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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19-21 listopada 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” (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998, ze zm.) kontrolerzy: Tomasz Borecki -  

inspektor wojewódzki, przewodniczący i Emilia Molska - Kaźmierczak -  inspektor 

wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym 

w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych typu socjalizacyjnego 

„Wspólnota Dziecięca Gromadka” Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Sigma” w Nowej 

Rudzie przy ul. Fredry 47/3, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, przestrzegania Praw Dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. 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 listopada 2017 r. do dnia 19 listopada 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Alicja Szulska 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.

Sigmą”.
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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 

Sigmy oraz rozmów z wychowankami kontrolowanej jednostki. Kontrola została odnotowana 

w Książce kontroli pod nr 43. 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).

Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych typu 

socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza 

„Sigma” w Nowej Rudzie przy ul. Fredry 47/3 jest publiczną placówką opiekuńczo - 

wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez powiat kłodzki, zapewniającą miejsca 

dla 14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego 

Nr PS-IS.9423.10.2013 z dnia 7 marca 2013 r. Placówka zlokalizowana była na I piętrze 

w budynku wielorodzinnym, w osobnym mieszkaniu. Na terenie obiektu funkcjonowały 

dodatkowo dwie inne placówki opiekuńczo -  wychowawcze wchodzące w skład Zespołu 

Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota 

Dziecięca Gromadka”.

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Sigmie umieszczonych było 

12 wychowanków, w tym 2 skierowanych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 

(z tego 1 na długotrwałej ucieczce) i 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
(dowód: akta kontroli str. 18)

Analiza grafików pracy wychowawców za miesiące: listopad 2017 r., luty

1 październik 2018 r. wykazała, że w ciągu dnia i nocy dyżur pełnił zawsze minimum jeden 

wychowawca. W jednostkowych przypadkach stwierdzono, że w godzinach pomiędzy 10.00 

a 14.00 w grafiku nie było przypisanej osoby do pracy z dziećmi. W tej kwestii Dyrektor złożył 

wyjaśnienia, że w tych godzinach opiekę zapewniał: psycholog, pedagog lub sam Dyrektor.
(dowód: akta kontroli str. 19-25)

Na podstawie udostępnionego przez psychologa oraz pedagoga wykazu ustalono, 

że w trakcie prowadzonych przez specjalistów zajęć pod ich opieką nie przebywało więcej niż 

6 dzieci jednocześnie. Ww. osoby prowadziły z wychowankami zarówno zajęcia indywidualne, 

jak i grupowe. Zdarzały się sytuacje, że w zajęciach grupowych brali równocześnie udział 

wychowankowie z innych placówek wchodzących w skład Zespołu.
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Mając na uwadze powyższe w Sigmie przestrzegany był § 10 ust. 1, 2 i 3 oraz 

§11 ust. 2 rozporządzenia. (dowód: akta kontroli str. 26-29)

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Placówce 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych 

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.
(dowód: akta kontroli str. 18)

Z treści § 15 ust. 1 rozporządzenia wynika, że po sporządzeniu diagnozy wychowawca 

kierujący procesem wychowawczym dziecka we współpracy z asystentem rodziny 

prowadzącym pracę z rodziną dziecka opracowuje plan pomocy. W kontrolowanej jednostce 

ww. dokumenty zostały opracowane przez wychowawców oraz pracowników socjalnych. 

W przypadku jednej podopiecznej, której matka została pozbawiona władzy rodzicielskiej, 

a ojciec nie żył plan sporządzono bez udziału podmiotu odpowiedzialnego za pracę 

z rodziną w gminie. Dokumenty określały cel pracy z dzieckiem w Placówce w zależności od 

jego sytuacji, tj.: powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej 

albo przygotowanie do usamodzielnienia. Plan opracowywano w następujących obszarach: 

sytuacji prawnej i rodzinnej dziecka, potrzeb opiekuńczych, potrzeb rozwojowych, w tym 

kompensowania opóźnień, wzmacniania więzi rodzinnych, wzmacniania pozytywnych 

i trwałych relacji, związków społecznych w grupie, środowisku rówieśniczym i szkolnym, 

przygotowania do usamodzielnienia. Dla każdego obszaru ustalono: cele i działania długo i 

krótkoterminowe oraz wskazywano osoby odpowiedzialne. W jednostkowym przypadku 

modyfikacji planu nie sporządzono w ciągu 6 miesięcy tylko 9. Wskazane jest modyfikowanie 

planu pomocy dziecku nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
(dowód: akta kontroli str. 18, 30-31) 

W Placówce zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i rozporządzenia dla każdego dziecka 

prowadzono kartę pobytu zawierającą opis wskazanych w ww. przepisie obszarów. Natomiast 

w kilku przypadkach w dokumentach brakowało wpisów w pojedynczych sferach. 

W przyszłości należy rzetelnie wypełniać karty pobytu. (dowód: akta kontroli str. 32-33)

Zgonie z zapisem § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza diagnozę 

psychofizyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że zatrudnieni w placówce psycholog i pedagog 

zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowywali ww. dokument. Przedstawione 

dokumenty zawierały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 34-35)
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Pedagog i psycholog powinni prowadzić dla każdego wychowanka arkusze badań 

i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Analiza udostępnionej dokumentacji 

potwierdziła, że norma § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia była spełniona. Dla dzieci 

wymagających wsparcia specjaliści organizowali zajęcia w zależności od potrzeb, które 

następnie odnotowywali w kartach, wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Wszyscy 

wychowankowie mieli prowadzone ww. dokumenty. Jeden wychowanek złożył oświadczenie, 

w którym odmówił uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez psychologa.
(dowód: akta kontroli str. 36)

Dyrektor oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków 

przebywających w Sigmie nie wymagał diety dostosowanej do potrzeb kulturowych, 

religijnych czy stanu zdrowia. Ponadto poinformował, że podopieczni mieli stały dostęp do 

produktów spożywczych. Od poniedziałku do piątku obiady przygotowywano w kuchni 

zlokalizowanej na terenie Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych 

typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka”, a dzieci spożywały je w przyległej 

do niej stołówce. W weekendy obiady przygotowywali wychowawcy wspólnie 

z podopiecznymi z produktów otrzymanych z kuchni głównej. Śniadania i kolacje 

przygotowywano i jedzono w jadalni na terenie Sigmy. Dzieciom zapewniano pięć posiłków 

dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.

Wychowankowie w trakcie rozmów z inspektorami nie wnosili zastrzeżeń w kwestii 

otrzymywanego wyżywienia. Informowali, że otrzymują je w wystarczającej ilości oraz 

potwierdzali fakt całodobowego dostępu do jedzenia i picia.

Wobec powyższego należy uznać, że podopieczni mieli zapewnione wyżywienie 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, co było zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 37, 39, 97-110)

Dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył, że wychowankowie mieli zapewniony 

dostęp do opieki zdrowotnej. Wszystkie dzieci konsultowano pediatrycznie w Przychodni 

Pediatrycznej przy ul. Szpitalnej w Nowej Rudzie.

Leki podawane były zgodnie z zaleceniem lekarza, przechowywano je w zamkniętej 

apteczce, w dostępnym tylko dla pracowników pokoju wychowawców.

W okresie objęte kontrolą dzieci były konsultowane:

• alergologicznie -  2 wychowanków,

• ortopedycznie -  1 wychowanek,

• dermatologicznie -  2 wychowanków,
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• ortodontycznie -  1 wychowanek,

• psychiatrycznie -  2 wychowanków.

Ponadto jedno dziecko korzystało z pomocy Oddziału Rehabilitacji w Trzebnicy, a kolejne 

zostało poddane zabiegowi przeszczepiania włosów we Wrocławiu.

Czworo wychowanków przyjmowało na stałe leki, w tym dwoje leki psychiatryczne, 

a następna dwójka leki alergiczne. Sześcioro dzieci nosiło okulary, a jedno aparat 

ortodontyczny.

W Placówce nie było podopiecznych wymagających zaopatrzenia w środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia.

Wychowankowie w trakcie rozmów z inspektorami potwierdzili, że zapewniano im 

opiekę zdrowotną oraz otrzymywały leki.

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

dzieciom opiekę zdrowotną. (dowód: akta kontroli str. 38-40, 97-110)

Dyrektor Placówki złożył oświadczenie, iż zagwarantowano wychowankom dostęp do 

zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

W kontrolowanej jednostce, jak już wcześniej wspomniano, zatrudniony był pedagog 

i psycholog. Ww. specjaliści diagnozowali wychowanków oraz dodatkowo prowadzili 

odpowiednie zajęcia wspomagające, które były odnotowywane w prowadzonej przez nich 

dokumentacji, np.: kartach udziału w zajęciach ze specjalistami.

Ponadto jedna wychowanka uczestniczyła w terapii w poradni psychologicznej 

realizowanej w Centrum Medycznym Salus w Kłodzku.

Dodatkowo na terenie Placówki odbywały się działania profilaktyczne prowadzone przez 

podmioty zewnętrzne:

• spektakle profilaktyczne -  przedstawienie na temat dopalaczy (1 spotkanie),

• zajęcia z przedstawicielem fundacji Latarnia, pomagającej osobom uzależnionym od 

nikotyny i środków odurzających (2 spotkania).

Sigma w zakresie indywidualnej profilaktyki uzależnień współpracowała również z osobą 

prowadzącą zajęcia w lokalnej świetlicy środowiskowej.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora kontrolowanej jednostki, dzieci w razie 

potrzeby korzystały z zajęć wyrównawczych, korekcyjno -  kompensacyjnych 

i rewalidacyjnych na terenie szkół, do których uczęszczały.

Analiza dokumentacji potwierdziła spełnianie § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 36, 41-42)
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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. Podopieczni wraz 

z wychowawcami uczestniczyli w zakupach odzieży lub sami ją  kupowali z funduszy Placówki. 

Mogła ona być też otrzymana w formie darów od osób z zewnątrz lub zakupiona przez 

rodziców. Całą przekazaną podopiecznym odzież wpisywano do kart odzieżowych. Środki 

higieny zapewniano dzieciom w pełni i uzupełniano je na bieżąco w oparciu o składane 

zapotrzebowanie. W toku rozmów z inspektorami wychowankowie potwierdzili powyższe.
(dowód: akta kontroli str. 56-66, 97-110) 

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia placówka opiekuńczo -  wychowawcza 

powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Wizja lokalna 

jednostki potwierdziła, że w pokojach podopiecznych znajdowały się zabawki dostosowane do 

ich wieku oraz zainteresowań. Udostępniono również faktury za zakup: gier, rowerów, książek, 

przyborów papierniczych. (dowód: akta kontroli str. 43-52, 86-92)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, placówka ma również obowiązek 

zapewnić wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono, 

że podręczniki i przybory szkolne wychowankowie otrzymywali na początku roku szkolnego, 

a następnie wg. potrzeb. Dzieciom ze szkół podstawowych podręczniki zapewniła szkoła, 

natomiast starszym Sigma. (dowód: akta kontroli str. 18, 53-54)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia placówka powinna zapewnić wszystkim 

dzieciom kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Jej wysokość nie powinna być niższa 

niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której stanowi art. 80 ust. 1 pkt 2 

ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji tj.: „Regulaminu 

przyznawania „kieszonkowego” w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych „ALFA”, 

„OMEGA”, „SIGMA” wchodzących w skład Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo 

-  Wychowawczych typu socjalizacyjnego „WSPÓLNOTA DZIECIĘCA GROMADKA” 

w Nowej Rudzie” dotyczącego wypłacania wychowankom kieszonkowego oraz list wypłat 

ustalono, że kwoty przyznawane dzieciom były zgodne z ww. przepisem. Otrzymanie pieniędzy 

podopieczni potwierdzali podpisem. Dzieci w toku rozmów potwierdzały otrzymywanie 

kieszonkowego.

W punkcie 9 przedmiotowego Regulaminu stwierdzono zapis niezgodny 

z przytaczanymi zapisami rozporządzenia, cyt.: „Wyrządzenie przez wychowanka szkody na 

rzecz placówki, Zespołu, koleżanek, kolegów może stać się powodem przeznaczenia części 

kwoty kieszonkowego /powyżej 1%/ na pokrycie kosztów strat”. Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8
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rozporządzenia placówka powinna zapewnić wszystkim dzieciom kwotę pieniężną do 

własnego dysponowania. W związku z tym wychowanek powinien sam decydować o swoim 

kieszonkowym. Dyrektor na etapie planowania wypłat kieszonkowego może ustalić 

indywidualną kwotę dla podopiecznego, co byłoby zgodne z pkt 4 ww. Regulaminu.

Wobec powyższego zapisy Regulaminu należy doprowadzić do zgodności z ustawą 

i rozporządzeniem. (dowód: akta kontroli str. 75-80, 97-110)

Wychowankowie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia, realizują obowiązek 

szkolny i w zależności od wieku uczęszczają do następujących typów szkół:

• szkoła podstawowa -  10 dzieci, w tym 1 do szkoły specjalnej na terenie Nowej Rudy, 

a 3 do szkół przy MOW/SOSW,

• gimnazjum -  2 dzieci.

W okresie objętym kontrolą żadne dziecko nie korzystało z indywidualnego nauczania, 

a troje podopiecznych mieszkało w internacie. (dowód: akta kontroli str. 18, 42)

Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, ze strony 

wychowawców oraz specjalistów zatrudnionych w Placówce. Wychowawcy oraz pedagog 

odpowiedzialni byli za bieżącą pomoc w nauce, natomiast psycholog prowadził zajęcia 

rozwijające koncentrację uwagi, funkcje pamięciowe i inne stymulujące rozwój poznawczy. 

Podopieczni Sigmy potwierdzili powyższe w trakcie rozmów z inspektorami.
(dowód: akta kontroli str. 42, 97-110) 

W ramach realizacji § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, wychowawcy organizowali 

zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Dzieci miały prawo wyboru dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych zarówno w szkołach, jak i w innych instytucjach.

Wychowankowie korzystali z następujących zajęć poza Placówką:

• breakdance -  2 wychowanków,

• nauka jazdy konnej -  4 wychowanków,

• taekwondo -  2 wychowanków,

• SKS -  2 wychowanków,

• dodatkowy basen na terenie szkoły -  1 wychowanek.

Dyrektor poinformował, że wychowawcy organizowali dzieciom zajęcia na terenie Sigmy, np.: 

wycieczki piesze i rowerowe, wyjścia do kina, zajęcia kulinarne, wspólne gry stolikowe, 

zabawy na świeżym powietrzu, wyjścia na festyny i koncerty organizowane na terenie miasta, 

wyjazdy na basen, wyjścia na kręgle oraz do restauracji na lody czy pizzę, organizowano 

przyjęcia urodzinowe.
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Podczas rozmów z inspektorami dzieci potwierdziły, że mogły wybrać w jakich zajęciach 

chciały uczestniczyć. (dowód: akta kontroli str. 81-82, 97-110)

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

że Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia ponosiła opłaty za pobyt 

wychowanków w jednostkach będących poza miejscowością, w której się znajduje oraz 

pokrywała koszty przejazdu. Z informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, że dzieci 

uczęszczające do szkół na terenie Nowej Rudy, z uwagi na niewielką odległość chodziły do 

nich piechotą. Natomiast wychowankom realizującym obowiązek szkolny np.: w MO W, Sigma 

organizowała dowóz własnym transportem oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not 

księgowych. (dowód: akta kontroli str. 18, 83-85)

W Sigmie znaj dywała się w pełni wyposażona kuchnia z miej scem do przygotowywania 

posiłków, 2 łazienki wyposażone łącznie w 4 kabiny prysznicowe, osobne dla chłopców 

i dziewcząt oraz 2 toalety. Korzystanie z nich zapewniało intymność i zgodność z zasadami 

higieny. Zapewniono również miejsce do prania i suszenia rzeczy. Miejsce spotkań stanowił 

salon wyposażony w miejsca do siedzenia oraz sprzęt audiowizualny. Ponadto do dyspozycji 

wychowanków przeznaczonych było 8 pokoi: 6 dwuosobowych i 2 jednoosobowe. Urządzono 

je odpowiednio do wieku. W każdym z nich były łóżka, szafy do przechowywania rzeczy 

osobistych i odzieży, zabawki dla młodszych dzieci oraz miejsca do nauki (biurka z krzesłami).

Ponadto przy Placówce była kuchnia główna, w której kucharka przygotowywała 

obiady, pomieszczenia dla specjalistów, biblioteka, sala do zajęć ruchowych oraz siłownia. 

Do dyspozycji dzieci pozostawał również ogród.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Sigma spełnia standardy określone 

w § 18 ust. 3 pkt 1 - 5 rozporządzenia dotyczące warunków lokalowych.
(dowód: akta kontroli str. 86-92)

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w Sigmie zatrudnionych było 

pięciu wychowawców, w tym czterech w pełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy posiadali 

stosowne dyplomy ukończenia studiów wyższych (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy) i złożyli stosowne 

oświadczenia, o których stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 -4  ustawy.

Ponadto Placówka zatrudniała pedagoga oraz psychologa. Osoby te również posiadały 

odpowiednie kwalifikacje wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy oraz złożyły 

stosowne oświadczenia.
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Dyrektor Placówki Pani Alicja Szulska zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu 

pracy i posiadała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.
(dowód: akta kontroli str.93)

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

0 wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania 

zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia 

go w rodzinie przysposabiającej. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że trójka 

wychowanków podlegała ww. przepisowi. Wobec dwójki spełniono ten obowiązek, natomiast 

w stosunku do jednego podopiecznego go nie zrealizowano. Dyrektor w tej kwestii złożył 

wyjaśnienia, cyt.: „Sierpień był trudnym miesiącem w Zespole. Dwójka wychowawców była na 

zwolnieniu lekarskim, a część na urlopie. R. (chłopiec wobec, którego nie spełniono obowiązku) 

sprawiał kłopoty uciekał wracał uciekał. Zaabsorbowani zachowaniem 

R. koniecznością wyposażenia go do MOWpilnowania by nie uciekł przekroczyliśmy termin 

wystąpienia do Sądu o uregulowanie sytuacji prawnej z urzędu”, [pisownia zgodna 

z oryginałem]

W dniu 20 listopada 2018 r. Dyrektor Placówki zwrócił się z wnioskiem do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o przesłanie opinii dotyczącej warunków rodzinnych

1 środowiskowych rodziców ww. wychowanka. Jednocześnie poinformowano, że dokument 

zostanie załączony do wniosku, o którym stanowi art. 100 ust 4a ustawy.

Wskazane jest, aby po otrzymaniu przedmiotowej opinii z MOPS w Kłodzku 

niezwłocznie wystąpić z ww. wnioskiem do właściwego sądu oraz aby w przyszłości 

przestrzegać ustawowych terminów. (dowód: akta kontroli str. 18, 94-96)

W trakcie kontroli ocenie poddano również stan przestrzegania Praw Dziecka. Oceny 

w tym zakresie dokonano na podstawie rozmów z wychowankami oraz obserwacji ich 

zachowań, łącznie 7 podopiecznych w wieku od około 10 do 16 lat. W trakcie rozmów dzieci 

były spokojne, otwarte, komunikatywne i chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane pytania. 

Ustalono, że podopieczni posiadali czas wolny, z którego mogli swobodnie korzystać, 

np.: uprawiając sport, spotykając się ze znajomymi, bawiąc się, czy oddając się swoim pasjom 

np. jeździe konnej, po wywiązaniu się z obowiązków, tj. po odrobieniu lekcji lub wykonaniu 

wieczornego dyżuru. Dyżury były wskazywane jako główne obowiązki, które posiadali 

w Sigmie. Żaden z wychowanków, z którym rozmawiano nie doznał ani nie był świadkiem, 

aby osoby dorosłe stosowały przemoc lub niewłaściwie zachowywały się w stosunku do dzieci.
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W toku rozmów podopieczni nie informowali, aby obawiali się któregokolwiek z dorosłych 

pracujących

w Sigmie. Podopieczni Placówki mieli ulubionego wychowawcę, któremu ufali i w trudnych 

sytuacjach mogli mu się zwierzyć. Osoby, które utrzymywały kontakt ze swoimi rodzinami 

oznajmiły, że pracownicy kontrolowanej jednostki nigdy nie utrudniali, czy uniemożliwiali im 

kontakt z ich bliskimi. Dzieci znały również powody ich umieszczenia w pieczy zastępczej.

Rozpytano podopiecznych również o obowiązujący w Placówce system kar i nagród. 

Wychowankowie udzielili odpowiedzi, że za dobre zachowanie można było otrzymać: 

słodycze, zabawki, czy podwyższone kieszonkowe. Natomiast za nieodpowiednie wysyłano do 

pokoju w celu wyciszenia, czy ograniczano możliwość korzystania z telefonu lub telewizji. 

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

poprzez uwzględnianie wyboru zajęć dodatkowych, wyboru odzieży. Osoby, z którymi 

rozmawiano oznajmiły, że wychowawcy bez ich zgody nie zaglądali w ich rzeczy osobiste, 

szafki.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka były przestrzegane.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania nieprawidłowości, w związku 

z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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 (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

Proszę w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego 

o sposobie realizacji uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 

pokontrolnym.

(dowód: akta kontroli str. 97-110)

Pouczenie:

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(przewodniczący zespołu kontrolnego)
Zdrowia i Polityki Społecznej

(kierownik komórki do spraw kontroli)

(kontroler)

KI ERO   ZjAŁU
Nadzoru i B Rodziny
w Wydział« społecznej
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