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Domu Dziecka w Głogowie 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 16 lipca 2018 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo w sprawie 

rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Gen. 

Maczka 7. Z analizy treści przedmiotowego pisma wynika, że dotyczą one:

1. niedostosowania wyżywienia do potrzeb dzieci,

2. braku dostępu do środków higieny osobistej,

3. braku dostępu do opieki zdrowotnej,

4. braku zabawek dostosowanych do wieku rozwojowego dzieci,

5. braku właściwej opieki wychowawczej,

6. braku dostępu do zajęć ze specjalistami,

7. braku organizacji zajęć i dostępu do zajęć pozalekcyjnych,

8. braku pracy z rodziną oraz ograniczaniem kontaktu z osobami bliskimi,

9. nieprzestrzegania przez personel placówki standardów dotyczących Praw Dziecka,

w szczególności prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem

i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej.

W związku z powyższym oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej, w dniu 30 lipca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie nr 376 

w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka w Głogowie 

przy ul. Gen. Maczka 7, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub 

„Domem”. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 20.



W dniach 2 -3  sierpnia 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” (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 w trybie uproszczonym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Gen. 

Maczka 7. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 

2 sierpnia 2018 r. funkcję Dyrektora Domu pełniła Pani Monika Makowska - Sikora 

odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki 

podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan 

faktyczny i prawny. 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).

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, rozmów z wychowankami i pracownikami jednostki.

Ad. 1. Zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia placówka opiekuńczo -  wychowawcza 

powinna zapewnić wychowankom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, 

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. W przedmiotowej skardze wskazano, że cyt.: 

„Najgorsze jednak jest jedzenie, zupełnie niedostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Na 

śniadanie codziennie chleb z białym lub topionym serem i  najtańsza wędlina, jakaś mielonka 

lub mortadela. Obiad to często naleśniki, mrożone pierogi z Biedronki lub zapiekanki 

makaronowe, brak jest warzyw i owoców, zwłaszcza sezonowych. Jedynie czasem jabłko lub 

banan. Dzieci nie dostają truskawek, malin, jagód, borówek itp. Zupy bywają 1-2 m> tygodniu, 

jedynie w niedzielę jest rosół. Na kolację zazwyczaj najtańsze parówki lub gotowe hamburgery 

z Biedronki oraz znów kanapki z tym, co na śniadanie ”.

Dyrektor Domu w kwestii wyżywienia złożył wyjaśnienia, cyt.: „Nieprawdą jest 

opisany sposób żywienia dzieci. W Domu Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 

7 -  (typ 14 osobowej placówki bez obsługi pracowników sprzątających i gotujących, jedynie 

konserwator - kierowca), posiłki przygotowywane są przez wychowawców lub wspólnie 

z wychowankami. W tym przypadku również jadłospis jest wynikiem ustaleń z wychowankami

1 normami żywieniowymi. Tutaj również każdego dnia pieczywo przywożone jest do placówki
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przez piekarnię, a warzywa, owoce i jajka prze sklep warzywny. Na obu placówkach dzieci mają 

zapewnione świeże pieczywo (np.: pszenne, ziarniste, bułki, drożdżówki, paluchy drożdżowe, 

pizzerki itp.), również okolicznościowe torty i wypieki (np.: każde urodziny wychowanków, 

I  Komunie Św., Chrzest). Zgodnie z załączonymi fakturami i jadłospisami - urozmaicone są 

posiłki, ale też kupowany nabiał, wędliny i mięso bardzo dobrej jakości (nigdy nie było mielonki 

i mortadeli). Ciasta w placówce najczęściej pieczone są z pomocą wychowanków podczas zajęć 

kulinarnych. Natomiast najczęściej pieką je  same wychowawczynie. Zarówno na jednej, jak  

i na drugiej placówce mamy panie z dużym talentem cukierniczym - pyszne jabłeczniki, serniki, 

ciasta beżowe -przekładane itp. Dotychczas żaden z wychowanków nie zgłosił skarg i uwag 

co do posiłków

Analiza jadłospisów za okres: 29.08.2017 r. -04.09.2017 r., 24.10.2017 r. -30.10.2017 

17.02.2018 r. -  05.03.2018 r., oraz 05.06.2018 r. -  11.06.2018 r., jak również przedstawionych 

faktur za zakup żywności wykazała, że zapewniano dzieciom różnorodne wyżywienie.

Dzieci w rozmowach z inspektorami informowały, że jedzenie jest dobre, 

w wystarczających ilościach, cyt.: „świetne jest jedzenie, jest masa tego”. Potwierdziły 

otrzymywanie różnych owoców i warzyw. Informowały, że w ramach przygotowania do 

usamodzielnienia starsi wychowankowie pomagają wychowawcom przy przygotowaniu 

posiłków. Wychowawcy również oznajmili, że Dom zapewniał dzieciom różnorodne 

wyżywienie. Inspektorzy w trakcie czynności kontrolnych sprawdzili ponadto zawartość 

lodówek znajdujących się w kuchni. Stwierdzono, że w środku znajdowały się różne wędliny, 

sery, mleko, warzywa, owoce.

Wobec powyższego należy uznać, że Dom spełnia zapisy § 18 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 17-18,36-49, 80, 98-119)

Ad. 2. W skardze podano, że cyt.: „Dzieci są zaniedbane, brudne, z łupieżem na głowie 

i pryszczami na twarzy”. W tej kwestii Dyrektor Placówki złożył wyjaśnienia, cyt.: ,JDalece 

krzywdzące jest określenie, że dzieci umieszczone w naszych placówkach są zaniedbane, 

brudne, z  łupieżem na głowie i pryszczami na twarzy. W każdej placówce kadra przykłada 

ogromną uwagę do higieny osobistej wychowanków. Przyjmujemy dzieci zaniedbane, z brakiem 

nawyków higienicznych, z wszami. Niejednokrotnie bez względu na wiek dziecka musimy uczyć 

go podstawowych zasad higieny. Wszystkie dzieci w placówce otrzymują kosmetyki oraz środki 

higieny osobistej wedle zgłaszanych i wiekowych potrzeb. Żadna szkoła, przedszkole i inne 

instytucje nie zgłaszały uwag co do wyglądu naszych podopiecznych. 4 razy do roku 

dokonywane są zakupy odzieżowe na kwotę 1000 zł. Ponadto na bieżąco kupowana jest odzież



w razie zniszczenia, zagubienia, czy też po prostu w wyniku zmiany rozmiarów. Kupowana jest 

również odzież okolicznościowa Komunia św., egzaminy, bale. Dbamy aby nasi podopieczni 

ubierani byli stosownie do wieku, modnie nie odbiegając od innych rówieśników 

(f-ry w załączeniu). Niejednokrotnie mają rzeczy lepsze jakościowo niż niejedno przeciętne 

dziecko ”.

Na podstawie udostępnionych faktur oraz rozmów z dziećmi i pracownikami 

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.
(<dowód: akta kontroli str. 22-23, 57-58, 77-79, 98-119) 

Ad. 3. Osoba skarżąca poinformowała, że cyt.: „ Z dziećmi nie chodzi się systematycznie 

do lekarza, zwłaszcza specjalisty (dentysta, okulista, pediatra, kardiolog) ”. Dyrektor Placówki 

w tej kwestii złożył wyjaśnienia, cyt.: „Nieprawdą jest, iż z dziećmi nie chodzi się 

systematycznie do lekarzy, zwłaszcza specjalistów. Wszyscy nasi wychowankowie są zapisani 

do przychodni lekarskich do lekarzy pediatrów w celu bieżącej opieki medycznej - w załączeniu 

informacja

Z udostępnionych informacji wynika, że dzieci korzystały stale z porad następujących 

lekarzy specjalistów:

• psychiatra -  5 wychowanków;

• urolog -  1 wychowanek;

• okulista -  5 wychowanków;

• dermatolog -  3 wychowanków;

• ginekolog -  1 wychowanka;

• stomatolog -  wszyscy wychowankowie.

Ponadto 2 podopiecznych skorzystała z usług poradni chirurgicznej i ortopedycznej, wszystkie 

dzieci miały zapewnione wizyty u lekarza pierwszego kontaktu w przychodni Hipokrates 

w Głogowie. Jednocześnie Dyrektor Domu udostępnił faktury za prywatne wizyty u lekarzy 

specjalistów, za usługi medyczne oraz zakup leków. Podopieczni w trakcie rozmów 

z inspektorami również informowali, że byli obejmowani opieką lekarzy i otrzymywali 

przepisywane im leki. W kartach pobytu w częściach dotyczących stanu zdrowia i wydawanych 

leków znajdowały się stosowne adnotacje. Również w teczkach dzieci znajdowały się 

dokumenty potwierdzające wizyty u lekarzy.



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

dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała w leki i środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia.
{dowód: akta kontroli str. 22, 33, 53-56, 82-85, 104-119)

Ad.4. Skarga dotyczyła również braku odpowiedniego sprzętu sportowego dla dzieci, 

cyt.: „Brakjest także podstawowego sprzętu sportowego, np. rakietek do tenisa stołowego, choć 

stół jest, a rolki, rowery są ponoć niesprawne i dlatego nie można z nich korzystać”. Dyrektor 

do tej kwestii odniósł się w następujący sposób, cyt.: „Nieprawdą jest, iż w placówkach brakuję 

podstawowego sprzętu sportowego. Wszystkie sugestie dzieci są konsultowane i w ramach 

posiadanych środków realizowane. Kupowane są m.in. hulajnogi, piłki, rolki, paletki. 

Posiadamy również rowery najczęściej pozyskane z darowizn i akcji rowerowych typu „ Wyjedź 

kilometry i rower dla domu dziecka”. Obecnie trwa kolejna edycja i głogowianie wyjeżdżają 

dla nas kilometry w celu pozyskania nowych rowerów. Pozyskaliśmy na każdą placówkę sprzęt 

sportowy zakupiony prze Specjalną Strefę Ekonomiczną. W tym roku w Domu Dziecka przy 

ul. G. S. Maczka 7 dzięki pozyskaniu wolontariuszy zrzeszonych w firmie Yolswagen Na kwotę 

12 tys. zł urządzono nam ogród. Na prośbę dzieci zamontowano sprzęt siłowni zewnętrznej, 

kupiono nowe meble ogrodowe, kupiono i zamontowano pergole dające większą prywatność 

wychowankom placówki, zorganizowano nowe rabaty ogrodowe. Powstał nowy zakątek 

rekreacyjno -  sportowy. W Domu Dziecka przy ul. G. S. Maczka 7 znajduje się na stałe 

zamontowany kosz do koszykówki oraz stół do pingponga ”.

Wizja lokalna jednostki potwierdziła, że w pokojach podopiecznych, świetlicy, garażu 

oraz ogrodzie znajdowały się zabawki dostosowane do ich wieku oraz zainteresowań (gry 

planszowe, puzzle, piłki, maskotki, klocki, dmuchany basen, hulajnogi, rowery, rolki, 

zabawkowa kuchenka).

Wobec powyższego należy przyjąć, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia 

Placówka zapewniała dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego.
(idowód: akta kontroli str. 19, 80)

Ad. 5. W przedmiotowej skardze podniesiono również kwestie niezapewnienia opieki 

na wystarczającym poziomie, cyt.: „Na zmianie są zazwyczaj 2+1 lub 2 stażystki, nanoc zostaje 

jedna opiekunka z 15 osobami ”. Dyrektor oświadczył, cyt.: „Na żadnej z placówek nie zdarzyło 

się aby na dyżurze nie była właściwa liczba wychowawców do wychowanków. 

W tym celu prowadzone są ewidencje liczby wychowanków”. Analiza udostępnionej 

dokumentacji, tj.: Rejestru obchodów nocnych, grafików pracy wychowawców i ewidencji 

wychowanków (za miesiące: październik i listopad 2017 r. oraz styczeń, maj i lipiec 2018 r.)
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potwierdziła, że była zapewniona odpowiednia liczba wychowawców zarówno w dzień jak 

i w nocy.

Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1 i 2 oraz 

§ 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
(idowód: akta kontroli str. 19, 82, 86-93)

Ad. 6. Kolejny zarzut dotyczył braku wsparcia udzielanego dzieciom ze strony 

specjalistów, tj. psychologa oraz pedagoga. Ponadto wskazano, że osoby te dopuszczały się 

niewłaściwych zachowań względem podopiecznych, cyt.: „(...) psycholog A. S., która wobec 

dzieci stosuje przemoc psy cho emocjonalną oraz emocjonalny szantaż, natomiast pani A. L. każe 

dzieciom myć wszystkie okna w upalny dzień, a gdy popada deszcz muszą myć na nowo, bez 

przestrzegania zasad bhp oraz bez jakichkolwiek jednorazowych rękawiczek. Brak jest 

prawdziwej i systematycznej pracy z psychologiem — specjalistą od dzieci oraz pedagogiem”.

Zarówno Dyrektor Domu jak i zatrudnieni w nim specjaliści złożyli wyjaśnienia 

w przedmiotowej kwestii, cyt.: „ Odnosząc się do zarzutów postawionych wobec Pani A. S. -  

psychologa PCA w Głogowie uprzejmie informuję, że nigdy nie otrzymałam skargi od 

wychowanków dotyczącej je j pracy. Nigdy, żaden wychowanek nie zgłosił mi, ani wychowawcy, 

że wobec niego stosowana jest przemoc psychoemocjonalna oraz emocjonalny szantaż. Pani 

A. S. i Pani A. S. — Ł , pedagog prowadzą zajęcia indywidualne z podopiecznymi, ale też 

grupowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej wszystkie zajęcia prowadzone są za zgodą 

wychowanków i jeśli dziecko tego wymaga. Wychowankowie mający problem z uzależnieniami 

m. in. od komputerów z inicjatywy Pani A. S. korzystali z  terapii Pani M. Sz. psychologa -  

terapeuty od uzależnień. Ponadto w razie nieobecności psychologa i pilnej potrzeby kontaktu 

z psychologiem korzystamy z pomocy psychologicznej Poradni Psychologiczno — 

Pedagogicznej w Głogowie, psychologa zatrudnionego przez PCPR w Głogowie Pana Ł. B. 

(...) Niejednokrotnie szczególnie podczas przyjęć dzieci do placówki Pani A. S. bez względu na 

swój grafik pracy towarzyszy im w pierwszych, najbardziej stresujących chwilach. Obie Panie 

w sposób wzorowy wywiązują się ze swoich obowiązków, a dowodem tego są dotychczas 

przeprowadzone we wszystkich placówkach kontrole, które nie wykazały nieprawidłowości 

w tym zakresie ”.

Wyjaśnienia złożone przez psychologa i pedagoga zostały przytoczone w wystąpieniu 

pokontrolnym nr ZP-KNPS.431.2.52.2018.TB z dnia 30 sierpnia 2018 r.



Podczas kontroli ocenie podano dokumentację prowadzoną przez pedagoga^ 

i psychologa, tj.: arkusze badań i obserwacji oraz karty udziału w zajęciach prowadzonych 

przez specjalistów.

Analizie poddano wszystkie teczki wychowanków na podstawie, których ustalono, że każdemu 

dziecku został założony arkusz badań i obserwacji pedagogicznej i psychologicznej, 

uzupełnianie raz w miesiącu. Psycholog kartę udziału w zajęciach prowadził dla 13 dzieci 

(7 osób - stała praca, 6 sporadyczny udział w zajęciach). Pedagog pracował z trojgiem 

podopiecznych prowadził dla nich zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne. Z uwagi na fakt, że 

zarówno pedagog jak i psycholog zatrudnieni przez Powiatowe Centrum Administracyjne 

w Głogowie obejmują swoją opieką łącznie blisko 70 wychowanków zasadnym byłoby 

w przyszłości zatrudnienie dodatkowych osób na ww. stanowiskach.

Podczas rozmów z dziećmi, żaden z podopiecznych nie informował, aby obawiał się 

kogoś z osób dorosłych w tym psychologa lub pedagoga.

Wobec powyższego należy uznać, że Placówka realizowała zadania określone 

w § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia.

W kwestii dotyczącej mycia okien, dzieci mówiły, że robią to starsi wychowankowie 

i mają zapewnione rękawiczki i inne potrzebne sprzęty. Dyrektor również złożył wyjaśnienia, 

cyt.: „ Odnosząc się do sytuacji polecenia przez pedagoga mycia przez dzieci okien w upalny 

dzień z informacji uzyskanych od Pani A. S. -  L. wynika, że starsze dzieci chętnie z  panią 

pedagog i panią będącą na stażu odświeżyły okna na parterze budynku. Na jednego starszego 

wychowanka przypadła % okna. W tym dniu nie było upalnie, ani deszczowo. Żaden 

wychowanek nie oponował, wręcz chcieli pomóc paniom. Sprzątanie odbyło się w dniu 

wakacyjnym, a wiec nie kolidowało z obowiązkami szkolnymi ”.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy jednym z podstawowych zadań placówki opiekuńczo - 

wychowawczej jest pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia. Wychowankowie byli 

przydzielani do obowiązków w jasno opisanych wykazach dyżurów, podczas których nabywają 

nowe umiejętności potrzebne do samodzielnego życia.

Do czynności porządkowych w poszczególnych pomieszczeniach należało wg. wykazu:

1. „ Klatka schodowa, korytarz na górze i na dole, hall -  co wieczór odkurzanie i przetarcie 

podłogi na mokro.

2. Łazienka dziewcząt, chłopców, środkowa u góry i toaleta na dole -  codziennie 

przetarcie podłogi na mokro, w razie konieczności umycie umywalki, prysznica lub 

toalety, wynoszenie worka ze śmieciami. Raz w tygodniu w trakcie generalnych 

porządków dokładne mycie brodzika, toalety, umywalki, umycie podłogi.



3. Kuchnia, spiżarnia ~ włożenie brudnych naczyń do zmywarki, przetarcie blatów 

i stołów, płyt indukcyjnych, odkurzenie i umycie podłogi. Raz w tygodniu w trakcie 

generalnych porządków -  umycie szafek i porządki w lodówkach. Raz na dwa miesiące 

mycie lodówek. W spiżarni poukładanie produktów na pólkach, przetarcie podłogi. Raz 

w tygodniu przetarcie półek.

4. Pralnia -  codzienne wkładanie brudnych rzeczy do pralki, wyciąganie i wieszanie 

czystego prania. Ściąganie suchego prania (każdy wychowanek odbiera sam swoje 

czyste rzeczy). Co wieczór odkurzanie podłogi. Raz w tygodniu przetarcie pralek 

z pozostałości po proszku, odkurzenie i przetarcie podłogi.

5. Salon -  co wieczór odkurzanie i umycie podłogi. Raz w tygodniu wytarcie kurzy na 

szafkach, poukładanie gier i książek.

6. Pokój odwiedzin — w razie konieczności odkurzenie i przetarcie podłogi na mokro, raz 

w tygodniu wytarcie kurzy z półek, odkurzenie, przetarcie podłogi.

7. Komputerownia -  w razie konieczności odkurzenie i przetarcie podłogi, raz w tygodniu 

wytarcie kurzu ze sprzętu, odkurzenie podłogi”.

Ponadto dzieci w swoich pokojach zobowiązane były do ścielenia łóżek, dbania o porządek 

w szafkach z ubraniami i na półkach oraz wycierały kurz, odkurzały i myły podłogi.

Wobec powyższego mycie okien przez podopiecznych oraz inne czynności 

porządkowe należy traktować jako formę przygotowania do samodzielnego życia.
(dowód: akta kontroli str. 17-19, 82, 94-95, 98-119) 

Ad. 7. W skardze poruszono również kwestię przeciążania dzieci obowiązkami, prz:ez 

co te nie mogły realizować własnych pasji i zainteresowań oraz braku organizacji czasu 

wolnego przez wychowawców, cyt.: „Dzieci przeciążane są obowiązkami i pracą typu 

sprzątanie non stop oraz gotowanie i przygotowywaniem posiłków, koszeniem trawników, 

myciem podłogi, okien toalet, praniem, rozwieszaniem tego prania i prasowaniem. Panie 

wychowawczynie oprócz siedzenia w Internecie, wydawania poleceń i czasem skromnej pomocy 

w kuchni nie robią nic. (...) Zakupy idą robić do sąsiedniej Biedronki, ale wszystko dźwigają 

dzieci. Pani wychowawczyni idzie z malutką osobistą torebeczką. Dzieciom brak jest czasu na 

realizację własnych pasji i zainteresowań ”.

Dyrektor do stawianych zarzutów odniósł się w następujący sposób, cyt.: „Nieprawdą 

jest, że w placówkach dzieci przeciążone są obowiązkami i pracą. Dyżury wykonywane 

w placówkach są adekwatne do wieku -  starsi włączani są w te czynności częściej i w większym 

zakresie ze względu na przygotowanie do usamodzielnienia. Dziecko wychodzące z domu 

dziecka często musi liczyć samo na siebie, powinno umieć wykonać podstawowe rzeczy m.in.



gotowanie prostych potraw, załadowanie zmywarki i je j uruchomienie, pranie i wieszanie 

prania, dokonywania zakupów w celu zdobycia umiejętności odnalezienia się w sklepie. 

Tworzeniu małych, kameralnych placówek przyświecał główny cel -  zbliżenie do formy 

rodzinnej, bez obsługi zewnętrznej, z włączeniem w prowadzenie domu dzieci. Trudno byłoby 

tego dokonać gdyby wszystkie czynności wykonywali tylko wychowawcy. W Domu Dziecka 

w Głogowie ul. G.S. Maczka 7 oprócz konserwatora - kierowcy nie ma personelu obsługi. 

Większość prac wykonują wychowawcy, dzieci włączają się w formie dyżurów. W tym 

przypadku również nigdy nie zdarzyło się aby któryś z wychowanków zgłaszał, iż jest 

przeciążony obowiązkami. Większość dnia dzieci spędzają w szkole i w tym czasie wychowawcy 

zajmują się pracami domowymi. Czekają z obiadem na dzieci. Należy dodać, iż wszystkie prace 

porządkowe dokonywane przez podopiecznych nie mają formy ostatecznej tzn.: poprawiane 

i uzupełniane są przez samych pracowników. Do Domu Dziecka w Głogowie ul. G.S. Maczka 7 

zakupy spożywcze dokonywane są przez wychowawców, najczęściej koordynatora placówki 

i przywożone samochodem, lub przez dzieci i wychowawcę w pobliskim sklepie „ Biedronka ”. 

Wówczas przynoszone są przez wychowawcę i wychowanków, lub przywożone do placówki 

w wózku sklepowym w celu uniknięcia dźwigania (za zgodą sklepu). Drobne zakupy mogą 

dokonywać samodzielnie wychowankowie. Zakupy środków chemicznych i kosmetyków 

dokonywane są w ilościach hurtowych prze z wychowawców placówek. (...) Nieprawdą jest, iż 

dzieciom brakuje czasu na realizację własnych zainteresowań i pasji. Na każdej placówce wraz 

z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci zgłaszają swoje sugestie, co do zajęć pozaszkolnych, kół 

zainteresowań, pasji. W ramach posiadanych środków i możliwości są one realizowane. 

Weryfikowane są w ciągu roku, zmieniane, często kończą się po kilku spotkaniach - zwyczajny 

słomiany zapał. Dzieci najczęściej wybierały m.in. zajęcia judo, kickboksingu, piłki nożnej, 

zajęcia fotograficzne, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, arteterapii. W Domu Dziecka przy 

ul. G.S. Maczka 7 mamy chłopca uczęszczającego do klasy pływackiej z sukcesami 

sportowymi, zakupywany był mu sprzęt sportowy, opłacane zawody, wyjazdy. Dwaj chłopcy 

grają na gitarach, jeden z nich dzięki sponsorowi od września rozpocznie zajęcia w prywatnej 

szkole muzycznej. Nagrał już piosenkę w lokalnym studiu muzycznym i rozpoczął współpracę 

z lokalnym zespołem muzycznym. Dziewczynki uzdolnione plastycznie uczęszczają na zajęcia 

plastyczne organizowane prze szkołę. Jedna z wychowanek gra w piłkę siatkową, uczestniczy 

w zajęciach SKS na ternie szkoły. Mając na uwadze dzieci z pasją kulinarną pedagog Pani 

A. S. -  L. zorganizowała na terenie placówki zajęcia kulinarne z jedną z uczestniczek programu 

Masterchef Wszystkie dzieci przeszły kurs pierwszej pomocy



Kwestię obowiązków wykonywanych przez dzieci opisano w Ad. 6. Same dzieci 

w trakcie rozmów z inspektorami nie skarżyły, aby miały za dużo zadań do wykonywania. 

Najczęściej wymieniały dyżury i obowiązki związane z nauką. Podopieczni wskazywali, 

że Placówka umożliwia im realizację własnych zainteresowań i pasji. Jeden z wychowanków 

potwierdził, że dzięki sponsorowi od września rozpocznie naukę w prywatnej szkole muzycznej 

oraz, że nagrał piosenkę w studio w czasie pobytu w Placówce. Ponadto dzieci potwierdzały 

uczestnictwo w wycieczkach i wyjściach organizowanych przez Dom. Dwaj starsi chłopcy 

(17 lat) potwierdzili, że koszą trawę, ale było to działanie dobrowolne, cyt.: „ja koszę trawę, 

ale jest to prośba pani, jest to normalne, jak  tu mieszkam to robię ”, Podopieczni w takcie 

rozmów poinformowali, że na duże zakupy chodzą starsi wychowankowie raz w tygodniu, 

w ramach przygotowania do usamodzielnienia. Zakupy przywożą wózkiem z dyskontu i jest to 

robione w uzgodnieniu ze sklepem. Nikt nie skarżył się, aby musiał dźwigać ciężkie zakupy. 

Wychowawcy również potwierdzali powyższe.

W Domu prowadzony był „Dziennik wydarzeń”, w którym wychowawcy opisywali 

jakie zajęcie zostały przeprowadzone, kiedy i kto w nich uczestniczył. Ponadto w każdym 

miesiącu wpisywali jakie zajęcia były prowadzone.

W okresie objętym kontrolą dzieci uczestniczyły m. in. w: piknikach (w Sławie, 

Radzyniu i Wiechlicach), Dniu Zdrowia organizowanym przez Miejskie Centrum Wspierania 

Rodziny w Głogowie, Dniu Sportu, wyjściach do muzeów, na basen, kręgle, kino oraz 

w wycieczkach.

Wobec powyższego należy uznać, że § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia dotyczący 

organizowania zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych był realizowany.
(dowód: akta kontroli str. 18-19, 34, 50-52, 59-76, 98-119) 

Ad. 8. W skardze podnoszono kwestię utrudniania kontaktu z rodzicami, cyt.: „Pani 

Makowska -  Sikora wydaje bezpodstawne zakazy kontaktu z rodzicami i rodziną, nawet 

telefonicznego. Grozi, że zabierze telefony. Dzieci są zastraszane. (...) Uprzywilejowane osoby 

i znajomi przychodzą do placówki poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, zakłócając tym 

rytm i tok dnia. W Pikniku Rodzinnym mogli wziąć udział tylko wybrani przez panią Sikorę 

rodzice i rodzina, zatem niektórym dzieciom było bardzo przykro. (...) Nie są też podejmowane 

żadne działania, aby zwiększyć szanse powrotu dziecka do domu ”.

Do przytaczanych zarzutów Dyrektor Domu odniósł się następująco, cyt.: „ Odnosząc 

się do wydawanego przeze mnie zakazu kontaktów z rodzicami i rodziną uprzejmie informuję, 

iż nie wydaję takich zakazów. W domu dziecka przy ul. G. S. Maczka 7 zostały wstrzymane 

przeze mnie kontakty (już byłego wychowanka) z matką do czasu ich uregulowania formy przez



sąd. (...) Nigdy żadnemu z moich wychowanków nie groziłam i nie zastraszałam. Nikomu nie 

zabrałam telefonu. Staram się wszelkie sytuacje załatwiać w sposób polubowny i zgodny 

z prawem. Wszyscy wychowankowie (również absolwenci) wiedzą, że mogą na mnie liczyć 

i każdemu służę pomocom. Wiedzą, że mogą do mnie przyjść i zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia, 

prośby. (...) Trudno mi się odnieść co do użytych terminów uprzywilejowanych osób 

i znajomych, które przebywają w placówkach poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, 

zakłócając tym rytm i tok dnia. W placówkach wychowanków odwiedzają oprócz rodziny ich 

koledzy i przyjaciele, przychodzą też w odwiedziny wychowankowie innych placówek. Każde 

z dzieci jeśli nie ma ochoty na odwiedziny, czy przebywanie w strefie wspólnej -  salon, świetlica 

ma swój pokój i może tam spędzić czas. Wychowawcy dbają o to aby odwiedziny były 

w wyznaczonych godzinach i przebiegały w sposób nie zakłócający spokoju innym 

domownikom. Nigdy nie zdarzyło się, aby wychowankowie zgłaszali ww. zastrzeżenia. 

Nieprawdą jest, iż w pikniku brali udział rodzice przez mnie wybrani. Wzięli w nim udział 

wszyscy członkowie rodzin, którzy chcieli, którym czas na to pozwolił. Nie mieli możliwości 

wzięcia udziału rodzice, osoby z zakazem kontaktów z wychowankami. Dzieci miały możliwość 

zaproszenia rodziców, dziadków, rodzeństwa, bliższej i dalszej rodziny. Piknik jest już tradycją 

i cieszy się dużą popularności wśród rodzin naszych wychowanków. Zapraszamy również na 

piknik rodziny zastępcze, w których znajdują się dzieci będące rodzeństwem naszych 

wychowanków, aby mogli razem spędzić czas. We wszystkich placówkach podejmowane są 

działania w celu umożliwienia powrotu do rodziny. Rodzice, którzy nie mają asystentów 

namawiani są przeze mnie, aby składać o nich wniosek. Wówczas wspólnie z asystentem 

pracujemy z rodziną nad odzyskaniem dzieci. Ponadto Pracownik socjalny zatrudniony 

w placówce przeprowadza wywiady środowiskowe w celu rozpoznania sytuacji socjalno - 

bytowej rodziny. Zdarzały się również przypadki podpisywania z rodzicami porozumień 

np.: w celu zobowiązywania do utrzymywania kontaktu z dziećmi oraz z pracownikami 

placówki. Psycholog udziela porad oraz wspiera w sytuacjach kryzysowych rodziców. 

Motywuje ich do podejmowania działań w kierunku poprawy sytuacji rodziny, która umożliwi 

powrót dzieci do domu. Nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami, informujemy 

o szkołach dla rodziców, terapiach grupowych itp. Odkąd jestem dyrektorem Powiatowego 

Centrum Administracyjnego w Głogowie w przeciągu 3 lat ze wszystkich placówek powróciło 

do rodziny i rodzinnej formy opieki zastępczej 18 wychowanków. Jest to wynikiem mojej pracy, 

a przede wszystkim osób zatrudnionych w PCA w Głogowie i w poszczególnych domach 

dziecka. Mamy już kolejne rodziny, które rokują pomyśle odzyskanie dzieci. Utrzymujemy stały 

kontakt z  rodzeństwami naszych podopiecznych umieszczonymi w rodzinach zastępczych.

11



Aranżujemy, spotkania na terenie domów dziecka lub w innych miejscach np. sale zabaw, 

wspólne wyjazdy. W Domu Dziecka przy ul. G. Stanisława Maczka 7 mamy umieszczone dzieci 

z rodziny zastępczej rozwiązanej postanowieniem sądu. Dzieci przez cały pobyt w rodzinie 

zastępczej nie mogły kontaktować się z rodzicami i rodzeństwem. Obecnie na prośbę dzieci 

odbudowywane są więzi rodzinne. Dzieci spotykają się z rodziną w placówce, odwiedzają 

również w ich domu. Są bardzo zadowolone z tego faktu

Analiza dokumentacji pracownika socjalnego wykazała, że w teczkach rodzin 

znajdowały się: diagnozy rodzin, wywiady środowiskowe sporządzane na potrzeby Domu 

Dziecka, indywidualne plany pracy z rodziną, notatki z rozmów/kontaktów z rodzicami. 

Ponadto pracownik socjalny zawierał porozumienia z rodzicami dotyczące współpracy. 

W 2018 r. jedno dziecko powróciło do domu rodzinnego.

Również w kartach pobytu odnotowywano kontakty wychowanków z osobami dla nich 

bliskimi.

W trakcie rozmów z podopiecznymi rozpytano ich o kontakty z rodziną. Żadne 

dziecko nie informowało, aby kiedykolwiek utrudniano mu bądź uniemożliwiano spotkanie 

z osobami bliskimi. Pracownicy, z którymi rozmawiano również potwierdzili, że Placówka 

motywuje zarówno dzieci jak i rodziców, czy inne osoby bliskie do wzajemnych kontaktów.

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 i piet 4 ustawy Placówka zobowiązana jest do 

podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny oraz utrzymywania przez dziecko 

stałego kontaktu z rodziną. W świetle powyższego należy uznać, że Dom wypełniał te zadania.
(dowód: akta kontroli str. 19-22, 82, 84-85, 96-119) 

Ad. 9. W skardze przywoływano również zarzut łamania Praw Dziecka, 

cyt.: „Notorycznie łamane są prawa dziecka”.

Oceny w tym zakresie dokonano na podstawie rozmów z 4 wychowankami w wieku 

14 - 17 lat (pozostali przebywali na urlopowaniach, wyjazdach wakacyjnych lub 

zorganizowanych zajęciach poza Placówką), obserwacji ich zachowań oraz rozmów 

z wychowawcami. Osoby pracujące z dziećmi oznajmiły, że żaden z podopiecznych 

w rozmowach z nimi nie informował, aby doznawał lub był świadkiem przemocy ze strony 

dorosłych. Sami pracownicy również nie zauważali takich sytuacji.

W trakcie rozmów wychowankowie Placówki zachowywali się spokojnie, byli otwarci, 

komunikatywni i chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas czynności 

kontrolnych ustalono, że dzieci posiadały czas wolny, z którego mogły swobodnie korzystać, 

np.: uprawiając sport, spotykając się ze znajomymi, słuchając muzyki, grając na gitarze, 

rysować. Padały również sformułowania, cyt.: „ mam bardzo dużo czasu wolnego Najczęściej



czas do własnej dyspozycji przysługiwał im po odrobieniu lekcji lub wykonaniu wieczornego 

dyżuru. Dyżury były wskazywane jako główne obowiązki, jakie podopieczni posiadali 

w Placówce. Informowały również, że Placówka zapewniała im odpowiednią odzież na każdą 

porę roku, środki higieny osobistej. Nikt z kim przeprowadzono rozmowę nie doznał ani nie 

był świadkiem, aby osoby dorosłe stosowały przemoc lub niewłaściwie zachowywały się 

w stosunku do dzieci. Podopieczni Placówki mieli ulubionego wychowawcę, któremu ufali 

i w trudnych sytuacjach mogli mu się zwierzyć. Kwestię kontaktu z rodziną omówiono 

w Ad. 8. Rozpytano również podopiecznych o system kar i nagród. Dzieci udzielały 

odpowiedzi, że za dobre zachowanie można było otrzymać: podwyższone kieszonkowe, bony 

do sklepów za dobre wyniki w nauce, wycieczki, pochwały. Natomiast za nieodpowiednie 

ograniczano dostęp do komputera i konsoli, czy wstrzymywano możliwość wyjść „na miasto”. 

Wychowankowie potwierdzili, że liczono się z ich zdaniem w sprawach ich dotyczących np.: 

poprzez uwzględnianie wyboru zajęć dodatkowych, wyboru odzieży, czy ustalaniu menu. 

Podopieczni oznajmiali, 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 „jak się czujesz w Placówce?”, 

odpowiadano: „jest w porządku”, jest dobrze, w porządku, dobrze, że tu trafiłem”, „czuję się 

tutaj dobrze ”, „jest dobrze ”.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka były przestrzegane.
(dowód: akta kontroli str. 98-119) 

Kontroli poddano również kwalifikacje osób pracujących z dziećmi.
Kwalifikacje Dyrektora oraz pracownika socjalnego, pedagoga i psychologa zostały

zweryfikowane podczas kontroli w Domu Dziecka „Pod Lipami” im. J. Kochanowskiego 

w Głogowie w dniach 25 -  27 lipca 2018 r. i opisane w wystąpieniu pokontrolnym 

nr ZP-KNPS.431.2.52.2018.TB z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dokonując analizy akt osobowych pracowników ustalono, że na dzień kontroli w Placówce 

zatrudnionych było sześciu wychowawców. Wszyscy posiadali dyplomy ukończenia 

odpowiednich studiów wyższych zgodnych z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz złożyli 

oświadczenia wskazane w art. 98 ust. 3 pkt 1-4 ustawy.

(idowód: akta kontroli str. 81)

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani nieprawidłowości, 

w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. 

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

ze zm.).

Z u p . WOJEWODY OOLNOŚLĄSmffl
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(przewodniczący)
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(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)
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