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Pan
Marian Zwolenik
Dyrektor Domu Dziecka „Sobieradzik”
w Wojcieszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 -  26 października 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 Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Domu Dziecka „Sobieradzik” w Wojcieszowie 

przy ul. Targowej 4, 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 października 2017 r. do dnia 24 października 

2018 r. funkcję Dyrektora Placówki pełnił pan Marian Zwolenik odpowiedzialny 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 datą 

24 października 2018 r.

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 „Sobieradzik” w Wojcieszowie jest publiczną placówką opiekuńczo -  

wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Powiat Złotoryj ski na podstawie 

decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS.I.A 9013/12/08 z dnia 12 lutego 2008 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 określał Regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą 

nr 213/2013 Zarządu Powiatu Złotoryjskiego z dnia 6 września 2013 r., zmienioną uchwałą 

nr 260/2014 Zarządu Powiatu Złotoryj skiego z dnia 22 maja 2014 r. W przedłożonym 

Regulaminie stwierdzono następujące uchybienia i niezgodności z ustawą:

1) w § 4 ust. 8 wskazano Wojewodę Dolnośląskiego jako organ sprawujący nadzór 

nad Placówką. Zgodnie z art. 122 ustawy wojewoda sprawuje kontrolę, a nie nadzór, 

nad działalnością placówek opiekuńczo -  wychowawczych;

2) w § 8 ust. 7 pkt 4 i 7, § 9 ust. 2 pkt 3 błędnie użyto określenia „indywidualny plan pracy”, 

a winno być „plan pomocy dziecku”;

3) w § 9 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 4, § 22 ust. 1 pkt 5 błędnie użyto określenia „stały zespół” 

w stosunku do zespołu, o którym mowa w art. 135 ustawy;

4) w § 9 ust. 2 pkt 4 wskazano do zadań zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą 

przysposobienie. Powyższe działanie jest wyłączną kompetencją dyrektora placówki, 

a do zadań zespołu należy monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną;

5) w § 9 ust. 3 określono skład zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, który 

jest niezgodny z art. 137 ustawy;

6) w §10 ust. 4 wskazano, że dyrektor może odmówić, z powodu braku miejsc, przyjęcia 

do placówki dziecka w sytuacjach, o których mowa w art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3.
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Jest to niezgodne z art. 103 ust. 3 ustawy, który nakazuje przyjmowanie do placówki dzieci 

w czasie trwania sytuacji kryzysu bez względu na ich wiek i limit miejsc w placówce;

7) w § 11 ust. 1 stwierdzono błąd pisarski, winno być „Dyrektor placówki, do której zostało 

przyjęte dziecko w trybie oh‘eślonym w § 10 ust. 3 obowiązany (...) ” (dowód: akta kontroli 

str. 1 8 -4 2 ).

Na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 24 października 2018 r. w ewidencji Placówki 

zapisanych było 33 wychowanków. Przekroczenie limitu miejsc zostało spowodowane 

w grudniu 2017 r. przyjęciem do Placówki 3-osobowego rodzeństwa oraz umieszczeniem 

dwojga dzieci w ramach działań interwencyjnych, które miały miejsce w czerwcu i wrześniu 

2018 r. Wśród wszystkich wychowanków Placówki aż 12 osób to dzieci poniżej 10 roku 

życia. W ośmiu przypadkach umieszczenie nastąpiło wspólnie ze starszym rodzeństwem, 

w dwóch przypadkach przyjęcie było następstwem interwencji, natomiast dwójka 

wychowanków, rodzeństwo w wieku 5 i 2 lat, zostało umieszczone w Placówce niezgodnie 

z art. 95 ust. 1 ustawy (dowód: akta kontroli str. 51 -  52).

W Placówce funkcjonują trzy 10 -  osobowe grupy wychowawcze. Do każdej z nich 

przypisanych było trzech wychowawców, którzy realizowali swoje dyżury w godzinach 

od 6 do 14, od 14 do 21 lub 22 oraz dyżury nocne w godzinach od 22 do 6 rano dnia 

następnego. Dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) opiekę nad dziećmi w godzinach 

dopołudniowych pełnił pracownik socjalny. W dni wolne od nauki opiekę w godzinach 

dziennych i nocnych nad wychowankami pozostającymi w Placówce pełniło zawsze 

po dwóch wychowawców. Prowadzona dokumentacja pn. „raporty dzienne” zawierała wpisy 

dotyczące realnej liczby wychowanków przebywających w Placówce danego dnia. Analiza 

wybranych grafików pracy wychowawców potwierdziła przestrzeganie wskaźnika 

zatrudnienia wychowawców, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia. Dodatkowo, 

w zajęciach prowadzonych przez pedagoga brało udział nie więcej niż 6 wychowanków, 

co zgodne jest z § 10 ust. 3 rozporządzenia. Realizując wymóg § 16 ust. 1 rozporządzenia, 

każdy z wychowawców Placówki kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci, 

z wyjątkiem jednej osoby, która kierowała procesem wychowawczym sześcioosobowego 

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

pracy (dowód: akta kontroli str. 45, 47, 48, 52, 53, 75 -80 ).

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, 

o której mowa w § 14 rozporządzenia. Każda diagnoza zawierała dane i informacje dotyczące 

mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem, jego
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rozwoju, wskazań do dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem oraz pracy z jego rodziną. 

Tylko w przypadku jednego wychowanka uznano za konieczne przygotowanie 

go do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Oceniane diagnozy nie zawierały wpisów 

dotyczących przygotowania do usamodzielnienia, gdyż potraktowano to działanie tylko 

w kontekście osób zbliżających się do pełnoletności. W ocenie organu kontroli 

za przygotowanie do usamodzielnienia należy uznać wszelkie oddziaływania wychowawcze, 

w wyniku których dziecko nabywa wiedzy i umiejętności potrzebnych w życiu dorosłym, 

np. utrzymanie czystości, higiena, dobór ubrań do pory roku, zarządzanie pieniędzmi, 

dokonywanie zakupów, przygotowanie posiłków, pranie, prasowanie, itp. (dowód: akta 

kontroli str. 81 -  86).

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

kierujący procesem wychowawczym przygotowywali na początku każdego roku szkolnego 

plany pomocy swoim podopiecznym. Ocenie poddano więc plany pomocy obowiązujące 

od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. Tylko w trzech przypadkach na 16 planów pomocy 

stanowiących grupę kontrolą, stwierdzono adnotację potwierdzającą współpracę 

przy opracowaniu i realizacji planu z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu 

odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka. Brak takiej współpracy 

jest uzasadniony tylko w przypadkach, kiedy sytuacja prawna dziecka jest uregulowana 

w sposób umożliwiający przysposobienie. W przypadkach, kiedy jako cel pracy z dzieckiem 

w placówce oznacza się powrót do rodziny biologicznej, taka współpraca jest koniecznością. 

W każdym z planów pomocy sformułowano cel pracy z dzieckiem. W trzech przypadkach 

było to przygotowanie do usamodzielnienia, w siedmiu przypadkach przygotowanie 

do powrotu do rodziny biologicznej, natomiast w sześciu przypadkach zaplanowano przejście 

dziecka do rodzinnej formy pieczy zastępczej lub adopcji. W planach pomocy sformułowano 

cele i działania długoterminowe oraz cele i działania krótkoterminowe w obszarach 

dotyczących potrzeb zdrowotnych i rozwoju fizycznego, edukacji szkolnej i rozwoju 

zainteresowań, rozwoju osobowości oraz umiejętności społecznych i przygotowania 

do samodzielności. Modyfikacji planów pomocy dokonywano na posiedzeniach zespołów 

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

kontroli str. 87 — 92).

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 grudzień 2017 r. oraz marzec i czerwiec 2018 r. 

W grupie kontrolnej 16 kart pobytu wychowanków stwierdzono, że wszystkie wymagane 

opisy i informacje zostały uwzględnione tylko w 9 kartach. W pozostałych 7 kartach nie było
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informacji i opisów, m.in. o kontaktach ze szkołą, zdrowiu, stanie emocjonalnym, 

podawanych lekach, pobytach w szpitalach, szczególnych potrzebach dziecka oraz 

współpracy placówki ze środowiskiem (dowód: akta kontroli str. 93 -  96).

W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudniony był pedagog oraz psycholog 

na podstawie umowy cywilno -  prawnej. Specjaliści prowadzili dla każdego wychowanka 

wspólny arkusz obserwacji i badań psychologiczno -  pedagogicznych. Dokument składał się 

z siedmiu części opisujących szczegółowo: rozwój umysłowy, rozwój emocjonalno -  

społeczny, rozwój psychomotoryczny, rozwój umiejętności samoobsługowych, 

przygotowanie do usamodzielnienia, relacje dziecka z rodziną i osobami najbliższymi oraz 

badania psychologiczno -  pedagogiczne dziecka. Arkusz wypełniany był w miarę potrzeb 

przez psychologa i pedagoga.

Dla dzieci wymagających specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej 

prowadzone były zajęcia dokumentowane przez specjalistów w kartach udziału z zajęciach 

prowadzonych przez pedagoga i psychologa z opisem ich przebiegu. Spośród wszystkich 

wychowanków Placówki 13 dzieci uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez pedagoga 

oraz 7 dzieci w zajęciach prowadzonych przez psychologa. Były to najczęściej zajęcia 

korekcyjno -  kompensacyjne oraz z zakresu wsparcia psychologicznego (dowód: akta 

kontroli str. 9 7 -1 0 0 , 113 - 122).

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. 

Szczegółowa analiza dokumentacji sześciu wychowanków Placówki umieszczonych w pieczy 

zastępczej po 19 września 2014 roku wykazała, że powyższy obowiązek dotyczył dwojga 

dzieci (dane osobowe w aktach kontroli). W jednym przypadku wymagany wniosek nie został 

złożony w terminie, a obecna sytuacja prawna dziecka ulegała zmianie powodującej 

bezzasadność składania takiego wniosku. W drugim przypadku stosowny wniosek nie został 

złożony, co stanowi nieprawidłowość (dowód: akta kontroli str. 51, 75 -  80).

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 z dnia 12 października 2017 roku oraz jadłospis 

dekadowy z losowo wybranego okresu. W Placówce zatrudniony był personel kuchenny 

odpowiedzialny za codzienne przygotowywanie śniadań oraz obiadów. Kolacje 

przygotowywane były wspólnie przez wychowawców i wychowanków. Wszystkie posiłki 

dzieci spożywały w jadalni, natomiast podstawowe produkty żywnościowe i napoje były 

dostępne przez całą dobę w aneksach kuchennych (dowód: akta kontroli str. 53 -  54, 61 -  73).

Każdy wychowanek z chwilą przyjęcia do Placówki zostaje objęty opieką lekarską 

i pielęgniarską w Przychodni Rejonowej POZ w Wojcieszowie przy ul. B. Chrobrego, gdzie 

przyjmuje lekarz internista i pediatra, a także wykonywane są badania laboratoryjne 

i szczepienia. W ciągu ostatniego roku wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy 

specjalistów: stomatologa, chirurga, neurologa, dermatologa, laryngologa, gastroenterologa 

i endokrynologa. Pod stałą opieką lekarza psychiatry było dwoje dzieci stale przyjmujących 

leki psychotropowe. Za ordynację leków odpowiedzialni byli wychowawcy. Placówka 

na bieżąco i według potrzeb zapewniała konieczne leki, produkty lecznicze, okulary, aparaty 

ortodontyczne, itp. (dowód: akta kontroli str. 46, 54).

W Placówce każdy wychowawca kierujący procesem wychowawczym 

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

obuwie oraz inne przedmioty osobistego użytku. Dla młodszych dzieci zakupów odzieżowych 

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 Placówka. Raz w miesiącu wychowawca z grupy pobiera je z magazynu 

i rozdaje wychowankom (dowód: akta kontroli str. 55, 101).

Placówka we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, zapewnia 

wszystkie wymagane podręczniki i przybory szkolne. Wszelkie braki i potrzeby w tym 

zakresie uzupełniane były i są na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego (dowód: akta 

kontroli str. 55).

Dyrektor Placówki złożył do akt kontroli oświadczenie, że w okresie objętym kontrolą 

Placówka organizowała zajęcia wychowawcze, kompensacyjne i terapeutyczne zgodnie 

z przyjętym programem pracy opiekuńczo -  wychowawczej i dydaktycznej. Zajęcia 

prowadzone były przez wychowawców, pedagoga i psychologa w formie indywidualnej 

i grupowej. Tematyka i zakres prowadzonych zajęć była najczęściej odpowiedzią 

na pojawiające się w Placówce problemy oraz rozwój zainteresowań dzieci. Wychowankowie



uczestniczyli również w zajęciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły. 

Były to najczęściej: koła zainteresowań, zajęcia sportowe i treningi, nauka języków obcych, 

wycieczki i wyjazdy zagraniczne, kino, teatr oraz udział w imprezach okolicznościowych. 

Wielu wychowankom Placówka umożliwiała również rozwój zainteresowań, 

m. in. pielęgnacja roślin doniczkowych, opieka na zwierzętami, czytelnictwo, śpiew, taniec, 

itp. (dowód: akta kontroli str. 110, 112).

Wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce realizowali w roku szkolnym 

2017/2018 i kontynuowali w roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny i obowiązek 

nauki, a najmłodsi również przygotowanie przedszkolne. Trzynastu wychowanków uczęszcza 

do środowiskowych szkół podstawowych, czworo do szkół ponadpodstawowych, a dwójka 

najmłodszych dzieci korzysta z zajęć przedszkolnych. Jedenastu wychowanków Placówki 

realizuje obowiązek szkolny w ramach pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

specjalnym ośrodku szkolno -  wychowawczym lub ochotniczym hufcu pracy. W ubiegłym 

roku szkolnym oraz trwającym obecnie żaden z wychowanków nie był i nie jest objęty 

nauczaniem indywidualnym. Bieżącą pomoc w nauce i uzupełnianie braków edukacyjnych 

zapewniali wychowawcy we współpracy z pedagogiem. W ramach codziennej nauki własnej 

wychowankowie odrabiają zadania domowe oraz w zależności od wieku i potrzeb uczestniczą 

w zajęciach kompensacyjnych i wyrównawczych organizowanych przez szkoły i Placówkę. 

Dodatkowo, Stowarzyszenie „Sobieradzik” organizuje dla dzieci dodatkowe zajęcia nauki 

języków obcych (dowód: akta kontroli str. 7 5 -8 0 , 111).

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

wszystkim opłaty za wyżywienie wychowanków realizujących obowiązek szkolny 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno -  

wychowawczych oraz ochotniczych hufcach pracy. Placówka pokrywała również koszty 

przejazdów dwóch wychowanków do i z miejsca uzasadnionego pobytu (szkoła) poprzez 

zakup biletów miesięcznych (dowód: akta kontroli str. 46).

Kwotę pieniężną wypłacaną dzieciom do własnego dysponowania ustalał co miesiąc 

Dyrektor Placówki. Na podstawie przedłożonej dokumentacji „list wypłat kieszonkowego” 

za ostatnie 12 miesięcy stwierdzono, że minimalna wysokość wypłat kieszonkowego 

w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. była niezgodna z § 18 ust. 1 pkt 8 

rozporządzenia w związku z art. 86 ust. 3 ustawy. Odbiór kwoty kieszonkowego przez 

wychowanka był zawsze potwierdzany jego podpisem. Wychowankowie przebywający poza 

Placówką otrzymywali kieszonkowe przelewem bankowym. Średnia kwota kieszonkowego w 

Placówce wynosiła 30 zł miesięcznie (dowód: akta kontroli str. 55 -  56, 102 -  109).



W Domu Dziecka „Sobieradzik” w Wojcieszowie wychowankowie zamieszkują 

w trzech 10 -  osobowych grupach. Do dyspozycji dzieci było 12 pokoi z łączną liczbą 33 

miejsc do spania. We wszystkich pokojach były łóżka lub tapczany, szafy, biurka, krzesła, itp. 

Oświetlenie w pokojach stanowiły lampy sufitowe. Każda grupa miała swoje łazienki 

wyposażone w natryski, umywalki, toalety oraz miejsca do prania i suszenia. W każdej grupie 

był również aneks kuchenny kompletnie wyposażony, gdzie wychowankowie mogli 

przygotowywać i spożywać drobne posiłki oraz osobne pomieszczenie do nauki i miejsce 

do wspólnych spotkań lub wypoczynku (dowód: akta kontroli str. 45, 53).

W okresie objętym kontrolą w Domu Dziecka w Wojcieszowie zatrudnionych było 

ośmiu wychowawców, pedagog oraz pracownik socjalny. Na podstawie umowy cywilno -  

prawnej z Placówką współpracował również psycholog. Przedłożona dokumentacja z akt 

osobowych pracowników oraz akt podręcznych Dyrektora potwierdziła posiadanie przez 

wszystkie osoby pracujące z dziećmi wymaganych kwalifikacji zawodowych, o których 

mowa w art. 97 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy. Osoba zatrudniona na stanowisku 

pracownika socjalnego uzyskała wymagane kwalifikacje zawodowe dopiero w trakcie trwania 

zatrudnienia, na co wskazuje dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku 

pedagogika ze specjalnością pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej z 2007 roku (dowód: 

akta kontroli str. 49 — 50).

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

przeprowadzono indywidualne rozmowy z siedmiorgiem wychowanków w wieku od 9 do 17 

lat, którzy byli obecni w Placówce i wyrazili zgodę na rozmowę z inspektorami ds. kontroli. 

Wychowankowie otwarcie i swobodnie mówili o swoim pobycie w Placówce. Deklarowali, 

że znają swoją sytuację rodzinną i prawną oraz przyczyny umieszczenia w pieczy zastępczej. 

Każde z dzieci potwierdziło, że ma możliwość stałego kontaktu z członkami rodzin. 

W Placówce czują się bezpiecznie i mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony 

wychowawców oraz Dyrektora, który zawsze ma czas dla dzieci i liczy się z ich zdaniem, 

podejmując codzienne decyzje. Wychowankowie znają swoje prawa i obowiązki związane 

z utrzymaniem czystości, zachowaniem i przestrzeganiem zasad społecznych. 

Wychowankowie nie wnosili żadnych uwag dotyczących zaopatrzenia w odzież, obuwie, 

środki higieny osobistej oraz wyżywienia. Potwierdzali dostęp do podstawowych produktów 

i napojów przez całą dobę. Opowiadali, jak spędzają czas wolny i jakie mają zainteresowania, 

a także o swoich zajęciach pozalekcyjnych, w których uczestniczą. Starsi wychowankowie 

w rozmowach nazywali Placówkę „domem”. Żaden z wychowanków nie skarżył się na 

jakiekolwiek niewłaściwie traktowanie lub karanie przez dorosłych.



W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu 

Dziecka „Sobieradzik” w Wojcieszowie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) wybrane zapisy Regulaminu organizacyjnego Placówki są niezgodne z ustawą

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) dwójka wychowanków w wieku 2 i 5 lat została umieszczona w Placówce niezgodnie 

z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy;

3) 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;

4) karty pobytu nie zawierały wszystkich wymaganych informacji i opisów;

5) w przypadku jednego wychowanka wniosek, o którym mowa w art. 100 ust. 4a ustawy 

nie został złożony w terminie, w przypadku drugiego dziecka powyższy wniosek nie 

został złożony do sądu;

6) od dnia 1 czerwca 2018 roku minimalna wysokość wypłat kieszonkowego była 

niezgodna z obowiązującym przepisami.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1) Dostosować zapisy Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka „Sobieradzik” 

w Wojcieszowie do obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny

1 systemie pieczy zastępczej.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 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: do 28 lutego 2019 r.

2) Uregulować pobyt w Placówce dwójki dzieci w wieku 2 i 5 lat.

Podstawa prawna: art. 95 ust. 1 i 2 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: niezwłocznie.

3) 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: niezwłocznie.

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

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
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Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

5) Składać do właściwego sądu wnioski 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 

przysposabiaj ącej.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 4a 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.

6) Doprowadzić do zgodności z obowiązującymi przepisami minimalną wysokość wypłat 

kieszonkowego dla wychowanków.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 8 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 5 marca 2019 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien 

powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków 

przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

POUCZENIE

(członek zespołu  inspektorów )

KIEROWNIK ODDZIAŁU
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