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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu wpłynęło anonimowe pismo od pracowników Domu Małego Dziecka Fundacji 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w Wałbrzychu informujące o występujących 

ich zdaniem nieprawidłowościach w zakresie realizacji obowiązków służbowych przez 

pedagoga i pracownika socjalnego, zarządzania i rozdzielania darów przekazywanych 

Placówce oraz nieprzestrzegania przez dyrektora placówki obowiązku zgłaszania informacji

0 przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków 

adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Mając na uwadze powyższe, w dniach 5 i 7 stycznia 2016 r. na podstawie art. 122

1 art. 122a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 332, j.t., ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Grażyna Zielińska -  

starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Piotr Szafarowicz -  starszy 

inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Domu 

Małego Dziecka Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w Wałbrzychu przy 

ul. Asnyka 13, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Mając na uwadze zarzuty podniesione w anonimowym piśmie pracowników Placówki 

zakres kontroli obejmował:

1. ocenę kwalifikacji zawodowych pedagoga i pracownika socjalnego,

2. zakresy obowiązków pedagoga i pracownika socjalnego oraz prawidłowość 

prowadzonej przez nich dokumentacji,
i

3. ocenę sytuacji wychowanka S.M.,



4. realizację obowiązku zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków 

adopcyjnych,

5. uczestnictwo wychowawców w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny 

sytuacji dziecka,

6. ocenę procedury przyjmowania i rozdawania darów otrzymanych przez Placówkę.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 stycznia 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Alicja Rogowska - Florczak, którą w okresie od 1 lutego 

2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. ze względu na urlop macierzyński zastępowała Joanna 

Drewniok. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę 

pozytywną z nieprawidłowością. a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora Placówki, 

pracownika socjalnego, pedagoga oraz akt osobowych w zakresie dokumentacji 

potwierdzającej kwalifikacje zawodowe. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli 

pod Nr. 26. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub 

„rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 

1720).

Dom Małego Dziecka Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” 

w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Asnyka 13 jest niepubliczną jednostką wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej. Placówka zapewnia 30 miejsc i działa na podstawie decyzji 

Nr PS-IS.9423.33.2011 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2011 roku. W dniu 

kontroli w Placówce przebywało 37 wychowanków, a więc dopuszczalny limit miejsc był 

przekroczony. Troje wychowanków przebywa w rodzinach preadopcyjnych i z chwilą 

uprawomocnienia postanowień o przysposobieniu zostanie wykreślonych z ewidencji 

Placówki (<dowód: akta kontroli str. 11-14).

Ad 1.

W Placówce w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 9 wychowawców, 

6 opiekunek dziecięcych, 1 pielęgniarka oraz na pół etatu pedagog i psycholog. Natomiast na 

podstawie umowy zlecenia świadczył pracę pracownik socjalny. Dokonując analizy akt 

osobowych ustalono, że wszyscy wyżej wymienieni pracownicy posiadali kwalifikacje 

zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami tj. art. 98 ust. 1 i 3 ustawy (dowód: akta 

kontroli str. 15-17).
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Ad 2.

Na stanowisku pedagoga w wymiarze ‘/i etatu zatrudniona była Pani Alina Zwolińska. 

W Placówce pełniła dyżury w poniedziałki od godziny 8.00 do 12.00, w środy od godziny 

8.00 do 16.00 oraz w czwartki od 8.00 do 16.00. Zgodnie z przydzielonym jej zakresem 

obowiązków prowadziła następującą dokumentację:

• karty pracy specjalisty, w których odnotowywane były wszystkie działania, kontakty z 

rodzicami, szkołą sądami, poradniami,

• karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu - dla 

dzieci, które wymagają zajęć wyrównawczych i kompensacyjnych,

• arkusze badań i obserwacji będące podstawą do opracowania dla każdego dziecka 

diagnozy.

Mając na uwadze powyższe, przedstawiona podczas kontroli dokumentacja jest zgodna z § 14 

ust. 1 i 2 oraz § 17 ust.l pkt 3 i 4 rozporządzenia.

Na stanowisku pracownika socjalnego świadczyła pracę Pani Joanna Drewniok. Prowadzona 

przez wyżej wymienioną dokumentacja to:

• karty pracy socjalnej z rodziną -  zawiera dane dotyczące daty i szczegółowo 

opisanych czynności wykonanych podczas pracy socjalnej, notatki z kontaktów, 

spostrzeżenia i uwagi,

• ewidencja wyjść służbowych,

• kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego -  dotyczy sytuacji rodziny 

dziecka umieszczonego w placówce,

• plan pracy z rodziną biologiczną wychowanka

Powyższa dokumentacja jest zgodna ze wskazaną w Regulaminie Organizacyjnym: {dowód: 

akta kontroli str. 20- 23).

Ad 3.

W przesłanym przez pracowników anonimowym piśmie wniesiono zastrzeżenia do 

działań pedagoga w stosunku do 6 - letniego wychowanka, który został zapisany do klasy „0”, 

a zdaniem skarżących powinien być odroczony od obowiązku szkolnego. Po dokonaniu 

analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji ustalono, że chłopiec przebywa 

w Placówce od 3 marca 2014 r. Jest to już trzeci pobyt dziecka w tej placówce. Decyzję

0 zapisaniu chłopca do klasy „0” podjęto wspólnie z Dyrektorem Placówki, psychologiem 

oraz po zasięgnięciu opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na podstawie badań

1 obserwacji, opinii z PPP oraz sporządzonej diagnozy ustalono, że zaburzenia rozwoju 

psychomotorycznego i intelektualnego dziecka wynikały z zaniedbań środowiskowych 

i braku odpowiedniej stymulacji. Zatem wskazane było, by chłopiec miał systematyczne 

kontakty z rówieśnikami w środowisku szkolnym. Z informacji uzyskanych podczas kontroli
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wynika, że pedagog był w stałym kontakcie telefonicznym i bezpośrednim 

z wychowawczynią dziecka. Z ostatniej opinii z dnia 4.01.2016 r. wystawionej przez 

wychowawcę klasy „0” wynika, że chłopiec rozwija się prawidłowo, chętnie przebywa 

w grupie rówieśniczej, współpracuje z dziećmi w zabawie, nawiązuje z nimi bliskie kontakty, 

reaguje na prośby i polecenia nauczyciela, szanuje wytwory i działalność innych, przestrzega 

ustalonych norm i zasad. Mając na uwadze powyższe, podjęta przez pedagoga decyzja

0 nieodraczaniu obowiązku szkolnego była jak najbardziej zasadna. Dzięki stałym kontaktom 

z rówieśnikami chłopiec pokonuje barierę nieśmiałości i coraz lepiej rozwija się fizycznie

1 umysłowo {dowód: akta kontroli str. 20-21, 29-31, 34).

Ad 4.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ma 

obowiązek zgłaszać informacje o przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin 

przysposabiających. W dniu 16 grudnia 2015 r. skierowano do Pani Iwony Włodarczyk -  

zastępcy dyrektora Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pismo 

z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej: realizacji obowiązku zgłaszania przez Dyrektora 

Placówki dzieci z uregulowaną sytuacją prawną liczby dzieci wolnych prawnie zgłoszonych 

w 2015 r. oraz datę ostatniego zgłoszenia.

Dzięki informacji uzyskanej w przesłanym w dniu 22 grudnia 2015 r. piśmie 

ustalono, że Dyrektor Placówki zgłasza na bieżąco do OA DOPS we Wrocławiu dzieci 

z uregulowaną sytuacją prawną. W roku 2015 zgłoszonych zostało 12 dzieci, natomiast 

ostatnie zgłoszenie miało miejsce w dniu 10 listopada 2015 r. Powyższe informacje zostały 

potwierdzone podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w Placówce {dowód: akta 

kontroli str. 10).

Ad 5.

Zgodnie z art. 135 ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno -  terapeutycznego, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka ocenia sytuację umieszczonego dziecka. W kontrolowanej 

Placówce ze względu na przebywające dzieci poniżej 3 roku życia, posiedzenia zespołu 

odbywały się najczęściej raz w miesiącu, choć zdarzało się, że w sytuacji przyjęcia dziecka 

w ramach interwencji posiedzenia zespołu były zwoływane dwa razy w miesiącu. Ustalono, 

że od stycznia 2015 r. do dnia kontroli odbyło się 19 posiedzeń zespołu. Dokonując analizy 

protokołów stwierdzono, że w skład zespołu wchodzili: dyrektor, pedagog, psycholog, 

pracownik socjalny, wychowawca, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, przedstawiciel
i

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 5a i 6 ustawy



zapraszani byli także rodzice biologiczni wychowanka oraz asystent rodziny, jeśli był 

przydzielony. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułował na piśmie 

wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce z uzasadnieniem oraz 

wskazaniami do pracy. Wnioski przesyłane były do Sądu Rodzinnego i Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Mając na uwadze powyższe, zastrzeżenie dotyczące 

braku wychowawców w składzie zespołu jest niezasadne {dowód: akta kontroli str. 21).

Ad 6.

W przesłanym do tut. Wydziału piśmie wskazano nieprawidłowości w procedurze 

przekazywania i rozdawania darów od sponsorów. Głównym zarzutem było wydanie przez 

Dyrektora zarządzenia, by wszystkie dary trafiały na początku do jego gabinetu. W wyniku 

wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że w Placówce funkcjonuje procedura 

przyjmowania darów. W celu uniknięcia niekontrolowanego podziału darów wszystkie 

przekazywane przez darczyńców rzeczy składane były rzeczywiście w gabinecie Dyrektora 

i w obecności komisji składającej się z Dyrektora, referenta oraz intendenta -  magazyniera 

spisywany był protokół przyjęcia, wyceny i przekazania do magazynu. Następnie, zgodnie 

z tzw. „magazynówką” dary umieszczane były w magazynach. Artykuły spożywcze co 

tydzień wydawane były osobom odpowiedzialnym (wychowawca, opiekun dziecięcy) do 

grupy wychowanków {dowód: akta kontroli str. 23, 35-37).

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano jedno zalecenie dotyczące 

przekroczonego limitu miejsc dla dzieci umieszczonych w Placówce.

1. Należy dostosować liczbę wychowanków umieszczonych w Placówce do limitu miejsc. 

Podstawa prawna: art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015, poz. 332, j.t., ze zm.)

Termin realizacji: do 31 marca 2016 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197d ust. 2 i ust. 3 ustaw y z dnia 9 czerwca 2011 r. o w spieraniu rodziny i system ie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, ze zm.) kontrolowana jednostka może, w term inie 7 dni od dnia 
otrzym ania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W ojewoda w term inie 14 dni od dnia 
otrzym ania zastrzeżeń przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

W  terminie do dnia 10 kwietnia 2016 roku kierownik kontrolowanej jednostk i winien powiadom ić W ojewodę 
Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawjcmyehifflnBOffiYpfSJSł ,^ § ł8 0 § n iu 
pokontrolnym. ^ UP- "

(kontroler) Wydziafli Polltvki Społecznej

(kontroler) l(kontroler) t \ (kierownik komórki do spraw kontroli)
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