
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia listopada 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.71.2018.TB

r-

Pani
Elżbieta Makowska
Dyrektor Domu Szóstka w Wałbrzychu

>

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 9 października 2018 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 

pismo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Szóstka 

w Wałbrzychu przy ul. Truskawkowej 12. Z analizy treści przedmiotowego pisma wynika, że 

dotyczą one:

1. nieprzestrzegania standardów opiekuńczo -  wychowawczych wskazanych w § 17 i § 18 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwanego dalej „rozporządzeniem” 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720);

2. nieprzestrzegania przez personel Praw Dziecka, w szczególności prawa do ochrony 

przed poniżającym traktowaniem i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej. 

W związku z powyższym, w dniach 15 -  16 i 18 października 2018 roku została

przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym w Domu Szóstka w Wałbrzychu przy 

ul. Truskawkowej 12, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub 

„Domem”, na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 493 z dnia 10 października 

2018 r. oraz upoważnień Nr: ZP-KNPS.0030.578.2018.TB, ZP-KNPS.0030.579.2018.TB 

wydanych w dniu 11 października 2018 r. z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez 

Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów: Tomasz Borecki -  inspektor 

wojewódzki -  przewodniczący zespołu, Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki -  

kontroler. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 25. W okresie objętym 

kontrolą, tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 15 października 2018 r. funkcję Dyrektora



Domu pełniła Pani Elżbieta Makowska odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie zapewnienia odpowiednich standardów opiekuńczo - 

wychowawczych podlegających kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. 

Uzasadnieniem ww. ocen jest ustalony stan faktyczny i prawny.

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.

Placówka znajduje się na osiedlu domków jednorodzinnych. W dniu kontroli 

zamieszkiwało ją 14 dzieci. Na parterze budynku znajdowały się: w pełni wyposażona kuchnia 

z miejscem do przygotowywania oraz spożywania posiłków, pokój dzienny służący 

do wspólnych spotkań (wyposażony w miejsca do siedzenia, sprzęt audiowizualny, regał 

z grami, komodę, akwarium z rybkami), 2 pokoje dla wychowanków, łazienka z toaletą, pokój 

wychowawców oraz 1 osobna toaleta dla personelu, z której dzieci również mogły korzystać. 

Na I piętrze były dwa pokoje dla wychowanków oraz łazienka z toaletą. Pokoje dzieci 

wyposażono odpowiednio do wieku. W każdym były łóżka, szafy lub komody do 

przechowywania rzeczy osobistych i odzieży, biurka, krzesła oraz zabawki dla młodszych 

wychowanków. Łazienki i toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający 

intymność i zgodność z zasadami higieny. Natomiast wskazane jest okleić przeźroczyste ściany 

kabin prysznicowych matową folią. W pokoju wychowawców znajdowała się pralka. Mokrą 

odzież suszono w łazienkach lub w salonie, a latem także w ogrodzie. Mając na uwadze 

powyższe stwierdza się, że Placówka spełnia standardy bytowe określone w § 18 ust. 3 pkt 

1 -5  rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 35-41)

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 kontrolowanej jednostce zatrudniona była osoba ma stanowisku kucharki 

w wymiarze 0,5 etatu, która pracowała od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -  14.00. 

W te dni do jej zadań należało przede wszystkim przygotowywanie obiadów dla dzieci. 

W zależności od potrzeb osoba ta przychodziła do pracy także w niedziele. W związku z tym 

w weekendy wszystkie posiłki przygotowywali w całości wychowawcy z pomocą 

podopiecznych, a w tygodniu tylko śniadania i kolacje. Produkty spożywcze dostępne były 

w lodówce lub magazynie. Pory posiłków to: śniadanie 6.30-7.00, obiad 14.00-15.00, kolacja
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18.00. Wychowankowie Placówki w trakcie rozmów z inspektorami oznajmili, że jedzenie było 

smaczne i byli bardzo zadowoleni z jakości posiłków przygotowywanych przez kucharkę. Dom 

zapewniał wyżywienie w wystarczającej ilości z dostępem przez całą dobę. Nikt nie zgłaszał 

zastrzeżeń co do jakości oraz ilości otrzymywanego jedzenia.

Powyższy sposób organizacji posiłków został zaakceptowany przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu decyzją nr 189/18 z dnia 9 marca 2018 r. 

Umożliwiła ona Domowi zatrudnienie kucharki i przygotowywanie wszystkich posiłków na 

jego terenie, cyt.:- „produkcję posiłków obiadowych od poniedziałku do piątku przez 

pracownika placówki wraz z wychowankami, przygotowanie śniadań i kolacji od poniedziałku 

do niedzieli oraz obiadów w weekend przez wychowanków wspólnie z wychowawcą”.

W protokole kontroli sanitarnej nr 66/HŻ/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. realizowanej 

przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie stwierdzono 

występowania nieprawidłowości m. in. w zakresie wyżywienia.

Wobec powyższego zapisy § 18 ust. 1 piet 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia były 

realizowane na właściwym poziomie.
(dowód: akta kontroli str. 10-24, 46-65)

W skardze poinformowano, cyt.: „ Wielokrotnie widziałam jak  dzieci chodzą ubrane: 

podarte, zniszczone buty, znoszone ubrania, czasem za duże W tej kwestii Dyrektor złożył 

wyjaśnienia, cyt.: „Dzieci pozostające pod opieką Domu „Szóstka” zaopatrywane są w odzież 

zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, stosowanie do pory roku. Wychowawca prowadzący 

proces -wychowawczy danego dziecka na bieżąco sprawdza stan posiadanej odzieży, orientuje 

się co do potrzeb dzieci w tym zakresie. Zgłasza potrzeby i pobiera zaliczkę. Odzież dla dzieci 

pozyskujemy również od darczyńców, często od swoich znajomych i rodzin. Współpracujemy 

z rodzicami, którzy także doposażają swoje dzieci. Otrzymywana odzież sprawdzana jest pod  

względem np. stanu zużycia, czystości i estetyki. Bardzo często jest to odzież o minimalnym 

stopniu zużycia. Przed sezonem jesienno -  zimowym dzieci zostaną dodatkowo doposażone. 

W ubiegłym tygodniu wychowawcy otrzymali zaliczki na dokonanie zakupów odzieży”.

Dzieci w trakcie rozmów z inspektorami również potwierdziły, że odzież otrzymywały 

zarówno od swoich rodziców jak i z Placówki. Nie wnosiły w tym zakresie uwag, nie skarżyły 

się także na ilość czy jakość odzieży. W trakcie niezapowiedzianej kontroli dzieci były ubrane 

czysto i odpowiednio do pogody. Przegląd garderoby oraz magazynów z odzieżą potwierdził 

powyższe. Podopieczni informowali także o zapewnianiu im środków higieny osobistej 

w wystarczającej ilości.
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Stwierdzono zatem, 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. 25, 46-65) 

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Placówka powinna zapewnić dzieciom 

zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Wizja lokalna jednostki potwierdza, 

że w pokojach podopiecznych, salonie oraz ogrodzie znajdowały się zabawki i sprzęty 

dostosowane do ich wieku oraz zainteresowań (gry planszowe, puzzle, piłki, maskotki, 

huśtawki, trampolina, rowery, hulajnogi, rolki, książki, konsola do gier i inne). Dzieci w trakcie 

rozmów potwierdziły dostęp do nich.

Wobec powyższego należy przyjąć, że powyżśzy standard został wypełniony.
{dowód: akta kontroli str. 35-41, 46-65) 

W toku czynności kontrolnych ocenie poddano kwestię zapewnienia dzieciom opieki 

przez osoby dorosłe. Analiza grafików pracy wychowawców za miesiące: styczeń, lipiec oraz 

październik 2018 r., jak również ewidencji wychowanków i raportów dyżurów nocnych 

potwierdziła, że Dom spełniał wymogi określone w § 10 ust. 1 i ust. 2 oraz § 11 ust. 1 i ust. 2 

rozporządzenia, tj. 14 wychowanków znajdowało się zawsze pod opieką jednego wychowawcy, 

a często także na dyżurze było ich dwóch.
{dowód: akta kontroli str. 11, 26-28) 

Dzieci umieszczone w Placówce mogły skorzystać ze wsparcia psychologa oraz 

pedagoga. Osoby te zgodnie § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, dla każdego dziecka prowadziły 

arkusz badań i obserwacji. Pedagog dokonywał w nich wpisów co miesiąc. Psycholog 

uzupełniał je nieregularnie, w niektórych brakowało jego podpisu. Ponadto pedagog, 

wszystkim podopiecznym założył karty udziału w prowadzonych z nim zajęciach, o których 

stanowi § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Uzupełniane były one na bieżąco. Natomiast 

w dokumentacji psychologa znajdowała się lista z tematami realizowanych z dziećmi zajęć, ale 

żadne z nich nie miało założonej w tym zakresie karty, o której stanowi ww. zapis.
(dowód: akta kontroli str.29-30, 73-74) 

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a) i lit. b) rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wszystkim wychowankom dostęp do nauki w zależności od ich potrzeb, w szkołach lub 

w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych 

stwierdzono, że wychowankowie Domu uczyli się w szkołach zgodnie z ich potrzebami.

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał z indywidualnego nauczania.
(dowód: akta kontroli str. 31-32)
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W ramach realizacji § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, wychowawcy organizowali 

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Z udostępnionego wykazu 

wynika, że dzieci uczestniczyły w wyjściach do kina, do biblioteki, na basen, brały udział 

w festynach odbywających się na terenie Wałbrzycha lub innych miejscowości. Organizowano 

również wycieczki po okolicznych górach (np.: wycieczka na górę Borową w Jedlinie Zdrój) 

i wyjazdy wakacyjne (np.: do Krakowa, Gdańska, Szklarskiej Poręby, Wilcza, Paczkowa).
(dowód: akta kontroli str. 33-34)

Kontroli poddano również kwalifikacje osób pracujących z dziećmi.

Dyrektor Domu Szóstka w Wałbrzychu Pani Elżbieta Makowska zatrudniona była 

w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 

3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 998, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, co zostało stwierdzone podczas kontroli 

w dniach 20-21 listopada 2017 r. w Domu Jedynka w Wałbrzychu (wystąpienie pokontrolne 

ZP-KNPS.431.2.70.2017.TB z dnia 18 grudnia 2017 r.).

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

zatrudnionych było siedmiu wychowawców, w tym jeden na pół etatu, a jeden w oparciu

0 umowę zlecenie, którego wymiar czasu pracy uzależniony był od potrzeb Domu. 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. Ponadto 

zatrudnieni w Placówce pedagog (na cały etat) oraz psycholog (na % etatu) posiadali 

odpowiednie kwalifikacje, o których stanowi art. 98 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy oraz złożyli 

stosowne oświadczenia.

(idowód: akta kontroli str. 42-43)

W skardze wskazano na łamanie Praw Dziecka, cyt.: „Słyszałam też jak  niektórzy 

wychowawcy krzyczą na dzieci, zastanawiam się czy na krzykach się kończy czy może dochodzi 

do aktów przemocy”.

Oceny w tym zakresie dokonano na podstawie rozmów z 10 wychowanków w wieku 

5 -17 lat, obserwacji ich zachowań oraz rozmów z pracownikami, m.in. z wychowawcami, 

koordynatorem Placówki oraz z pedagogiem. Osoby dorosłe 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,
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np.: „budując bazę”(miejsce na podwórku), przygotowując prace na konkursy, czy 

uczestnicząc w wycieczkach organizowanych przez pracowników Domu. Najczęściej czas 

do własnej dyspozycji przysługiwał im po odrobieniu lekcji, po obiedzie lub po wykonaniu 

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

posiadali w Placówce. W trakcie rozmów dzieci potwierdzały otrzymywanie kieszonkowego 

w odpowiedniej wysokości. Wychowankowie utrzymywali kontakt z rodziną oraz informowali, 

że nie był im on utrudniany. Zbadano także stosowany w Placówce system nagradzania 

i karania. Podopieczni udzielali odpowiedzi, że za dobre zachowanie można otrzymać 

podwyższone kieszonkowe (motywacyjne), drobne upominki lub słodycze, natomiast 

za nieodpowiednie trzeba „pójść do pokoju”. Potwierdzili również, iż zapewniano im opiekę 

medyczną oraz otrzymywanie w razie choroby zapisanych przez lekarza leków. 

W trakcie rozmów z wychowankami Placówki poruszono również kwestię stosowania 

przemocy ze strony dorosłych wobec dzieci|

(dowód: akta kontroli 44-66)

(dowód: akta kontroli str. 67-72, 80) 

W trakcie kontroli, w dokumentacji psychologa u dwójki wychowanków doszukano 

zapisów odnośnie konfliktu jednego z podopiecznych ze wspominanym powyżej wychowawcą. 

Psycholog odnosząc się do tego zapisu wskazał w oświadczeniu, że wychowanek w trakcie 

rozmowy poinformował, |



{dowód: akta kontroli str. 73-74, 76, 79)

{dowód: akta kontroli str. 49, 57)

Dyrektor Domu w związku z występowaniem niepokojących sygnałów złożył 

wyjaśnienia, cyt.: „ OŚMńadczam, że we wszystkich placówkach obsługiwanych przez Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wałbrzychu są regularnie organizowane 

zebrania prowadzone przez Dyrektora i Wicedyrektora z wychowawcami. Podczas zebrań są 

poruszane sprawy bieżące, omawianie właściwego uzupełnienia dokumentacji jaka obowiązuje 

w placówce, jak  również podkreślanie przez Dyrektora przestrzegania praw dziecka. 

Każdorazowo Dyrektor prosi, aby wychowawcy na bieżąco informowali o trudnościach jakie 

występują w poszczególnych placówkach, a z każdej sytuacji trudnej wychowawcy maja 

obowiązek sporządzić notatkę służbową. W Domu Szóstka Dyrektor szczególnie zwraca uwagę 

na bezpieczeństwo oraz odpowiednie zachowanie dzieci w związku z narastająca niechęcią



ze strony sąsiadów. Wychowawcy są stale kontrolowani przez Dyrektora, każdy niepokojący 

sygnał jest na bieżąco omawiany”, [pisownia zgodna z oryginałem]
(idowód: akta kontroli str. 75)

Jednocześnie należy mieć uwadze, że wszystkie dzieci, z którymi rozmawiano 

informowały, iż czują się dobrze i bezpiecznie w Domu oraz potrafiły wskazać swojego 

ulubionego wychowawcę.
{dowód: akta kontroli str. 46-65)

| należy wzmóc

nadzór Dyrektora w tym zakresie oraz objąć kadrę pedagogiczną szkoleniami: z zakresu pracy 

z trudną młodzieżą i metod wychowawczych, dotyczących poszerzenia warsztatu pracy 

i kompetencji zawodowych, jak również podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie 

wypaleniu zawodowemu. Wykazana lista szkoleń, którymi zostali objęci wychowawcy 

w okresie ostatniego roku, zdaniem osób kontrolujących była nieproporcjonalna do ilości 

występujących w Placówce problemów.

Niezależnie od powyższego sprawa ta w celu jej dokładnego zbadania zostanie przekazana 

odpowiednim organom.
{dowód: akta kontroli str. 81)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie uproszczonym w Domu 

Szóstka w Wałbrzychu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Psycholog nie prowadził kart udziału w zajęciach z psychologiem.

2. Niewystarczające wsparcie dla osób pracujących z dziećmi, które ma na celu 

zachowanie i wzmacnianie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wypalenia zawodowego.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Domu, wydaje się 

zalecenie pokontrolne:

1. Prowadzić karty udziału w zajęciach z psychologiem dla dzieci tego 

wymagających z opisem ich przebiegu.
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Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco

2. Zagwarantować wsparcie i poradnictwo dla osób pracujących z dziećmi, które 

ma na celu zachowanie i wzmacnianie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wypalenia zawodowego.

Podstawa prawna: art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998, ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Podstawa prawna: art. 4 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.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ust. 1 i ust. 2 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.), kontrolowana 

jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W terminie do 20 grudnia 2018 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 

realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

 .........
(przewodniczący zespołu kontrolnego)

(kontroler)

Do wiadomości:

Pan Roman Szelemej Prezydent Miasta Wałbrzycha.

u p . WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA W R E C T 0 M '  W ¥ B 2 W ± f
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