
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lutego 2019 r.

ZP-NKWR.431.2.9.2018.MS 1

Pani
Jolanta Dutkiewicz
Dyrektor
Zespołu Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych "Dziecięcy Dom" 
Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej 
typu socjalizacyjnego Nr II

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 3 - 4  grudnia 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 z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

Magda Saska -  inspektor wojewódzki, przewodnicząca, Tomasz Borecki -  inspektor 

wojewódzki oraz Edyta Kamińska -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

„Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr II przy ul. Parkowej 2/2 we 

Wrocławiu, zwaną w dalszej części niniejszego wystąpienia „POW” 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 3 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
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interpretacja przepisów. 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 POW oraz obserwacji 

wychowanków i pracowników Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli 

pod nr 4. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „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 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza Nr II typu socjalizacyjnego działa na podstawie decyzji 

Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.33.2013 z dnia 3 września 2013 r. i zapewnia 

miejsca dla 14 wychowanków.
(dowód.: akta kontroli str.1-2)

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w POW figurowało 12 wychowanków, 

w tym 1 dziecko przebywające zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w rodzinie 

adopcyjnej w ramach osobistej styczności. Ponadto w Placówce Nr II wszystkie umieszczone 

dzieci były w wieku poniżej 10 roku życia (najmłodsze 20 miesięcy, najstarsze 3 lata i 11 

miesięcy). Art. 95 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że umieszczanie dzieci poniżej 10 roku 

życia możliwe jest tylko w przypadkach, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

przebywa matka lub ojciec dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie 

gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Z przeanalizowanej 

dokumentacji indywidualnej wychowanków wynika, że każde dziecko posiadało 

postanowienie sądu o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz aktualne 

skierowanie wystawione przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej we Wrocławiu). Kwestia powyższa będzie przedmiotem odrębnego 

postępowania wyjaśniającego.

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia w czasie zajęć opiekuńczych

i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci. 

Dokonując analizy losowo wybranych grafików pracy wychowawców za miesiąc kwiecień, 

lipiec i październik 2018 r. ustalono, że w ciągu dnia dyżur zawsze pełnił co najmniej jeden 

wychowawca lub osoba pracująca z dzieckiem, np. opiekun dziecięcy, co było zgodne z § 10 

ust. 1 rozporządzenia. Z przedstawionej przez Dyrektora ewidencji dzieci wynika,



że w poszczególnych dniach analizowanych grafików w PO W limit miejsc nie został 

przekroczony, zatem pod opieką 1 wychowawcy lub osoby pracującej z dzieckiem 

znajdowała się odpowiednia liczba podopiecznych, co było zgodne z § 10 rozporządzenia.

Dyżury nocne w ww. wymienionych miesiącach były obsadzone zawsze przez 

jednego pracownika: 21 razy (6 w kwietniu, 8 w lipcu, 7 w październiku) przez wychowawcę, 

10 razy (2 w kwietniu, 3 w lipcu, 5 w październiku) przez opiekunkę dziecięcą, 61 razy 

(22 w kwietniu, 21 w lipcu, 18 w październiku) przez pomoc wychowawcy. Wobec 

powyższego dyżury nocne realizowane były 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.

Praca wychowawców była wspomagana przez specjalistów: pedagoga i dwóch 

psychologów oraz neurologopedę, a w trakcie prowadzanych przez nich zajęć pod ich opieką 

przebywało nie więcej niż 6 dzieci jednocześnie. Mając na uwadze powyższe 

w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 3 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str.22-31,66-72, 75-76)

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia tylko wychowawca może kierować procesem 

wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Analiza dokumentacji wykazała, że w okresie 

kontrolnym w POW procesem wychowawczym kierowało 4 wychowawców oraz 1 opiekun 

dziecięcy (każdy miał maksymalnie 3 dzieci), który zgodnie z wyżej przytoczonym zapisem 

rozporządzenia nie był do tego uprawniony.
(dowód: akta kontroli str.26,32)

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. W Placówce plany pomocy 

dziecku zostały opracowane przez wychowawców oraz w jednym przypadku przez opiekuna 

dziecięcego, co było niezgodne z wyżej przytaczaną normą rozporządzenia. We wszystkich 

planach znajdowała się adnotacja o braku asystenta rodziny w oparciu o informację 

przekazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, do którego zwracała 

się POW z prośbą o wskazanie takiej osoby.

W treści planów pomocy umieszczono cztery cele główne, z których należało wybrać 

jeden. Uczyniono tak tylko w dwóch przypadkach, co było zgodne z § 15 ust. 3 pkt 2 

rozporządzenia, w pozostałych przypadkach brakowało tej informacji. Ponadto dokumenty 

zawierały działania krótkoterminowe oraz długoterminowe, najczęściej obowiązywały przez 

6 miesięcy oraz był modyfikowane nie rzadziej niż co pół roku, o czym stanowi § 15 ust. 5
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pkt 1 rozporządzenia. Plany pomocy dziecku tworzone były na podstawie diagnozy i składały 

się z kilku obszarów ważnych dla funkcjonowania dziecka, m. in.:

-  procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego w czasie pobytu 

w placówce,

-  potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej i więzi 

z rodziną,

-  relacji społecznych i funkcjonowania w grupie, środowisku rówieśniczym 

i szkolnym,

-  środowiska, z którego pochodzi,

-  rozwoju edukacyjnego,

-  wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego 

funkcjonowanie w placówce i poza nią.
(dowód: akta kontroli str. 33-36)

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr II wychowawcy na bieżąco wypełniali 

kartę pobytu dla każdego dziecka zawierającą opis wskazanych obszarów zgodnie z § 17 

ust. 1 pkt 2 lit. a) - i) rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 37-38)

Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

psycholog lub pedagog sporządza diagnozę psychofizyczną wychowanka, o czym stanowi 

zapis § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Wszyscy wychowankowie posiadali aktualną diagnozę 
zawierającą obowiązujące obszary.

{dowód: akta kontroli str. 39-40)

W POW psycholog oraz pedagog winni prowadzić arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych oraz pedagogicznych wynikające z § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. 

Na 6 przeanalizowanych dokumentów w 2 nie było wpisów pedagoga. Z wyjaśnień Dyrektora 

wynika, że „kontakt pedagoga z dziećmi nie był częsty z uwagi na wiek wychowanków (...) 

i ograniczał się do inicjowania kontaktu indywidualnego w zajęciach prowadzonych wg 

pedagogiki Montessori (...), nie wszystkie dzieci były na ten kontakt gotowe”. W przyszłości 

należy uwzględnić prowadzenie przez pedagoga arkuszy badań i obserwacji wszystkim 

wychowankom.

Dodatkowo ww. specjaliści oraz terapeuta na bieżąco uzupełniali karty udziału 

w zajęciach wskazane w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 41-44)

Dyrektor Placówki oświadczył, iż wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,



co było zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Jednocześnie z informacji przekazanej 

przez Dyrektora POW wynika, że podopiecznym zapewniano całodobowy dostęp do 

produktów żywnościowych i napojów (w kuchni znajdowały się świeże owoce i warzywa, 

w lodówce m.in.: produkty mleczne). Na terenie Zespołu Placówek znajdowała się kuchnia, 

w której przygotowywano wszystkie posiłki, a następnie dostarczano do Placówki Nr II. 

W trakcie obserwacji pracy POW przez osoby kontrolujące, pracownicy pełniący dyżur 

zadbali o higienę dzieci przed posiłkiem oraz doglądali wychowanków w samodzielnym 

spożywaniu drugiego śniadania.

W kontrolowanym okresie nie było podopiecznych wymagających specjalistycznej 

diety ani środków specjalnego przeznaczenia.
(dowód: akta kontroli str. 45-49)

Zgodnie z oświadczeniem pisemnym Dyrektora Placówki wszyscy wychowankowie 

byli objęci podstawową opieką zdrowotną, profilaktyką prozdrowotną, leczeniem 

i rehabilitacją. W POW zatrudniano lekarza pediatrę oraz pielęgniarki dyżurne, które 

organizowały specjalistyczne wizyty lekarskie, skierowania do nich zależne były od potrzeb 

indywidualnych dzieci. W każdym przypadku otrzymania recepty na wyroby medyczne i leki, 

zakup realizowały pielęgniarki. Na 12 podopiecznych, dwoje posiadało orzeczenie 

o niepełnosprawności, w tym 1 dziecko z wielowadziem zaopatrzono w aparat słuchowy, 

po zabiegu zaszycia podniebienia miękkiego oraz oczekujące na zabieg korekcji kciuków obu 

dłoni. W związku z faktem, że w Zespole Placówek funkcjonuje placówka opiekuńczo -  

wychowawcza typu specjalistyczno -  terapeutycznego podopieczni posiadający orzeczenie 

o niepełnosprawności w pierwszej kolejności powinni być kierowani do tego typu placówki.

W okresie objętym kontrolą wychowankowie skorzystali z porad m.in.: pediatry, 

stomatologa, laryngologa, chirurga plastycznego, ortopedy, chirurga ręki, okulisty, kardiologa 

dziecięcego, anestezjologa, nefrologa oraz z poradni genetycznej i badań DNA. Wizyty 

lekarskie odnotowywano w aktach osobowych dziecka.

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

zapewniała podopiecznym dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenie w wyroby 

medyczne i produkty lecznicze.
(dowód: akta kontroli str. 50-52 )

W okresie kontrolnym Placówka Nr II zapewniała wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. Podopieczni byli 

objęci specjalistyczną pomocą przez pracowników jednostki (psychologa, pedagoga, 

terapeutów). Do najczęstszych zajęć należały: zajęcia z psychologiem, rehabilitacja, terapia 

logopedyczna, neurologiczna, zajęcia wg metody Montessori i Sherborne, zajęcia Integracji



Sensorycznej. Potwierdzenie powyższego stanowiły wpisy w dokumentacji dzieci (karty 

pobytu i karty zajęć prowadzone przez specjalistów).
{dowód: akta kontroli str. 53-54)

W trakcie kontroli udostępniono kserokopię spisu inwentarzowego dotyczącego 

wyposażenia w odzież sezonową. Również wizja lokalna Placówki, w tym szaf, regałów oraz 

półek potwierdziły, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a) i c) rozporządzenia, dzieci były 

wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki 

higieny osobistej, stosownie do wieku i ich indywidualnych potrzeb. Środki higieny 

zapewniono dzieciom w pełni i uzupełniano je na bieżąco.
{dowód: akta kontroli str.28,55-58)

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 wieku oraz zainteresowań wychowanków: maskotki, pluszaki, klocki, 

zabawki edukacyjne, zabawki rozwijające motorykę, zabawki interaktywne, lalki, samochody.
{dowód: akta kontroli str. 28)

Z uwagi na wiek podopiecznych Placówki Nr II, tj. poniżej 4 roku życia, poniższe 

zapisy § 18 rozporządzenia dotyczące: zaopatrzenia w podręczniki i pomoce szkolne, dostępu 

do nauki w szkołach lub w systemie nauczania indywidualnego, obowiązku zapewnienia 

pomocy w odrabianiu lekcji, ponoszenia opłat za pobyt wychowanka w bursie lub internacie 

nie miały zastosowania.
{dowód: akta kontroli str.22-23, 28, 29, 30, 60)

Kieszonkowe, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wypłacane jest 

wychowankom powyżej 5 roku życia. Według przedstawionego przez Dyrektora 

oświadczenia, podopiecznym nie było wypłacane kieszonkowe z uwagi na pobyt w Placówce 

wyłącznie dzieci poniżej 5 roku życia.
{dowód: akta kontroli str. 59)

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

wychowankom zajęcia rekreacyjno -  sportowe. W okresie objętym kontrolą dzieci 

uczestniczyły w następujących formach:

• wizyta Św. Mikołaja;

• wyjście do Liceum Ogólnokształcącego nr II na zabawy sportowe, zajęcia 

muzyczne, plastyczne, słodki poczęstunek;

• wyjście do Kuchni Marche na zabawy i słodki poczęstunek;

• uroczysta Kolacja Wigilijna;
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• kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

• bal Sylwestrowy;

• powitanie Nowego Roku;

• wizyta duszpasterska (Kolęda) oraz udział w Jasełkach;

• bal Pożegnanie Karnawału „Tańce Przebierańce”;

• obchody Walentynek;

• świętowanie Dnia Kobiet;

• obchodzenia Pierwszego Dnia Wiosny;

• uczestnictwo w Święcie Pokarmów;

• uczestnictwo w Śniadaniu Wielkanocnym, zabawach „szukanie zajączka” oraz 

Lanym Poniedziałku;

• obchodzenie Święta czekolady;

• grill w ogrodzie na rozpoczęcie sezonu grillowego;

• uroczyste obchody Dnia Dziecka;

• wyjazd na letni wypoczynek do Wielenia;

• wycieczka do lasu na grzyby;

• obchody Dnia Wszystkich Świętych;

• świętowanie Dnia Pluszowego Misia.

Ponadto przy Zespole „Dziecięcy Dom” znajduje się obszerny ogród z bardzo dobrze 

wyposażonym placem zabaw, w którym w okresie wiosennym i letnim są organizowane 

zabawy i gry na świeżym powietrzu.
(idowód: akta kontroli str. 60-61)

Placówka mieści się na wysokim parterze w budynku wolnostojącym przy

ul. Parkowej 2/2 we Wrocławiu. Wychowankowie mieli do dyspozycji 3 pokoje:

1 pięcioosobowy, 2 czteroosobowe, które były wyposażone w: szafy, łóżka, półki, komody,

posiadały właściwe oświetlenie, w każdym z nich był duży dywan. Pokoje były obszerne,

kolorowe, czyste, zawierały przedmioty codziennego użytku oraz zabawki dostosowane do

wieku dzieci. W żadnym pokoju nie mieszkało więcej niż 5 dzieci, wobec czego norma

dotycząca § 18 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia była zachowana. Powierzchnia pomieszczeń

zapewniała przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia.

Na terenie POW była łazienka, 3 toalety (w tym 2 dostosowane do wieku podopiecznych),

w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający zgodność z zasadami

higieny, osobna suszarnia z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych. Placówka

posiadała aneks kuchenny z miejscem do przygotowywania posiłków, oraz jadalnię
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wyposażoną w stoliki i krzesła dostosowane do wieku podopiecznych. Obok znajdował się 

obszerny pokój stanowiący wspólną przestrzeń mieszkalną (pokój dzienny). Znajdowały się 

w nim: 2 fotele, stolik, regał, TV oraz biurko z krzesłem i komputerem stacjonarnym 

dla wychowawców. Dodatkowo osobny pokój był przeznaczony do pracy wg metody 

Montessori (zaopatrzony w pomoce odpowiednie do ćwiczeń i zabawy). Mając na uwadze 

powyższe stwierdza się, że Placówka spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 - 5  

rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 30-31,65)

Pani Jolanta Dutkiewicz zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku 

dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr II posiadała kwalifikacje zawodowe 

zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. W okresie objętym kontrolą w PO W zatrudnionych było 

3 wychowawców w wymiarze 3 etatów (w tym jeden wychowawca pełnił funkcję 

koordynatora Placówki), 1 wychowawca na % etatu oraz 2 opiekunki dziecięce w wymiarze 

pełnego czasu pracy. Ponadto w POW opiekę nad dziećmi zapewniał personel medyczny 

(pielęgniarz dyżurny -  koordynator, 4 pielęgniarki dyżurne), każdy w wymiarze 1 etatu oraz 

lekarz w wymiarze XA etatu. Wśród kadry byli również: zastępca dyrektora

ds. pedagogicznych, starszy specjalista pracy z rodziną, 2 psychologów w wymiarach 

pełnego etatu oraz neurologopeda i fizjoterapeuta -  obaj w wymiarze Vi etatu.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz 

oświadczenia zgodne z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy złożone w aktach osobowych pozwoliły 

na stwierdzenie, że wszystkie osoby uprawnione ustawowo do pracy z dziećmi miały 

wymagane kwalifikacje zawodowe.

Stwierdzono także, że w okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych było 

9 osób na stanowisku „pomoc wychowawcy”, z czego dwie we wskazanym okresie 

zrezygnowały z pracy. Osoby te 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 2-3), pełniły 

samodzielnie dyżury nocne w większości analizowanych przypadków. 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 takich kwalifikacji, poza 1 osobą. 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.
{dcrwód: akta kontroli str. 62-64, 75-79) 

W kontrolowanej jednostce 1 podopieczny przebywał w niej ponad 18 miesięcy i nie 

posiadał uregulowanej sytuacji prawnej, wobec czego Dyrektor Placówki złożył 

wniosek do sądu o pozbawienie rodziców biologicznych praw rodzicielskich. Jednakże należy 

przypomnieć, że zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy Dyrektor winien złożyć do właściwego 

sądu wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o ponownie wydanie zarządzeń wobec 

dziecka, nie zaś o pozbawienie rodziców praw rodzicielskich. Ponadto do wniosku należy 

dołączyć opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną, co w powyższym 

przypadku również nie miało miejsca. Ponadto chłopiec przebywał w Placówce od 2 stycznia 

2017 r., zaś wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej został sporządzony



w dniu 15 października 2018 r., z czego wynika, że ustawowy termin 18 miesięcy został 

przekroczony. Należy w przyszłości przestrzegać wyżej wymienionego terminu.

W trakcie kontroli 3 wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną zostało 

zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego w terminie 25 stycznia 2016 r., 22 grudnia 2017 r. 

oraz 22 lutego 2018 r. i oczekiwali na przysposobienie. Dodatkowo w sytuacji 3 dzieci, 

których rodzice już zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej toczyło się postępowanie

0 ustanowienie opiekuna prawnego, po którym wychowankowie także zostaną zgłoszeni do 

Ośrodka Adopcyjnego.
{dowód: akta kontroli str.22-23)

W celu oceny przestrzegania Praw Dziecka w zakresie ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem oraz mając na uwadze potencjalne zaburzenia rozwojowe 

wychowanków przeprowadzono wstępnie obserwację uczestniczącą w czasie wolnym dzieci 

spędzanym na zabawie oraz podczas zajęć opiekuńczych (szykowanie się do posiłku

1 spożywaniu posiłku). Zaobserwowano, że wszyscy podopieczni byli żywo zainteresowani 

obecnością obcych im osób (inspektorów kontroli), niektórzy chętnie podchodzili, 

nawiązywali relację, inni zaś byli onieśmieleni. Wychowankowie byli uśmiechnięci, ufni, 

chętni do kontaktu ze swoimi opiekunami. W sytuacji wystąpienia nadmiernego wzbudzenia, 

wychowawcy zwracali się do nich spokojnie. Nie zaobserwowano u podopiecznych cech lęku 

ani zachowań wskazujących na stosowanie przemocy. W zachowaniu dzieci, zarówno wobec 

opiekunów, jak i osób obcych nie zaobserwowano niczego, co mogłoby wskazywać na to, 
że są bite, gnębione i zaniedbywane przez personel Placówki. Wobec czego można uznać, 

że był przestrzegany przepis art. 4 pkt 1 -11  ustawy dotyczący respektowania Praw Dziecka.
{dowód: akta kontroli str. 65)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr II, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Opiekun dziecięcy kierował procesem wychowawczym wychowanków.

2. Opiekun dziecięcy opracowywał plan pomocy dziecku.

3. Brak wyznaczenia celu głównego w większości kontrolowanych planów pomocy 

dziecku.

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

wychowawców.

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Kierowanie procesem wychowawczym dzieci powierzać wyłącznie osobom do tego 

uprawnionym, tj. wychowawcom.
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Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

2. 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.

3. Wyznaczać cel główny w planach pomocy dziecku.

Podstawa prawna: § 14 ust. 3 pkt 3 lit b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

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

(Dz. U. z 2011 r., poz. 292).

Termin realizacji: niezwłocznie.

4. 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.

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 

998, ze zm.). Proszę w terminie do dnia 15 marca 2019 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie:

Pracownik nieobecny

(kontroler)
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