali się o swoim opiekunie. Dziewczynki 

miały poczucie, że mogą zwracać się o pomoc, zawsze otrzymywały wsparcie i opiekę. 

Otwarcie wyrażały swoje potrzeby. Miały wpływ na wystrój pokoju, zakup odzieży 

oraz uwzględniano ich preferencje żywieniowe. Za wiedzą i zgodą opiekuna odwiedzały 

bliskich oraz koleżanki i kolegów. Ponadto w Placówce mogły przyjmować gości. Zachowane 

były zasady intymności. Respektowane było prawo do poszanowania tożsamości religijnej
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i kulturowej. Przestrzegano prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. 

Wychowanki, odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości, uzyskiwały informacje i mogły 

wyrażać opinie w spawach ich dotyczących.

Dzieci nie wnosiły zastrzeżeń dotyczących przestrzegania ich praw w Placówce, 

jak również potwierdziły informacje odnoszące się do przestrzegania i realizacji standardów 

opieki i wychowania. (dowód: akta kontroli str. 69-74)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo -  Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy nie stwierdzono 

nieprawidłowości.

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.:

POUCZENIE

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

(członek zespołu inspektorów)

i Polityki Społsczrv
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