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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 3 - 5  grudnia 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 Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy Merkert 

Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy przy ul. Słubickiej 13, zwanej w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 27 września 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego aneksem nr 5 do Planu 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 grudnia 2017 r. do dnia 3 grudnia 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniły Siostry Zgromadzenia Sióstr Sw. Elżbiety: Agnieszka 

Wieczorek w okresie do 31 lipca 2018 r. oraz Agnieszka Banach od dnia 1 sierpnia 2018 r. 

do dnia kontroli; odpowiedzialne 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 jednostki oraz indywidualnych 

rozmów z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem

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 p.w. Bł. Marii Luizy Merkert Zgromadzenia Sióstr Sw. Elżbiety 

przy ul. Słubickiej 13 w Legnicy jest niepubliczną placówką opiekuńczo -  wychowawczą 

typu socjalizacyjnego prowadzoną na zlecenie Prezydenta Miasta Legnicy przez 

Zgromadzenie Sióstr Sw. Elżbiety Prowincja Wrocławska na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.1.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

W okresie objętym kontrolą działalność Placówki określał Regulamin organizacyjny 

zatwierdzony przez Przełożoną Prowincji Wrocławskiej w dniu 2 września 2015 r. 

W przedłożonym dokumencie stwierdzono następujące niezgodności z ustawą:

1) w § 3 ust. 2 błędnie wskazano, że w placówce w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 

grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia. Niniejsze uregulowanie 

dotyczy tylko i wyłącznie placówek opiekuńczo -  wychowawczych powstałych przed dniem 

wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. przed 1 stycznia 

2012 r.;

2) w § 4 ust. 2 błędnie wskazano Wojewodę Dolnośląskiego jako organ nadzoru. Zgodnie 

z art. 122 ustawy wojewoda sprawuje kontrolę nad działalnością placówek opiekuńczo -  

wychowawczych;

3) w § 5 ust. 4 pkt 3 i § 29 ust. 4 pkt 3 błędnie użyto określenia „stały” w stosunku 

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

4) w § 14 ust. 2 błędnie przypisano obowiązek załączania do wniosków dotyczących 

zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce opinii wskazanych w punktach 1 - 5 .  

Powyższe opinie należy sporządzać i przekazywać do właściwego ośrodka adopcyjnego



wraz ze zgłoszeniem dziecka wolnego prawnie w celu uruchomienia postępowania 

adopcyjnego;

5) w § 14 ust. 4 błędnie wskazano powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce jako jednostki, której 

opinia warunkuje przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo -  wychowawczej tego 

samego typu. Zgodnie z ustawą obowiązek zasięgnięcia stosowanej opinii dotyczy 

powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej ;

6) w § 18 ust. 1 błędnie dopisano powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu 

na zamieszkanie dziecka jako jednostkę kierującą dzieci do Domu Dziecka p.w. Bł. Marii 

Luizy Merkert w Legnicy. Powyższe zadanie leży tylko w kompetencji Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Legnicy;

7) w § 19 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz we wstępie załącznika nr 4 do Regulaminu przywołano 

„naukę w zakładzie kształcenia nauczycieli” jako jeden z warunków dalszego pobytu 

w placówce wychowanka pełnoletniego. Wskazany zapis został uchylony w ustawie w 2014 

roku;

8) w § 21 pkt 6 nieprawidłowo została określona wysokość kwoty pieniężnej wypłacanej 

wychowankom od 5 roku życia do własnego dysponowania. Niniejsze uregulowanie zostało 

określone w § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w związku z art. 86 ust. 3 ustawy;

9) w załączniku nr 3 do Regulaminu nie została zaktualizowana kwota wynikająca z art. 80 

ust. 1 pkt 2 ustawy i stanowiąca podstawę naliczania „kieszonkowego” oraz kwota 

minimalnej i maksymalnej wysokości „kieszonkowego”; dodatkowo błędnie wprowadzono 

próg wiekowy na poziomie 0 - 6  lat, mimo iż wypłata przysługuje dzieciom, które ukończyły 

5 rok życia (dowód: akta kontroli str. 19 -  42).

W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała opiekę i wychowanie dla 14 

wychowanków, z których 4 osoby -  na dzień kontroli -  były już pełnoletnie. Na podstawie 

losowo wybranych grafików pracy wychowawców za styczeń, marzec i październik 2018 r. 

stwierdzono, że Placówka zapewniała całodobową opiekę i wychowanie przez siedem dni 

w tygodniu. Dyżury wychowawcze pełnione były przez jednego wychowawcę w godzinach 

dopołudniowych (7-15 lub 7-16) i popołudniowych (12-22 lub 14-22), co zgodne jest z normą 

określoną w § 10 ust. 2 rozporządzenia. Dyrektor Placówki złożył oświadczenie, że opiekę 

nad wychowankami w godzinach nocnych (22-08) sprawował jeden wychowawca 

jednocześnie w dwóch placówkach opiekuńczo -  wychowawczych zlokalizowanych 

w budynku przy ul. Słubickiej 13 w Legnicy, tj. Domu Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy Merkert



i Domu Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, co niezgodne jest z § 11 ust. 2 

rozporządzenia i nie gwarantuje bezpieczeństwa każdego dziecka.

Realizując wymóg § 16 ust. 1 rozporządzenia, każdy z wychowawców kierował procesem 

wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Z kolei, pod opieką pedagoga w czasie zajęć przez 

niego prowadzonych przebywało zawsze nie więcej niż 6 dzieci (dowód: akta kontroli str. 43 
-  4 41 5 4  -  57> 71) ,

Wypełniając obowiązek wskazany w § 14 rozporządzenia, każde dziecko umieszczone 

w Placówce miało sporządzoną przez pedagoga diagnozę psychofizyczną. Poddane ocenie 

diagnozy (wraz z aktualizacjami) dzieci z grupy kontrolnej zawierały dane i informacje 

dotyczące mocnych stron, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem, jego 

rozwoju, a także wskazania do dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, pracy z jego rodziną 

oraz przygotowania do usamodzielnienia. W jednym przypadku diagnoza zakładała również 

przygotowanie dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

(dowód: akta kontroli str. 58 -  59).

Dla dzieci przebywających w Placówce wychowawcy kierujący procesem 

wychowawczym bez współpracy z asystentem lub przedstawicielem podmiotu 

odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka przygotowywali plany 

pomocy na czas trwania każdego roku szkolnego. W planach został określony cel pracy 

z dzieckiem oraz działania długo i krótkoterminowe dotyczące: środowiska rodzinnego, 

potrzeb opiekuńczych i rozwojowych, kontaktów społecznych oraz usamodzielnienia. 

Konieczne modyfikacje dokonywano raz na 6 miesięcy w czasie posiedzeń zespołów 

do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka (dowód: akta kontroli str. 6 0 — 61).

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 styczeń, kwiecień i sieipień 2018 r. Stwierdzono, 

że każda karta pobytu dziecka z grupy kontrolnej zawierała wymagane opisy i informacje 

wskazane w § 17 ust. 1 pkt. 2 lit. od a) do i) rozporządzenia (dowód: akta kontroli str. 62 -

Zatrudniony w Centrum Opiekuńczo -  Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr 

Sw. Elżbiety pedagog obejmował swymi oddziaływaniami i prowadził zajęcia specjalistyczne 

dla wszystkich wychowanków z obu placówek mieszczących się w budynku przy 

ul. Słubickiej 13 w Legnicy. W kontrolowanej jednostce pedagog prowadził dla wszystkich 

dzieci arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, a dla trojga wychowanków tego 

wymagających również karty udziału w zajęciach prowadzonych przez siebie. Arkusze były 

przygotowywane dwa razy w roku i zawierały informacje o wynikach badań i obserwacji



dotyczących rozwoju fizycznego, społeczno -  emocjonalnego, poznawczego, a także poziomu 

wiadomości i umiejętności szkolnych, motywacji do nauki, radzenia sobie z trudnościami, itp. 

Z kolei, w kartach udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga odnotowywano datę, 

tematykę i formę zajęć oraz uwagi o pracy dziecka (dowód: akta kontroli str. 64 -  70).

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. 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji wychowanków stwierdzono, że powyższy 

obowiązek dotyczył trojga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2016 r. Stosowne 

wnioski złożono do sądu w terminie, lecz bez załączenia wymaganej opinii gminy, 

co stanowi nieprawidłowość {dowód: akta kontroli str. 44, 52 -  53).

Na podstawie oświadczenia Dyrektora Placówki, wglądu do protokołu kontroli bloku 

żywieniowego z dnia 15 listopada 2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Legnicy, a także indywidualnych rozmów z wychowankami stwierdzono, że Placówka 

zapewniała całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, 

religijnych oraz stanu zdrowia dzieci zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. W ramach 

Centrum Opiekuńczo -  Wychowawczego funkcjonuje kuchnia i zatrudniona była jedna 

kucharka przygotowująca dwudaniowe obiady od poniedziałku do piątku dla wszystkich 

dzieci z obu placówek opiekuńczo -  wychowawczych. Codzienne śniadania i kolacje oraz 

obiady w dni wolne od nauki sporządzane były w aneksie kuchennym przez wychowawców 

i wychowanków z produktów otrzymywanych z kuchni. Dzieci miały zapewnione również 

podwieczorki, najczęściej owoce, jogurty lub słodycze. Wychowankowie mieli swobodny, 

lecz kontrolowany dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez 

całą dobę {dowód: akta kontroli str. 45 -  46).

Każdy wychowanek z chwilą przyjęcia do Placówki zostaje objęty opieką medyczną 

w Przychodni Lekarskiej B&M „Medyk” przy ul. Piekarskiej 7 w Legnicy. Bieżący nadzór 

nad zdrowiem wychowanków oraz dokumentacją medyczną sprawuje pielęgniarka 

zatrudniona w Centrum Opiekuńczo -  Wychowawczym. Pielęgniarka odpowiedzialna była 

za zakup lekarstw oraz ich ordynację. Wydawanie dzieciom leków było odnotowywane. 

W okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali z pomocy wielu lekarzy specjalistów,
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m.in. ortopedy, chirurga, laryngologa, itd. Opieką lekarza psychiatry objętych było 

8 wychowanków, z czego dwoje brało leki psychiatryczne (dowód: akta kontroli str. 46).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia Placówka zapewniała każdemu 

wychowankowi, według indywidualnych potrzeb, odzież, obuwie, bieliznę, środki higieny 

osobistej oraz podręczniki i przybory szkolne. Wychowawca kierujący procesem 

wychowawczym swojego podopiecznego odpowiedzialny był za jego doposażenie. Odzież 

kupowana była przez opiekunów i dzieci na podstawie zaliczek, przy czym wychowankowie 

powyżej 15 roku życia mogli dokonywać zakupów samodzielnie. Duża część potrzeb 

w zakresie odzieży zaspakajana była z zasobów magazynowych i darowizn. Centrum 

Opiekuńczo -  Wychowawcze zapewniało również wszelkie konieczne środki do higieny 

osobistej i utrzymania czystości w Placówce. Bieżące zaopatrzenie w podręczniki i przybory 

szkolne gwarantuje Placówka we współpracy ze szkołami podstawowymi dla młodszych 

dzieci, jak również dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych (dowód: akta 

kontroli str. 46 -  47).

Dyrektor Placówki oświadczył, że w okresie ostatnich 12 miesięcy wychowankowie 

mieli zapewniony dostęp do zajęć wychowawczych, zajęć kulturalno -  oświatowych oraz 

sportowo -  rekreacyjnych. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia taneczne 

z hip-hop'u oraz cheerleaderki Miedź Legnica. Dzieci uczęszczały również na zajęcia teatru 

AVATAR, gdzie miały kontakt z różnymi formami sztuki. Kilku wychowanków aktywnie 

działało w harcerstwie, a także korzystało z zajęć na siłowni i tenisa stołowego. W okresach 

wolnych od nauki szkolnej Placówka organizowała wyjazdy na kolonie i zimowiska 

(dowód: akta kontroli str. 75).

W okresie objętym kontrolą wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki, z wyjątkiem trojga dzieci w wieku 1, 3 i 4 lata. Najmłodsze dzieci 

(oznaczone na liście wychowanków dołączonej do akt kontroli numerami 11, 13 i 14) 

umieszczono w Placówce w ramach działań interwencyjnych na początku 2018 roku 

i ze względu na zakończone już postępowanie opiekuńcze winny być przeniesione 

do rodzinnych form pieczy zastępczej. Ich dalszy pobyt w Placówce jest niezgodny z art. 95 

ustawy i stoi w sprzeczności z dobrem dziecka.

Pięcioro wychowanków uczęszczało do szkół podstawowych i tyleż samo do szkół 

ponadpodstawowych, jedno dziecko korzystało z opieki przedszkolnej. Troje wychowanków 

realizowało obowiązek szkolny poza Legnicą, w tym dwoje w Dobroszycach oraz jeden 

w Zgorzelcu. Codzienną pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych zapewnili 

wychowawcy oraz wolontariusze. Placówka pozostawała w stałym kontakcie ze szkołami, 

aby na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy. W miarę potrzeb wychowankowie
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uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych w szkołach oraz korzystali z wszelkich 

proponowanych form pomocy psychologiczno -  pedagogicznej. Korepetycje z języków 

obcych oraz matematyki to najczęściej udzielana pomoc, której potrzebowali 

wychowankowie. Zarówno w roku szkolnym 2017/2018, jak i 2018/2019 żaden 

z wychowanków nie był i nie jest objęty nauczaniem indywidualnym {dowód: akta kontroli 

str. 74).

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

za wyżywienie wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

w Zgorzelcu i Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Dobroszycach. Placówka 

pokrywała również koszty przejazdów wychowanków do i z miejsca uzasadnionego pobytu 

dzieci poprzez zakup biletów jednorazowych i miesięcznych oraz udostępniała transport 

własny {dowód: akta kontroli str. 52 -  53).

W okresie objętym kontrolą w Placówce obowiązywały zasady dotyczące wypłaty 

kieszonkowego zawarte w załączniku nr 3 do Regulaminu organizacyjnego. Ocenę 

ich prawidłowości i zgodności z przepisami prawa dokonano w niniejszym wystąpieniu 

w części odnoszącej się do Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy 

Merkert. Na podstawie losowo wybranych list wypłat kieszonkowego za styczeń i lipiec 2018 

roku ustalono, że kwoty wypłat były zgodne z obowiązującymi normami prawa

1 potwierdzane przez wychowanków własnoręcznym podpisem {dowód: akta kontroli str. 76 

-7 8 ).

Celem oceny przestrzegania przez Placówkę standardów opiekuńczych i bytowych 

przeprowadzono w czasie kontroli wizję lokalną. Dom Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy Merkert 

prowadzi działalność w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Słubickiej 13 w Legnicy. 

Na poziomie pierwszej kondygnacji znajdują się pomieszczenia będące w użytkowaniu przez 

Centrum Opiekuńczo -  Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Sw. Elżbiety, m.in. pokój 

dyrektora, księgowość i kadry, pokój pielęgniarski, kuchnia oraz jadalnia. Na poziomie 

drugiej kondygnacji zlokalizowane są dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze typu 

socjalizacyjnego. Pomimo, iż do każdej placówki jest osobne wejście (na prawej i lewej 

ścianie budynku), to jednak są one połączone wspólnym korytarzem. Rozdzielności placówek 

nie gwarantują drzwi na korytarzu, które w nocy są otwarte. Opiekę w porze nocnej nad 

wychowankami z obu placówek zlokalizowanych na piętrze pełniła więc jednocześnie jedna 

osoba pracującą z dziećmi. Jest to nieprawidłowość w rozumieniu art. 106 ust. 2 i ust. 3 

ustawy.

W Placówce do dyspozycji wychowanków przeznaczono cztery pokoje, w tym

2 pokoje czteroosobowe i 2 pokoje trzyosobowe. Łączna liczba miejsc do spania wynosiła 14.



Pokoje wyposażono w łóżka lub tapczany, szafy, biurka, półki, krzesła, itp. Oświetlenie 

w pokojach zapewniały lampy sufitowe. Wychowankowie korzystali z trzech łazienek, każda 

z prysznicem, umywalką i toaletą. Osobne pomieszczenia wygospodarowano na pralnię 

i suszarnię. W Placówce był również aneks kuchenny z jadalnią kompletnie wyposażony 

w sprzęty gospodarstwa domowego oraz stół i krzesła. Dodatkowe pomieszczenie 

przeznaczono na świetlicę, wyposażoną w TV, stół, kanapę, szafy z zabawkami i grami, 

będącą miejscem spotkań i wypoczynku (dowód: akta kontroli str. 44, 71).

W okresie objętym kontrolą do bezpośredniej pracy z dziećmi zatrudnionych było 

pięciu wychowawców i jeden opiekun dziecięcy. Dodatkowo, działalność opiekuńczo - 

wychowawczą Placówki wspomagał pedagog zatrudniony w Centrum Opiekuńczo - 

Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dyrektorem Centrum, jak i Placówki 

w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do dnia kontroli była Siostra Bernadetta Agnieszka Banach. 

Na podstawie dokumentacji z akt osobowych pracowników stwierdzono, że dwie osoby 

zatrudnione na stanowiskach wychowawców i opiekun dziecięcy (dane osobowe w aktach 

kontroli) nie mają wymaganych kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 98 ust. 1 

pkt 1 i 5 ustawy (dowód: akta kontroli str. 44, 79).

W celu dokonania oceny przestrzegania praw dziecka, o których mowa w art. 4 

ustawy, przeprowadzono indywidualne rozmowy z pięciorgiem wychowanków Placówki 

w wieku 10, 12, 17, 18 i 19 lat, którzy wyrazili zgodę na rozmowę z inspektorami do spraw 

kontroli. Wszyscy wychowankowie otwarcie i swobodnie opowiadali o swoim pobycie 

w Placówce oraz o relacjach z opiekunami. Każdy z nich znał swoją sytuację prawną 

i rodzinną. O ile nie było przeciwwskazań ze strony sądu, wychowankowie mieli stałe 

kontakty z członkami rodzin. Placówka, w ocenie rozmówców, zapewniała im poczucie 

bezpieczeństwa, pomoc i wsparcie w nauce. Wobec dorosłych mogli wyrażać swoje opinie 

i mieli wpływ na to, co dzieje się w Placówce. Codzienne obowiązki (szkoła, nauka, 

utrzymanie czystości, itp.) postrzegane były jako forma przygotowania do samodzielności 

i element współpracy w społeczności. Podopieczni Placówki nie wnosili żadnych uwag 

i zastrzeżeń dotyczących wyżywienia, zaopatrzenia w odzież i środki higieny osobistej oraz 

kieszonkowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu 

Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy Merkert Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy 

stwierdzono nieprawidłowości, których przyczyną było nieprzestrzeganie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1) wybrane zapisy Regulaminu organizacyjnego Placówki są niezgodne z przepisami ustawy;



2) jedna osoba pracująca z dziećmi pełniła opiekę w porze nocnej jednocześnie w dwóch 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych;

3) plany pomocy dzieciom przygotowywane były bez współpracy z asystentem lub 

przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia 

dziecka;

4) do wniosków, o których mowa w art. 100 ust. 4a ustawy nie została dołączona opinia 

gminy pochodzenia dziecka;

5) w Placówce zamieszkuje troje dzieci w wieku poniżej 10 roku życia, wobec których 

postępowania opiekuńcze zostały już zakończone, a dzieci winne być umieszczone 

w rodzinnych formach pieczy zastępczej;

6) dwie osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy i opiekun dziecięcy nie mają 

wymaganych kwalifikacji zawodowych.

Wskazane powyżej nieprawidłowości skutkują obniżeniem standardu pracy opiekuńczo -  

wychowawczej realizowanej przez Placówkę i zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa 

każdego z wychowanków.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1) Dostosować zapisy Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy 

Merkert Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy do obowiązujących przepisów ustawy

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

1 systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.).

Termin realizacji: do 28 lutego 2019 r.

2) Zapewnić w Placówce opiekę w porze nocnej sprawowaną przez co najmniej jedną osobę 

pracującą z dzieckiem.

Podstawa prawna: § 11 ust. 2 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: niezwłocznie.

3) Sporządzać plany pomocy dzieciom we współpracy z asystentem lub przedstawicielem 

podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka.

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: na bieżąco.

4) Sporządzać i składać w terminie wraz z opinią gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu 

prowadzącego pracę z rodziną wnioski o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie 

zarządzeń wobec dziecka po 18 miesiącach od dnia umieszczenia go w pieczy zastępczej.
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Podstawa prawna: art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

10 roku życia przebywające w Placówce.

Podstawa prawna: art. 95 ust. 1, art. 103 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

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

z późn. zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

6) Doprowadzić do zgodności zatrudnienia wychowawców i opiekuna dziecięcego 

z wymaganymi kwalifikacji.

Podstawa prawna: art. 98 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.). 

Termin realizacji: niezwłocznie.

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.).

5) Doprowadzić do umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej troje dzieci poniżej

POUCZENIE

W terminie do dnia 10 marca 2019 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien 

powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków 

przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.
7  im w n . ip w n n y  nns w n ć i Aei/icrir)

iw kontroli)

w Wydziale Zdrów

Do wiadom ości:
1) Siostra Agnieszka W ieczorek, Dyrektor Domu D ziecka p.w. Św. Józefa Zgrom adzenia Sióstr Św. Elżbiety,
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