
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lutego 2019 r.

ZP-NKWR.431.2.14.2018.EK

Pani
Jolanta Dutkiewicz
Dyrektor
Zespołu Placówek Opiekuńczo 
Wychowawczych 
„Dziecięcy Dom”
Placówka
Opiekuńczo - Wychowawcza
typu specjalistyczno - terapeutycznego
Nr III
ul. Parkowa 2/3 
50-031 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 0 -1 2  grudnia 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a i 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 Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Edyta Kubicka 

-  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca, Honorata Borowiec -  starszy inspektor 

wojewódzki, Emilia Molska -  Kaźmierczak -  inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych 

„Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno -  

terapeutycznego Nr III przy ulicy Parkowej 2/3 we Wrocławiu, zwanej w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Domem” lub „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, przestrzeganie 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 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Jolanta Dutkiewicz odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje 

się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, których przyczyną jest błędna interpretacja 

przepisów lub ich niezastosowanie. Uzasadnieniem oceny jest ustalony stan faktyczny 

i prawny. Stwierdzone nieprawidłowości wpłynęły na obniżenie standardów opieki 

i wychowania jakie powinna wypełniać placówka opiekuńczo - wychowawcza.

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 oraz rozmów z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce 

kontroli pod nr 5/2018. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa

0 „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy

1 Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

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

Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówka 

Opiekuńczo -  Wychowawcza typu specjalistyczno -  terapeutycznego Nr III działa na 

podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.34.2013 z dnia 

3 września 2013 roku i zapewnia miejsca dla 14 wychowanków.

W dniu kontroli w ewidencji Placówki wpisanych było 16 dzieci, w tym 6 rodzeństw 

i dwoje dzieci bez rodzeństwa. Na dzień kontroli tylko pięcioro miało powyżej 10 lat. 

Rodzeństwo w wieku około 1 roku i 3 lat umieszczone zostało w Placówce przed 2012 r. 

(listopad 2011 r.). Pozostałe dzieci zostały już umieszczone w Placówce po roku 2012, ale 

tylko dwoje z nich spełniało kryterium wiekowe, tzn. w dniu przyjęcia miały powyżej 10 lat. 

Większość dzieci została skierowana do pieczy zastępczej wraz z rodzeństwem lub ze 

względów zdrowotnych. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że każde dziecko przebywające w tej 

Placówce zostało w niej umieszczone cyt.: „na podstawie postanowienia sądu i zgodnie 

ze skierowaniem wydanym przez MOPS we Wrocławiu”. Kwestia powyższa będzie 

przedmiotem odrębnego postępowania wyjaśniającego.
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W okresie objętym kontrolą w Placówce w sumie przebywało 25 wychowanków, z tego 

nadal przebywa 16, a dziewięcioro odeszło: 4 do rodziny biologicznej, 5 do adopcji. Na dzień 

kontroli stan liczbowy dzieci został przekroczony o 2 osoby. Z ewidencji wynika, 

że ostatnie przyjęcia nastąpiły: 18 maja 2018 r. -  przyjęto wówczas dwuosobowe rodzeństwo 

(6 lat oraz 9 lat i 10 m-cy), przekraczając tym samym dopuszczalny limit miejsc, i 21 maja 2018 

roku kolejne dziecko (2 lata i 8 m-cy), ponownie przekraczając limit. Wobec powyższego 

sytuacja ta stanowi nieprawidłowość wynikającą z nieprzestrzegania zapisu art. 95 ust. 3 

ustawy. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że cyt.: „przekroczenie limitu miejsc o 2 ma charakter 

przejściowy i krótkotrwały, dlatego nie wystąpiłam do tut. Urzędu z wnioskiem o zezwolenie na 

przekroczenie limitu miejsc. (...) w dniu 7.01.2019 r. zostaną wypisane z placówki dzieci: 

Natalia i Bartek”. Natalia i Bartek zostali umieszczeni w Placówce w grudniu 2017 r.

(idowód: akta konfroli str. 18,29-30)

Placówka usytuowana jest w wielopiętrowym budynku, będącym siedzibą jednocześnie 

jeszcze trzech innych placówek opiekuńczo -  wychowawczych wchodzących w skład Zespołu 

tj. Placówek: Nr I, Nr II, Nr IV. Wszystkie zajmują wyodrębnione części budynku, stanowiące 

oddzielne mieszkania. Placówka Nr III znajduje się na I piętrze. Wokół budynku jest obszerny, 

ogrodzony teren, z dużym placem zabaw wyposażonym w wiele sprzętów dla dzieci -  

huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, „bujaki” na sprężynach, drewniane, piętrowe domki. 

Wejście na teren posesji jest monitorowane i pod nadzorem pracowników (furtka otwierana 

poprzez domofon).

W Placówce znajdują się: 

o trzy pokoje:

-  jeden pięcioosobowy dla dziewczynek (Julii, Karoliny, Oli, Julii, Natalii), 

wyposażony w 1 tapczan i dwa rozkładane łóżka (4 miejsca do spania) z kolorowymi 

narzutami i poduszkami, 3 szafy, 5 biurek, regały, pojemniki na zabawki lub inne 

osobiste rzeczy; pokój jest jasny, utrzymany w tonacji różowej, z dużym dywanem, 

przytulny;

-  jeden pięcioosobowy dla chłopców (Oskara, Dawida, Jakuba, Kornela, Kasjana), 

wyposażony w 1 tapczan, 2 rozkładane łóżka (4 miejsca do spania), 5 biurek, 2 szafy, 

3 szafki, skrzynki na prywatne rzeczy dzieci; pokój jest przytulny, kolorowy, 

dominujący kolor to zieleń;

-  jeden sześcioosobowy, wyposażony w 6 łóżek, w tym jedno niemowlęce, szafy, sofę 

i fotel; w tym pokoju śpi 6 dzieci (Natalia, Oliwia, Wiktoria, Iwona, Bartek,
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Amelia); pokój stanowi sypialnię dla małych dzieci, był czysty, kolorowy 

i przytulny.

We wszystkich pokojach na oknach wisiały firanki, a na ścianach kolorowe obrazki. Ich wystrój 

obrazował zainteresowania dzieci. W pokojach pięcioosobowych były zabawki, książki oraz 

inne przedmioty należące do podopiecznych. Pokoje były także właściwie oświetlone.

® część wspólna, tzw. część rekreacyjna -  bawialnia - świetlica -  wyposażona w dużą kanapę, 

2 fotele, regały z książkami, zabawkami, grami i pomocami edukacyjno -  dydaktycznymi, 

stolik, telewizor. Pomieszczenie w wystroju przytulne, ciepłe, zachęcające do wypoczynku, 

w dniach kontroli przyozdobione świątecznie.

• kuchnia urządzona i wyposażona w sprzęty kuchenne (kuchenkę, lodówkę, 2 zlewy, 

zmywarkę, szafki kuchenne). Odgrzewa się w niej obiady, które przygotowywane są 

w dużej, wspólnej dla całego Zespołu Placówek kuchni, znajdującej się w części piwnicznej. 

® jadalnia - wyodrębniona i oddzielona od holu rozsuwanymi drzwiami, wyposażona w dwa 

duże stoliki oraz 1 mały, jest równocześnie miejscem odrabiania lekcji i nauki dla dzieci;

© 1 łazienka wspólna dla wszystkich, są w niej: zamykana toaleta dla personelu stanowiąca 

także magazynek (na środki czystości - proszki, szczotki, miotły), 2 toalety dla młodszych 

dzieci (drzwi w nich nie były wyposażone w zamki), wanna, przewijak, 3 umywalki -  w tym 

dwie dla maluchów, wieszaczki na ręczniki oraz półka, na której stoją przybory do mycia 

zębów. Odzież prana i suszona jest w pralni, która znajduje się w części piwnicznej;

© hol z dużymi szafami na odzież codzienną dzieci oraz na pozostałe sezonowe ubrania, 

pościel, bieliznę, obuwie, itp.

W budynku na wysokim parterze jest część administracyjna Zespołu Placówek, w której są 

gabinety: sekretarki, specjalisty ds. personalnych oraz dyrektora. Pomieszczenia pedagoga, 

psychologów, specjalisty pracy z rodziną, pielęgniarek oraz pozostałe administracyjne są na 

wyższych kondygnacjach -  drugiej i trzeciej.

Ponadto w przyziemiu (część piwniczna) jest pokój odwiedzin, jeden z dwóch 

zorganizowanych w Zespole.

Powyższe pozwala stwierdzić, że standardy bytowe zapewniane przez Placówkę są 

odpowiednie, zgodne z wymaganiami określonymi w § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem:

® łazienki, z której korzystanie (szczególnie dla dorastającej młodzieży) w sposób 

swobodny i zapewniający intymność, o czym mowa w § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, 

budzi wątpliwość. Świadczyć może o tym fakt, iż jest to pomieszczenie wspólne, 

a toalety pozbawione są kluczyków czy zasuwek (przy dzieciach małych ma to



uzasadnienie, jednak już nie przy dorastającej młodzieży). Dodatkowo jedyna wanna 

nie jest niczym osłonięta, a łazienka jest pomieszczeniem, do którego ciągły wstęp mają 

wszystkie dzieci, chcące skorzystać z toalet czy umywalek. W rozmowach ze starszymi 

podopiecznymi, ten problem był sygnalizowany, cyt.: „jak się myję w wannie, muszę 

się przysłaniać drzwiami od toalety”, „korzystam z tych małych toalet, nie pytam czy 

mogę używać toalety z magazynkiem 

• pokoju mieszkalnego -  sześcioosobowej sypialni, dla szóstki wychowanków. Limit 

miejsc w pokojach dzieci, o którym mowa w § 18 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, 

że pokoje mają być nie większe niż 5-o osobowe, co w tym wypadku nie miało 

zastosowania. {dowód: akta kontroli str. 19-20)

W okresie objętym kontrolą liczba dzieci w Placówce przekroczyła 14, a w dniu kontroli 

umieszczonych było 16 wychowanków. Dokonano analizy grafików dyżurów za miesiące: 

marzec, wrzesień oraz listopad 2018 r. Tylko w miesiącu marcu limit miejsc nie był 

przekroczony, wówczas w Placówce przebywało 11 dzieci, w pozostałych dwóch miesiącach 

ich liczba wynosiła: we wrześniu 15 lub 16, w listopadzie 16 dzieci. Ustalono, że dyżury 

odbywały się w systemie siedmio ośmio - lub dwunastogodzinnym, tj. od godziny 7.00 do 

14.00 lub do 15.00, od 8.00 do 20.00, od 11.00 lub 13.00 lub 15.00 do 20.00, a dyżury nocne 

od 20.00 do 8.00.

W miesiącu marcu 2018 r. przy limicie 11 wychowanków zawsze na dyżurze dziennym 

był co najmniej 1 wychowawca i zwykle pomagał mu opiekun dziecięcy lub pomoc 

wychowawcy. Zdarzały się także dyżury, podczas których było dwóch wychowawców 

(7 takich dyżurów), a sporadycznie oprócz nich jeszcze opiekun i pomoc wychowawcy. Dyżury 

nocne były obsadzone zawsze przez jednego pracownika: 13 razy przez wychowawcę, 5 razy 

przez opiekunkę dziecięcą, 13 razy przez pomoc wychowawcy. Wobec powyższego dyżury 

dzienne wypełniane przez wychowawcę, opiekuna dziecięcego lub wychowawcę i opiekuna 

dziecięcego były zgodne z § 10 ust. 2 rozporządzenia, natomiast dyżury nocne

z przekroczeniem zapisu § 11 ust. 2 rozporządzenia, ponieważ pomoc wychowawcy nie 

figuruje w katalogu osób pracujących z dziećmi, o których mówi art. 98 ust.l ustawy.

{dowód: akta kontroli str. 22-25)

W miesiącu wrześniu 2018 r., kiedy umieszczonych było 15 lub 16 wychowanków, 

na 9 dyżurach dziennych było po dwóch wychowawców, w dwóch wychowawca i opiekun 

dziecięcy, na 16 wychowawca i pomoc wychowawcy, a w dniach 2, 8 i 29 września na dyżurze



był opiekun dziecięcy i pomoc wychowawcy. W katalogu osób pracujących z dziećmi nie ma 

stanowiska pomoc wychowawcy, zatem dyżur tej osoby pełniony wraz z wychowawcą przy 

przekroczonym limicie 14 dzieci nie znajduje uzasadnienia. Stwierdzono także, że podczas 

dyżurów nocnych w 21 przypadkach pełniony był on także przez pomoc wychowawcy, w 6 

przez wychowawców, a w trzech przez opiekunów dziecięcych. W tym przypadku, podobnie 

jak w miesiącu marcu, naruszono zapis wymogu § 11 ust. 2 rozporządzenia, ponieważ pomoc 

wychowawcy nie figuruje w katalogu osób pracujących z dziećmi, o których mówi art. 98 ust. 1 

ustawy. {dowód: akta kontroli str. 22-24,26)

W miesiącu listopadzie 2018 r., kiedy umieszczonych było 16 wychowanków, na 21 

dyżurach dziennych było po dwóch wychowawców lub wychowawca i opiekun, na 6 

wychowawca i pomoc wychowawcy, a w dniach 11, 18 i 24 listopada 2018 r. na dyżurze nie 

było żadnego wychowawcy, opiekę sprawowały opiekunka dziecięca i pomoc wychowawcy. 

Podobnie jak w miesiącu wrześniu, przy przekroczonym limicie 14 dzieci, dyżury pełniły na 

ogół dwie osoby, w tym osoba zatrudniona na stanowisku pomoc wychowawcy, co nie znajduje 

uzasadnienia. Stwierdzono także, że podczas 18 dyżurów nocnych opiekę zapewniała jedna 

osoba i była to także pomoc wychowawcy. W tej sytuacji, podobnie jak w miesiącach 

poprzednich, naruszono zapis § 11 ust. 2 rozporządzenia, ponieważ pomoc wychowawcy nie 

figuruje w katalogu osób pracujących z dziećmi, o których mówi art. 98 ust.l ustawy.

{dowód: akta kontroli str. 22-24,27)

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji wykazała, że w Domu nie była 

przestrzegana norma § 16 rozporządzenia mówiąca o tym, iż wychowawca kieruje procesem 

wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. O ile spełniony był wymóg przypisanej liczby dzieci 

do 1 wychowawcy, to zwrócono uwagę, że procesem wychowawczym 5 dzieci kierowała osoba 

zatrudniona na stanowisku opiekunki dziecięcej, co jest wbrew ww. przepisowi.

(dowód: akta kontroli str. 18)

Zgodnie 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 zatrudniony w Placówce psycholog, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami opracował ww. dokument dla wszystkich dzieci, przy niektórych 

współpracował ze specjalistą pracy z rodziną. Diagnozy były systematycznie aktualizowane 

i zawierały obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. U niektórych wychowanków 

wskazano do realizacji program terapeutyczny, w przypadku dwójki dzieci taki program był



opracowany w szkole przez pracowników oświaty we współpracy z pedagogiem z Placówki. 

Zwrócono uwagę, że nie we wszystkich diagnozach uwzględniono obszar dotyczący dalszych 

losów dzieci (adopcja, pobyt w pieczy rodzinnej) oraz przygotowania do usamodzielnienia 

(szczególnie w przypadku starszych kilkunastoletnich wychowanków).

{dowód: akta kontroli str. 31-32)

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 dziecku. W Placówce plany 

te zostały opracowane przez wychowawców oraz przez opiekuna dziecięcego (dla 5 dzieci), 

co w przypadku opiekuna było niezgodne z wyżej przytoczonym zapisem rozporządzenia. 

We wszystkich planach znajdowała się adnotacja o braku asystenta rodziny, sporządzona 

w oparciu o informację przekazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, 

do którego zwracała się PO W z prośbą o wskazanie takiej osoby. W jednym przypadku rodzina 

miała przydzielonego asystenta, natomiast rodzice mieli sądowy zakaz zbliżania się do dzieci, 

co skutkowało tym, że w obszarze opieki nad dziećmi nie było możliwości prowadzenia pracy 

z tą rodziną.

Wśród analizowanych dokumentów (próba kontrolna obejmowała 51% całości, 9 teczek), 

zwrócono uwagę, że w wielu brakowało dat ich sporządzenia (był okres obowiązywania planu), 

oraz podpisu osoby sporządzającej (było wskazane kto jest wychowawcą). Modyfikacja planów 

następowała nie rzadziej niż co pół roku, co było zgodne z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, 

podczas posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, na które zapraszani byli każdorazowo 

przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Plany zawierały cel główny 

długoterminowy -  jeden z czterech określonych w § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia: powrót 

do rodziny biologicznej, adopcja, umieszczenie w innej formie pieczy zastępczej lub 

usamodzielnienie oraz cele szczegółowe krótkoterminowe/długoterminowe i planowane w ich 

obrębie działania, analizę obszarów funkcjonowania dziecka, o których mowa w § 15 ust. 4 

rozporządzenia. (dowód: akta kontroli str. 33-34)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a) -  i) 

rozporządzenia, dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu zawierającą opis wskazanych 

obszarów, co też w kontrolowanej jednostce zostało dopełnione, (dowód: akta kontroli str. 35-36)

Zatrudnieni w Domu specjaliści -  dwóch psychologów i pedagog -  prowadzili 

wspólnie, na jednym druku dla każdego wychowanka arkusz badań i obserwacji



psychologicznych oraz pedagogicznych. Wpisy w dokumentacji były systematyczne, raz lub 

więcej razy w miesiącu na podstawie obserwacji dziecka i podjętych z nim działań. W teczkach 

znajdowały się także opinie psychologiczne, orzeczenia z poradni psychologiczno -  

pedagogicznych, formularze badań i testów przeprowadzonych z dzieckiem, opinie ze szkół, 

itp. W związku z tym, że wszyscy podopieczni Placówki wymagają różnego typu zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, objęci zostali pomocą specjalistów, 

zatrudnionych w Placówce, tj. logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty (ćwiczenia ruchowe, 

ogólnorozwojowe, terapia pedagogiczna, pedagogika Montessori, zajęcia z psychologiem, 

z pedagogiem), jak i poza nią. Zakres i tematyka prowadzonego wspomagania odnotowywane 

były w kartach udziału w zajęciach prowadzonych przez wyżej wymienionych. W związku 

z powyższym wymóg zapisu § 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia był w Placówce spełniony.

{dowód: akta kontroli str. 37-38)

Obowiązkiem placówki, zgodnie z § 18 ust.l pkt 1 rozporządzenia, jest zapewnienie 

wychowankom wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych 

i stanu zdrowia. Menu opracowywane jest przez zatrudnionego w Zespole dietetyka, posiłki 

są zgodne z normami żywieniowymi przewidzianymi dla określonego wieku dzieci. W Zespole 

Placówek działa kuchnia, w której przygotowywane są dwudaniowe obiady, spożywane już 

na terenie Placówki. Śniadania i kolacje są robione w aneksie kuchennym, zgodnie z § 18 ust. 

3 pkt 4 rozporządzenia, przez wychowawców z pomocą dzieci. Produkty do posiłków pobierane 

są z magazynu. Również w ramach cyklicznych zajęć kulinarnych dzieci uczą się 

przygotowywać proste posiłki i poznają różne produkty. Na podwieczorki zwykle są słodkie 

bułeczki, ciasta, owoce, kisiel, itp. W sumie w Domu jest pięć posiłków, oprócz wymienionych 

powyżej, także drugie śniadanie. W myśl § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, produkty 

żywnościowe są dostępne dla dzieci przez całą dobę, a niektóre z nich są przechowywane 

w lodówce. Wychowankowie potwierdzili powyższe w rozmowach z kontrolującymi, jak 

również możliwość samodzielnego przygotowania posiłku, korzystania z kuchni, 

otrzymywania różnorodnych potraw, zawsze jednak po uprzednim poinformowaniu osoby 

dorosłej, cyt.: „jedzenie jest smaczne”, „pomagamy przygotowywać potrawy”, „jeżeli jestem  

głodny, to mogę poprosić o kanapki ”, „posiłki robią ciocie na kuchni, jem y w naszej jadalni ”, 

„w placówce pomagamy”, „w czwartki są zajęcia dodatkowe, poznajemy różne owoce 

i robiliśmy sałatkę owocową”, „ja mogę robić w kuchence, coś sobie przygotować”, „kiedy 

jestem głodna to ciocia mi przygotowuje albo sama mogę sobie zrobić w kuchni”. Wszystkie 

dzieci chwaliły jakość posiłków, cyt.: „kotlet schabowy i ziemniaki były dobre, nie lubię 

surówek”, „dobre posiłki, lubię wszystkie”, „dobre, wystarczająco, są dokładki”. W okresie



objętym kontrolą nie było w Placówce podopiecznych, którzy wymagaliby ze względów 

kulturowych czy religijnych specjalnej diety. Nie było także potrzeby zaopatrzenia 

podopiecznych w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego o których mowa 

§ 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. Wobec powyższego można przyjąć, że wyżywienie jest 

właściwie zbilansowane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci.

(dowód: akta kontroli str. 39-4,88-101)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, placówka powinna umożliwić 

wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej. W przypadku Placówki Nr III o charakterze 

specjalistyczno -  terapeutycznym ten obszar działania ma szczególne znaczenie, zważając 

na zakres dysfunkcji występujących u dzieci. Z wyjaśnień Dyrektora oraz analizy dokumentacji 

wynika, że w Zespole zatrudniony jest lekarz pediatra, który sprawuje codzienną opieką 

medyczną nad dziećmi, a wspomagają go pełniące całodobową opiekę pielęgniarki oraz 

pielęgniarz. Na dzień kontroli troje dzieci posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, 

pozostałe dzieci również wymagały indywidualnej opieki i niwelowania występujących u nich 

zaburzeń lub niedostosowań. Wychowankowie objęci byli szczepieniami według kalendarza, 

badaniami wstępnymi, profilaktycznymi oraz związanymi z diagnostyką w trakcie choroby.

W okresie objętym kontrolą zapewniono wychowankom konsultacje u specjalistów:

• psychiatra -  17 wizyt (Centrum Psychiatrii Neuromed, Wrocław)

• neurolog -  4 wizyty (Centrum Psychiatrii Neuromed, Wrocław, Dolnośląski Szpital

Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław, dr. Małgorzata K., Wrocław)

• chirurg (ogólny/ręki) -  8 wizyt (Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska, ul. M. 

Curie -  Skłodowskiej, Wrocław, Copernicus Podmiot Leczniczy, Gdańsk,

® stomatolog -  35 wizyt (Prima -  Med. Centrum Medyczne, Wrocław, Poradnia 

Stomatologiczna Baden, Wrocław, NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna, 

Wrocław)

• laryngolog -  6 wizyt (Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska, Wrocław, Polski 

Związek Głuchych, Wrocław, Medicus Sp. z.o.o., Wrocław)

• dermatolog -  3 wizyty (Ama Vita, Wrocław)

• okulista -  1 wizyta (Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska, Wrocław, 

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Wrocław)
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® kardiolog -  1 wizyta (Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Curie -  Skłodowska, 

Wrocław)

© badania DNA -  2 wizyty 

o badania EEG -  2 wizyty

Dwoje dzieci przebywało w szpitalu: na Oddziale Kardiologicznym oraz na Oddziale Chirurgii 

Dziecięcej. Dzieci były zaopatrywane w produkty lecznicze, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 

3 rozporządzenia, a w myśl § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, niektóre dzieci wymagały 

wyrobów medycznych -  trzem wychowankom zakupiono okulary. Dzieci w rozmowach 

potwierdziły, że w przypadku konieczności są konsultowane z lekarzem, chodzą do Przychodni, 

podawane są im leki, cyt.: „jeździmy do lekarzy -  okulisty, stomatologa”, „ chodzę do dentysty, 

gdy byłam chora to leżałam w łóżku ”, „ korzystam z wizyt u specjalistów 

W okresie objętym kontrolą sześcioro dzieci uczestniczyło w indywidualnej fizjoterapii, 

a pozostałe dziesięcioro poddanych było diagnozie fizjoterapeutycznej. Fizjoterapia miała 

na celu przeciwdziałanie zaburzeniom koordynacji ruchów i niezborności ruchowej, 

zaburzeniom postaw ciała i równowagi, asymetrii postawy, skoliozie lewostronnej 

i przykurczowi mięśni klatki piersiowej, zaburzeniom postawy i przykurczowi tylnej grupy 

mięśni, wzmożonemu napięciu mięśniowemu.

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

dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej w szerokim zakresie ich potrzeb indywidualnych oraz 

zaopatrywała w leki, wyroby medyczne, jeśli takie były wymagane.

(dowód: akta kontroli str. 42-47,88-101)

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

obowiązek szkolny i w zależności od wieku uczęszczali do:

© Szkoły Podstawowej nr 12 -  11 wychowanków, w tym czworo w klas integracyjnych; 

o Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 87 -1  wychowanek;

• czworo wychowanków nie uczęszczało jeszcze do szkoły.

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał z indywidualnego 

nauczania. Wszyscy mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji. Nauka własna, według 

obowiązującego planu dnia odbywała się codziennie po południu, a w dni wolne według 

potrzeb. Wówczas wychowawcy uczestniczyli w przygotowaniu dzieci do zajęć szkolnych, byli
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oni także wspomagani przez wolontariuszy, psychologów i pedagoga. Część wychowawców 

ponadto posiada uprawnienia z terapii pedagogicznej, w związku z czym dzieci na bieżąco 

w trakcie prowadzonych przez tych pracowników dyżurów, miały zapewnioną specjalistyczną 

pomoc w zakresie pokonywania problemów szkolnych. Na terenie szkół większość dzieci - 9, 

była poddawana oddziaływaniom terapeutycznym w różnych zakresach: rewalidacja 

z psychologiem, z pedagogiem, zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne, terapia logopedyczna, 

zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia ruchowo -  muzyczne, treningi umiejętności społecznych, 

usprawnianie procesów poznawczych, korepetycje, ćwiczenia na basenie w sekcji 

niepełnosprawnych. Na terenie Placówki w okresie objętym kontrolą, poszczególne dzieci 

poddawane były także oddziaływaniom zatrudnionych w jednostce specjalistów, których 

godziny pracy wyznaczone były również popołudniu:

© zajęcia kompensacyjno -  stymulujące prowadzone przez psychologa -  10 dzieci;

® zajęcia kompensacyjno -  terapeutyczne prowadzone przez psychologa -  15 dzieci;

® korepetycje dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, zajęcia w oparciu o pedagogikę 

Montessori - prowadzone przez pedagoga;

© zajęcia logopedyczne -  grupowe, z elementami Integracji Sensorycznej dla 2 dzieci, 

zajęcia indywidualne dla 20 dzieci -  prowadzone przez neurologopedę.

Wobec powyższego Placówka zapewniała wychowankom dostęp do zajęć wychowawczych, 

kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 

rozporządzenia. {dowód: akta kontroli str. 48-59)

Specjaliści również udzielali porad i konsultacji rodzicom dzieci, podczas dyżurów 

wyznaczonych w określonych dniach tygodnia. {dowód: akta kontroli str. 60)

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

wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono, że w Domu 

wszyscy uczniowie byli zaopatrywani w podręczniki przez szkołę. Przybory szkolne wydawane 

były dzieciom w dniu rozpoczęcia nauki oraz na początku drugiego semestru i uzupełniane na 

bieżąco, co także potwierdziły rozmowy z dziećmi, cyt.: J a k  się zepsuje piórnik, to ciocia 

wymienia”, „mam wszystkie potrzebne przybory”, „chodzę do szkoły z  ciocią, mam w szkole 

wszystkie przybory, lubię chodzić do szkoły”. {dowód: akta kontroli str. 48, 88-101)
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W okresie objętym kontrolą żadne z dzieci nie przebywało w bursie lub internacie, 

w związku z tym Placówka nie ponosiła opłat za pobyt dzieci poza nią oraz za przejazdy,

0 których mowa w § 18 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 rozporządzenia. Wychowankowie do szkół są 

doprowadzani i odprowadzani przez osoby dorosłe, za wyjątkiem wychowanków najstarszych 

(12-14 letnich), którzy mają możliwość samodzielnych powrotów.

{dowód: akta kontroli str. 49)

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

powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Podczas wizji 

lokalnej jednostki stwierdzono, że w pokojach podopiecznych znajdowały się przedmioty

1 sprzęty dostosowane do wieku oraz zainteresowań wychowanków. Były zabawki, gry, 

przytulanki, dodatkowo w wyposażeniu świetlicy znajdowały się książki, puzzle, gry 

edukacyjne, pomoce dydaktyczne (pedagogika Montessori), przybory plastyczne oraz inne 

zabawki i sprzęt RTV. Do dyspozycji dzieci był także sprzęt sportowy: rowery, hulajnogi, 

trampolina, rolki, łyżwy, piłki i bramki, plac zabaw. Ze względu na wiek dzieci, 

większość ich czasu wolnego zorganizowana była przez pracowników. Zatem podopieczni 

uczestniczyli w wielu imprezach okolicznościowych na terenie Zespołu lub w wycieczkach 

i wyjściach poza Placówkę. W okresie objętym kontrolą zostały zorganizowane uroczystości 

atrakcyjne i ważne dla dzieci: Mikołajki, święta Bożego Narodzenia (z uroczystą kolacją, 

prezentami, wizytą u Prezydenta Miasta, kolędowaniem, wyjściem do ruchomej szopki), 

Sylwester, bal karnawałowy, święto Trzech Króli, jasełka, Walentynki, Dzień Kobiet, Święta 

Wielkanocne, święta majowe, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, itp. Ponadto 

zorganizowano wiele wyjść rekreacyjnych i wycieczek: na basen, do galerii handlowej, 

na kręgle, do muzeów i kina, na łyżwy, do zoo, wyjazd do Częstochowy, Sobótki, Chorzowa, 

na wczasy zdrowotne podczas wakacji, itp. W tej kwestii dzieci mówiły, cyt.: „mamy rowery 

i piłki, gramy w piłkę ”, „ chodzę na wycieczkę ”, „ bawię się żołnierzykami ”, „ na dworze gramy 

w p iłkę”, „mam gry planszowe”, „mam zabawki urodzinowe, były baseny, są rowery, 

hulajnogi, deskorolki ”, „ nasze zabawki są wspólne, możemy z nich korzystać 

Wychowankowie, pod nadzorem osób dorosłych, mieli dostęp do komputera. Na stanie 

Placówki były trzy takie urządzenia, w tym jeden dla wychowawców.

Wychowankowie w niewielkim stopniu uczestniczyli na terenie szkół w zajęciach 

rekreacyjnych czy kółkach zainteresowań. Pytane o to wskazały na: zajęcia pływackie na 

basenie, zajęcia w scholii oraz przyuczające do służby w kościele. Z oświadczenia Dyrektora
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wynika, że wychowankowie uczęszczali również na SKS, zajęcia umuzykalniające, plastyczne, 

manualno -  techniczne, taneczne. {dowód: akta kontroli str. 61-70, 88-101)

Rozmowy indywidualne z podopiecznymi potwierdziły, 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. Ubrania zakupione dla wychowanków odnotowywane były 

w księgach inwentarzowych i opisane dla kogo są przeznaczone. Zakupy te dokonywane były 

często w obecności dzieci, z wyłączeniem najmłodszych (2-3 latków), aby mogły one 

decydować o ich wyborze. Starsi wychowankowie (1 2 -1 4  latko wie) mogą otrzymywać środki 

i dokonywać samodzielnych zakupów odzieży czy kosmetyków, jednak najczęściej 

w obecności wychowawcy. Garderobę uzupełniano na bieżąco. W Placówce obowiązuje 

zasada, że nie przyjmuje się darowizn w postaci odzieży używanej, przyjmowane są jedynie 

nowe ubrania z hurtowni czy magazynów. Dzieci nie wnosiły uwag co do odzieży oraz 

środków czystości i panujących w tym obszarze praktyk. Wskazały, że cyt.: „ubrania dostaję 

od cioci ”, „ odzież i obuwie kupuję z  alimentów z ciocią ”, „ ciocia kupuje ubrania, mam ciepłą 

kurtkę, buty i czapkę”, „ciocia kupuje, czasem idziemy razem do sklepu”, „ubrania mam 

w szafie, kiedy są brudne dajemy do prania, stroje kąpielowe pierzemy sam i”, „ nie brakuje mi 

ubrań ”, ,, w myciu głowy pomaga mi ciocia, bo mam gęste włosy
{dowód: akta kontroli str. 71-72, 88-101)

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 kieszonkowego” oraz list wypłat ustalono, że kwota dla wychowanków 

kształtowała się od 10 zł dla pięciolatków, 20 zł dla sześciolatków, 30 zł dla dzieci powyżej 

7 roku życia. Określone w Regulaminie stawki nie mogą być niższe niż obecnie obowiązujące, 

a określone w § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na dzień kontroli minimalna kwota wynosiła 10,52 zł, 

a maksymalna 84,16 zł, stawki te obowiązują od 01.06.2018 r. W związku z powyższym w tym 

zakresie wystąpiła w Placówce nieprawidłowość, ponieważ dzieci otrzymujące najniższe 

kieszonkowe nie miały zapewnionej kwoty minimalnej. W trakcie kontroli Dyrektor wydał 

oświadczenie, cyt.: „Kieszonkowe dla pięciolatków od przyszłego roku tj. od 2019 zostało 

zaplanowane w budżecie i będzie wypłacane w wysokości 11 z ł.” W rozmowach 

indywidualnych z podopiecznymi potwierdzono informację, że dostają oni kieszonkowe.



Z racji wieku, część wychowanków nie potrafiła precyzyjnie określić w jakiej wysokości, 

potwierdziły natomiast, że kupują sobie różne drobiazgi jak np. słodycze czy zabawki 

w sklepach papierniczych. Wychowankowie, którzy potrafią się podpisać, kwitują odbiór 

kieszonkowego na listach wypłat. {dowód: akta kontroli str. 73-77, 88-101)

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników 

z wymaganymi kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w okresie 

objętym kontrolą Placówkę obsługiwało 5 wychowawców (4 na cały etat, 1 na Vi etatu), 

1 opiekunka dziecięca (cały etat), pedagog (cały etat), 2 psychologów (w wymiarze pełnego 

etatu), logopeda (cały etat), fizjoterapeuta (cały etat) oraz personel medyczny -  lekarz 

i 5 pielęgniarek. Wszyscy posiadali stosowne kwalifikacje (art. 98 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 

ustawy) oraz złożyli oświadczenia, o których stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4  ustawy. Dyrektor 

Placówki zatrudniony na pełny etat posiadał kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 

ustawy.

Stwierdzono także, że w Placówce zatrudnione były 4 pomoce wychowawców (pełny wymiar 

etatu), które nie są ujęte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w katalogu 

osób pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych. Nie ma takich 

stanowisk również w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz 

jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ustawa w art. 

99 ust. 5 wprawdzie zezwala na zatrudnianie w placówce opiekuńczo -  wychowawczej w razie 

potrzeby osób innych niż wymienione w art. 98, jednakże ze wskazaniem, że osoby te mogą 

zajmować stanowiska do obsługi i administracji, a nie opieki nad dziećmi. Z analizy zakresu 

obowiązków pomocy wychowawców wynika jednak, że poprzez współudział wspierają oni 

wychowawców, opiekunki w przeprowadzaniu zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz 

samodzielnie karmią, przewijają, kąpią i pomagają dzieciom w czynnościach 

samoobsługowych, czyli tym samym wykonują bezpośrednie czynności opiekuńcze przy 

wychowankach. Nade wszystko pomoce wychowawców, jak opisano we wcześniejszej części 

wystąpienia (strony 5-6), pełniły samodzielnie dyżury nocne w większości analizowanych 

przypadków, a także uzupełniały personel w pełnieniu dyżurów dziennych w przypadku 

przekroczenia liczby dzieci ponad 14. Zgodnie z art. 98 ustawy, osoba pracująca z dziećmi 

w placówce opiekuńczo -  wychowawczej powinna posiadać wykształcenie wyższe lub średnie 

o odpowiednim profilu. Osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy nie posiadały
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takich kwalifikacji. W związku z tym nie mogą one wykonywać obowiązków (ujętych w ich 

zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień), które wiążą się z czynnościami 

chociażby pielęgnacyjnymi, a tym bardziej opiekuńczymi, nawet jeśli tylko współuczestniczyły 

w nich wraz z wychowawcą. Można domniemywać, że czynności takie Ustawodawca 

przewidując potrzebę zatrudniania osób między innymi do pomocy w opiece nad dziećmi 

(szczególnie młodszymi i w ramach dopuszczonej liczby dzieci -14) określił stanowisko 

opiekunki dziecięcej, której kwalifikacje zawodowe mogą być inne niż osoby zatrudnionej na 

stanowisku wychowawcy.

Na dyżurach nocnych wprawdzie obecna była pielęgniarka, jednak jako personel medyczny,

0 którym mowa w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

1 która może być zatrudniona w jednostkach wspierania rodziny. Jednakże zatrudnienie osoby 

na takim stanowisku w placówce opiekuńczo -  wychowawczej (w odróżnieniu od opiekunki 

dziecięcej legitymującej się dyplomem pielęgniarki) nie daje jej uprawnień (co także wynika 

z zakresu obowiązków tych pracowników) do sprawowania opieki nad dziećmi.

{dowód: akta kontroli str. 78-87)

Zgodnie z normą art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor Placówki w terminie 18 miesięcy 

od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, winien złożyć do właściwego sądu wniosek 

o wszczęcie z urzędu postępowania o ponowne wydanie zarządzeń wobec dziecka. 

W kontrolowanej jednostce regulacja ta nie dotyczyła żadnego dziecka. Te przebywające ponad 

18 miesięcy miały uregulowaną sytuację prawną i zostały zgłoszone do ośrodka adopcyjnego.

{dowód: akta kontroli str. 18)

Przeprowadzony wywiad sterowany z wychowankami przebywającymi w Placówce 

miał także na celu zweryfikowanie przestrzegania ich praw w zakresie ochrony przed 

poniżającym traktowaniem i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej. W rozmowie 

z inspektorami brało udział 7 podopiecznych (w sumie przebywa w Placówce na co dzień 16, 

z pozostałymi nie przeprowadzono rozmowy ze względu na wiek lub niewyrażenie zgody) 

Podopieczni byli chętni do rozmowy, dzielili się swoimi uwagami i opiniami.

W rozmowach z kontrolującymi opowiedzieli o panujących w Placówce zwyczajach, swoich 

zadaniach, przyjętych zasadach, stosowanych karach i otrzymywanych nagrodach. 

Akceptowali je i mieli świadomość, że muszą się im podporządkowywać. Obowiązki 

przydzielane dzieciom dostosowywano do ich możliwości i rozwoju. W trakcie rozmowy 

potwierdzili, że podtrzymują kontakty osobiste z członkami rodzin, gdy są przez nich 

odwiedzani lub mają zgodę na przepustki do domu. Nikt z podopiecznych nie posiada telefonu. 

Podczas rozmów dzieci stwierdziły, że w Placówce jest telefon służbowy, z którego



prawdopodobnie można skorzystać, jednak w tym zakresie nie do końca orientowały się. Część 

z nich nigdy nie korzystała i nie wiedziała, że jest możliwość, aby zadzwonić do rodziny lub 

kogoś bliskiego z tego telefonu, innym się wydawało, że widzieli, jak ktoś z wychowanków 

rozmawiał przez telefon, ale nie wiadomo z jakiego powodu. Nikt w rozmowie nie potwierdził, 

by kiedykolwiek skorzystał z własnej woli z telefonu służbowego w celu nawiązania kontaktu 

z rodziną lub kimś bliskim, a jeśli była potrzeba kontaktu z taka osobą, jeden z wychowanków 

stwierdził, że korzystał z telefonu pożyczonego od osoby znajomej. Również nastolatko wie nie 

korzystali z telefonu w sytuacji, gdy byli nieobecni w szkole z powodu choroby. Braki szkolne 

uzupełniali dopiero po powrocie do szkoły, cyt.: „telefon nie jest po to by dzwonić do kolegi”, 

„ nie mam kontaktu telefonicznego z rodziną, będą tu na święta

Starsi wychowankowie (12-14 -  latko wie) nie korzystali z możliwości samodzielnych wyjść 

poza Placówkę, bo takich się raczej nie praktykuje, (wyjścia są zwykle z wychowawcą, czasem 

są samodzielne powroty ze szkoły). Podopieczni mieli przede wszystkim obowiązek nauki 

i przygotowania się do czekających ich egzaminów lub półrocznej klasyfikacji. Część też nie 

wiedziała czy może po szkole pozostać i pograć w piłkę z kolegami, czy wyjść do kolegów 

nawet w dni wolne od nauki. W tym zakresie mówili, cyt. „w czasie wolnym nie chcę się 

umawiać z kolegami”, „ze studentami do kościoła chodzę”, „nie chodzę w odwiedziny”. 

Z wypowiedzi dzieci wynikało, że kontakty zewnętrzne dotyczą jedynie rodziny, a brakowało 

możliwości nawiązywania bliższych stosunków z rówieśnikami. Wiek dzieci w Placówce 

pozwala na to, by w tym zakresie umożliwić im w większym zakresie rozwój społeczny. 

Wskazane jest więc przeprowadzić z dziećmi spotkanie i uświadomić im, jakie Placówka 

stwarza im możliwości w zakresie tego obszaru ich rozwoju. Wszyscy objęci byli kształceniem 

zgodnym z ich wiekiem lub zainteresowaniami. Dzieci uczestniczyły w atrakcjach 

organizowanych na terenie szkół w postaci różnych imprez szkolnych, wyjazdów 

jednodniowych lub kilkudniowych wycieczek. Wychowankowie zaprzeczyli występowaniu 

przemocy wobec nich samych ani nie byli świadkami przemocy wobec innych, cyt. „ nie boje 

się nikogo dorosłego ”, „ lubię ciocię ”, „ nie ma takiej której nie lubię Niektóre w trakcie 

rozmowy wskazały na kolegę z grupy, którego się obawiają. Z rozmów z Dyrektorem Placówki 

wynika, że dziecko to jest mocno zaburzone i sprawia ogromne problemy oraz wymaga 

ciągłego dyscyplinowania. Jest poddane specjalnym oddziaływaniom wychowawczym.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka w Placówce były przestrzegane, niemniej 

należy rozważyć możliwość rozszerzenia i dostępności niektórych praw, szczególnie że wiek 

wychowanków sprzyja temu. {dowód: akta kontroli str. 88- 101)
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W  jednostce kontrolow anej stw ierdzono następujące nieprawidłow ości:

1. W dniu kontroli liczba dzieci przebywających w Placówce była niezgodna z decyzją 

Wojewody, została ona przekroczona o dwie osoby.

2. Jeden z pokojów mieszkalnych wychowanków był większy niż pięcioosobowy.

3. Opiekun dziecięcy kierował procesem wychowawczym wychowanków.

4. Opiekun dziecięcy opracowywał plan pomocy dziecku.

5. Minimalna wysokość wypłacanej kwoty kieszonkowego oraz zapisy Regulaminu 

Kieszonkowego w przypadku dzieci pięcioletnich były niezgodne z obowiązującymi 

przepisami.

6. W godzinach nocnych opieka nad dziećmi była sprawowana przez pomoce 

wychowawców.

7. Opieka nad dziećmi gdy ich liczba przekroczyła 14 sprawowana była (oprócz 

wychowawcy) przez osobę nieuprawnioną.

8. Korzystanie z łazienki i toalety nie zapewniało intymności.

W związku z tym wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności liczbę wychowanków Placówki do limitu miejsc określonego 

w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Podstawa prawna: art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.), decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PS- 

IS.9423.34.2013 z dnia 3 września 2013 roku.

Termin realizacji: niezwłocznie

2. Zapewnić wychowankom pokoje mieszkalne nie większe niż pięcioosobowe.

Podstawa prawna: § 18 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

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

Termin realizacji: 28 luty 2019 r.

3. Kierowanie procesem wychowawczym dzieci powierzać wyłącznie osobom do tego 

uprawnionym, tj. wychowawcom.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
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Termin realizacji: niezwłocznie.

4. Opracowanie planu pomocy dziecku powierzać wyłącznie osobom do tego uprawnionym, 

tj. wychowawcom.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

5. Wypłacać wychowankom kieszonkowe nie mniejsze niż w wysokości określonej 

w przepisach, wprowadzić stosowane zmiany w Regulaminie Kieszonkowego. 

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

6. Zapewnić dzieciom opiekę w godzinach nocnych przez osoby do tego uprawnione. 

Podstawa prawna; § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720) w związku z art. 98 ustawy o wspieraniu 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

7. Uregulować kwestię osób bez kwalifikacji, które sprawowały wraz z wychowawcą 

opiekę nad dziećmi, gdy ich liczba przekroczyła 14.

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720), art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

8. Zapewnić intymne warunki korzystania z toalet i łazienek.

Podstawa prawna: § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

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

Termin realizacji: 30 kwietnia 2019 r.
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Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 
pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.). 
Proszę w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego 
o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 
pokontrolnym.

(p rzew odniczący  zespołu  kontro lnego)

. . . I M / i m c , ..........................
|  (kontroler)

......
(kontroler)

(k ierow nik  kom órki do spraw  kontroli)
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