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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 3 - 1 5  stycznia 2016 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 (Dz. U. z 2015 r„ 

poz. 332, j.t. ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu i Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domach dla Dzieci 

Towarzystwa „Nasz Dom” we Wrocławiu, zwanych w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Dodatkowo, 

w związku z wytycznymi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

i Rzecznika Praw Dziecka wyrażonymi w pismach Nr DSR.1.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 

2015 roku i Nr ZSS.422.26.2015.JZ z dnia 5 listopada 2015 roku dokonano oceny 

działalności Placówki w zakresie prawidłowości sporządzania zakresów obowiązków 

wychowawców i przepisów regulaminu pracy placówki opiekuńczo -  wychowawczej pod 

kątem podziału czasu pracy wychowawców oraz przestrzegania art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631, ze zm.)



w obszarze rozpowszechniania wizerunku dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela 

ustawowego i zgodą dziecka, które ukończyło 13 rok życia.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli na I półrocze 2016 roku 

zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 stycznia 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Hanna Jednaszewska odpowiedzialna 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 zostało przeprowadzone na podstawie udostępnionej 

dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora 

i liderów Placówki, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe oraz wizji lokalnej. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod 

Nr. 1/2016. 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).

Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” Oddział we Wrocławiu jest niepubliczną 

jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzoną przez 

Towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego 

Nr PS.IA 9013/81/08 z dnia 7 lipca 2008 roku, zmienionej decyzją Nr PS-IS.9423.2.2012 

z dnia 13 lutego 2012 roku. Placówka funkcjonuje na podstawie porozumienia o realizacji 

zadania prowadzenia placówki opiekuńczo -  wychowawczej z limitem 28 miejsc zawartego 

z Miastem Wrocław na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku. Bezpośrednią 

opiekę i wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych Placówka realizuje 

w dwóch domach na ul. Zagrodniczej 13b i ul. Storczykowej 43 we Wrocławiu. W każdym 

z domów jest po 14 miejsc dla dzieci skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu. Siedzibą Dyrektora Placówki, pracownika socjalnego i psychologa 

są wynajęte pomieszczenia w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu 

(idowód: akta kontroli str. 1 5 -1 6 , 23).

Na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 13 stycznia 2016 roku w Placówce (obu domach) 

umieszczonych było łącznie 27 wychowanków w wieku od 7 do 19 lat. Wszyscy 

wychowankowie realizowali obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w tym 7 dzieci
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w szkołach podstawowych, 14 dzieci w gimnazjach i 6 w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Trzech wychowanków realizowało obowiązek szkolny i stale przebywało poza Placówką 

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Wałbrzychu, Cerekwicy Nowej 

i Załuskowie oraz po jednym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Szklarskiej Porębie 

i w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu. Dla trojga dzieci Placówka zapewniła dostęp do 

nauki w systemie nauczania indywidualnego. W okresie objętym kontrolą wychowankowie 

Domów dla Dzieci we Wrocławiu nie korzystali z burs lub internatów. W przypadku 

młodzieży dojeżdżającej do szkół, Placówka pokrywała koszty przejazdów w postaci biletów 

miesięcznych. Wskazani przez Dyrektora Placówki wychowawcy kierowali procesem 

wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci {dowód: aha kontroli str. 34 -  35, 37, 39).

Ocena standardów opieki, w tym warunków bytowych i mieszkaniowych 

wychowanków Placówki została dokonana w czasie wizytacji domów przy ul. Zagrodniczej 

i ul. Storczykowej. W domu przy ul. Zagrodniczej do dyspozycji wychowanków 

przeznaczonych było 6 pokoi, w tym trzy pokoje trzyosobowe, dwa pokoje dwuosobowe 

i jeden pokój jednoosobowy. Wszystkie pokoje były właściwie oświetlone, a ich 

powierzchnia zapewniała przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie 

z wyposażenia typu szafy, biurka, półki, itp. Na każdym z trzech poziomów domu są łazienki 

z toaletą oraz wyodrębnione miejsca do prania i suszenia odzieży. Na parterze znajduje się 

kompletnie wyposażona kuchnia wraz z aneksem, gdzie przy stole można spożywać posiłki 

oraz duży salon, który stanowi wspólną przestrzeń mieszkalną do spotkań, wypoczynku i 

spożywania posiłków. Z kolei w domu przy ul. Storczykowej wychowankowie zajmują pięć 

pokoi dwuosobowych oraz po jednym pokoju jednoosobowym i trzyosobowym. Pokoje były 

również właściwie oświetlone i wyposażone. W domu są trzy toalety, dwie łazienki oraz 

pralnia z suszarnią. Na dolnej kondygnacji jest duży salon ze stołem i krzesłami, kanapą, 

telewizorem a obok kompletnie umeblowana i wyposażona kuchnia. Placówka zapewnia więc 

w obu domach miejsca do przygotowywania, przechowywania i obróbki żywności. 

Wychowankowie mają swobodny, lecz nadzorowany, dostęp do napojów 

i jedzenia, również w porze nocnej. W Placówce wychowankowie mogą korzystać z intemetu 

i komputerów. Nauka własna odbywa się w pokojach dzieci lub w salonach przy udziale 

i pomocy wychowawców. Wymagania dotyczące warunków bytowych i mieszkaniowych 

określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia zostały zrealizowane {dowód: aha  kontroli str. 36, 

38).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Dyrektora Placówki wychowankowie 

każdego z domów przygotowują tygodniowy jadłospis pod nadzorem wychowawców i na
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jego podstawie sporządzają listę zakupów. Raz w tygodniu wychowawca wraz z dziećmi 

dokonuje zakupów wszelkich niezbędnych produktów oraz chemii i środków higieny 

osobistej, które przywozi kierowca. W obu domach wychowankowie mają zapewnione pięć 

posiłków dziennie. Wychowawca samodzielnie przygotowuje śniadania, natomiast wspólnie z 

dziećmi obiady i kolacje. Wyżywanie w Placówce dostosowane jest do potrzeb rozwojowych, 

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dzieci {dowód: akta kontroli str. 20 - 21).

Każde dziecko przyjmowane do Placówki zostaje objęte podstawową opieką 

zdrowotną w Ośrodku Profilaktyki i Lecznictwa Woj nów (dotyczy dzieci z domu przy 

ul. Zagrodniczej) i w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Pszczelarskiej 7 

we Wrocławiu (dotyczy dzieci z domu przy ul. Storczykowej). W okresie objętym kontrolą 

wychowankowie korzystali również z pomocy lekarzy specjalistów, w tym: psychiatry, 

ortodonty, gastrologa, dermatologa, okulisty, nefróloga, ortopedy, neurologa i stomatologa. 

Dzieci tego wymagające były także hospitalizowane na oddziale psychiatrycznym, 

ginekologicznym i nefrologicznym. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi wychowankowie 

zaopatrywani są na bieżąco w konieczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne {dowód: akta kontroli str. 21).

Placówka każdemu wychowankowi zapewnia odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i potrzeb. Lider każdego z domów 

dysponuje kwotą 800,00 zł na dziecko w skali roku. Zakupy odzieży i obuwia dokonywane są 

w ramach realizacji planów pomocy dziecku. Starsi wychowankowie dokonują zakupów 

samodzielnie, natomiast młodszym dzieciom odzież jest kupowana przez wychowawców. 

Zakup i przekazanie dziecku odzieży, obuwia i bielizny odnotowuje się w „kartach 

odzieżowych”. Zaopatrzenie wychowanków w podręczniki i przybory szkolne następuje 

z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego, a ewentualne braki uzupełniane są systematycznie 

w czasie jego trwania. W roku szkolnym 2015 / 2016 na zakup podręczników i przyborów 

szkolnych Placówka wydała ok. 21 tysięcy złotych {dowód: akta kontroli str. 20, 22).

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Domów dla Dzieci Nr 5/2012 z dnia 21 grudnia 

2012 roku w sprawie wypłaty „kieszonkowego” liderzy domów przy ul. Zagrodniczej i ul. 

Storczykowej opracowali zasady przyznawania i wypłaty „kieszonkowego” dla swoich 

podopiecznych. Każdy wychowanek ma prawo do otrzymania kwoty 25 zł, która może być 

zwiększona lub zmniejszona w zależności od zachowania, realizacji obowiązku szkolnego czy 

aktywności na terenie domu. Przedstawiona w czasie kontroli dokumentacja wypłat 

„kieszonkowego” za styczeń, marzec, kwiecień, lipiec, wrzesień i październik 2015 roku nie 

wykazała żadnych nieprawidłowości w tym zakresie {dowód: akta kontroli str. 5 9 -6 7 ) .



Placówka zapewniała swoim wychowankom dostęp do zajęć wychowawczych 

prowadzonych na co dzień przez wychowawców w zakresie funkcjonowania w domu 

i szkole, samodzielności, budowania relacji z dorosłymi i rówieśnikami oraz dostęp do zajęć 

kompensacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez psychologów i pedagogów 

w szkołach specjalnych, do których uczęszczało pięciu wychowanków. Dzieci objęte były 

terapią indywidualną, socjoterapią lub terapią psychologiczną. Mając na uwadze 

zdiagnozowane u wychowanków braki edukacyjne i problemy z nauką Placówka we 

współpracy ze szkołami organizowała szeroki wachlarz zajęć wyrównawczych i korepetycji. 

W ramach wewnętrznego programu Towarzystwa „Nasz Dom” w Warszawie pod nazwą 

„Moja przyszłość” wychowankowie mogli zgłaszać swoje potrzeby i zainteresowania, aby 

skorzystać z możliwości opłacenia dodatkowych zajęć. Przyznane stypendia dla ośmiu 

wychowanków przeznaczono na sfinansowanie zajęć pływackich, fotograficznych, 

językowych, nauki szycia lub zajęć kompensacyjnych. Dzieci korzystały również z zajęć 

pozalekcyjnych, najczęściej sportowych, językowych i artystycznych {dowód: akta kontroli 

str. 22 — 24). Wymagania dotyczące standardów opieki określonych w § 18 ust. 1 pkt 5, 11 i 

12 rozporządzenia zostały przez Placówkę zrealizowane.

Na podstawie § 14 rozporządzenia w Placówce zostały sporządzone przez psychologa 

diagnozy psychofizyczne dla każdego z wychowanków. W trakcie czynności kontrolnych 

Dyrektor Placówki przedłożył aktualizacje diagnoz przygotowanych w roku 2015. 

Dokumenty zawierały informacje dotyczące mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu 

w rodzinie, rozwoju dziecka i jego relacji z otoczeniem, wskazań do pracy pedagogicznej, 

realizacji programu terapeutycznego i pracy z rodziną dziecka {dowód: akta kontroli str. 40 - 

45).

Realizując obowiązek wynikający z § 15 rozporządzenia dla wszystkich

wychowanków Placówki opracowane zostały plany pomocy zawierające cel pracy, działania 

krótko i długoterminowe oraz konieczne modyfikacje. Plany obejmowały realizację zadań 

w okresie od lutego 2015 do lutego 2016 roku w obszarach zdrowia, rodziny, edukacji 

i zainteresowań. Dokumenty zostały opracowane przez wychowawców kierujących procesem 

wychowawczym jednak bez współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu 

organizującego pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka. Mając na uwadze obowiązek 

wynikający z art. 100 ust. 1 ustawy należy więc zintensyfikować współpracę z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu w zakresie przygotowywania i realizacji 

planów pomocy {dowód: akta kontroli str. 46 -  49).



W placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego dla każdego 

wychowanka winna być prowadzona karta pobytu dziecka zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 

pkt 2 rozporządzenia. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oceny kart pobytu za 

marzec, czerwiec i wrzesień 2015 roku prowadzonych dla czternastu wychowanków. Analiza 

przedłożonej przez Dyrektora Placówki dokumentacji pozwoliła na stwierdzenie, że karty 

pobytu zawierały wszystkie wymagane opisy i informacje, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 

2 rozporządzenia {dowód: akta kontroli str. 50 - 54).

Zgodnie z treścią § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w Placówce dla każdego 

wychowanka winny być prowadzone arkusze badań i obserwacji psychologicznych 

i pedagogicznych. W okresie objętym kontrolą w Domach dla Dzieci Towarzystwa „Nasz 

Dom” we Wrocławiu zatrudniony był tylko psycholog, który w ramach powierzonych 

obowiązków sporządzał diagnozy psychofizyczne, prowadził badania psychologiczne oraz 

oddziaływania psychologiczne, w tym konsultacje, spotkania i wsparcie. Wszystkie 

podejmowane działania były odnotowywane w dzienniku pracy psychologa oraz w arkuszu 

zajęć specjalistycznych. Mając na uwadze ustawowy obowiązek prowadzenia kart udziału 

w zajęciach prowadzonych przez psychologa lub pedagoga dla dzieci tego wymagających 

oraz arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych zalecam dostosowanie 

nazewnictwa prowadzonych dokumentów zgodnie z wymogami rozporządzenia {dowód: akta 

kontroli str. 25, 55 - 58).

Na podstawie włączonych do akt kontroli planów pracy wychowawców za styczeń, 

marzec, maj, sierpień i listopad 2015 roku stwierdzono, że w czasie zajęć opiekuńczych 

i wychowawczych pod opieką jednego wychowawcy przebywało nie więcej niż 14 dzieci. 

W dni powszednie, w godzinach popołudniowych, w każdym z domów pracowało po dwoje 

wychowawców. Opiekę nad wychowankami w porze nocnej sprawowała zawsze jedna osoba 

-  wychowawca. Na podstawie oświadczenia Dyrektora Placówki stwierdzono również, że 

w czasie prowadzonych zajęć pod opieką psychologa przebywało nie więcej niż 6 dzieci. 

Wskaźnik zatrudnienia osób pracujących z dziećmi odpowiada normie zawartej w § 10 ust. 1, 

2, 3 oraz § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia {dowód: akta kontroli str. 68 -  82).

Zgodnie z brzmieniem art. 97 ust. 3 ustawy Dyrektorem Domów dla Dzieci 

Towarzystwa „Nasz Dom” we Wrocławiu jest Pani Hanna Jednaszewska posiadająca 

wymagane kwalifikacje zawodowe oraz udokumentowany staż pracy w instytucjach 

zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną. W okresie objętym kontrolą w Placówce 

zatrudnionych było czternaście osób na stanowiskach „opiekuna -  wychowawcy”. W oparciu 

o dokumenty z akt osobowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów



ukończenia studiów wyższych) stwierdzono, że wszystkie osoby mają wymagane ustawą 

kwalifikacje zawodowe, lecz zostały zatrudnione na stanowisku, które nie jest wymienione 

w katalogu osób pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo -  wychowawczej. W roku 

2015 Placówka współpracowała również na podstawie umów cywilno -  prawnych 

z korepetytorami, szkoleniowcami, psychologiem i terapeutą {dowód: akta kontroli str. 18, 28 

-29).

Mając na uwadze wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej dokonano analizy treści zakresów obowiązków wychowawców oraz regulaminu 

pracy Placówki pod kątem podziału czasu pracy wychowawców. Stwierdzono, że 

w dokumentacji osobowej 10 pracowników były zakresy obowiązków na stanowisku 

wychowawcy zawierające w pkt 11 zapis o obowiązku rozliczenia godzin dyspozycyjnych 

przeznaczonych w szczególności na realizację zadań innych niż opieka nad dzieckiem, lecz 

bez podziału czasu pracy wychowawcy. W przypadku pozostałych 4 osób stwierdzono 

w zakresach obowiązków na stanowisku wychowawcy brak zapisów dotyczących podziału 

czasu pracy i obowiązku rozliczenia tzw. godzin dyspozycyjnych. Dodatkowo, obowiązujący 

od 1 lutego 2010 roku w Domach dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” we Wrocławiu 

regulamin pracy wskazuje w § 5 równoważny czas pracy dla wychowawców oraz określa 

porę nocną. Regulamin nie zawiera zapisów dotyczących podziału czasu pracy 

wychowawców z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy {dowód: 

akta kontroli str. 18 -  19, 37 -  38). Do zadań osób pracujących z dziećmi i sprawujących nad 

nimi opiekę, poza bezpośrednią pracą z wychowankami, należy ponadto opracowywanie 

planów pomocy dziecku, prowadzenie kart pobytu, sporządzanie okresowej oceny dziecka, 

współpraca z rodziną dziecka, a także innymi instytucjami biorącymi udział w procesie 

wychowawczym. W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, wychowawca powinien 

wykonywać wszystkie wyżej wymienione zadania, a więc nie jest to czas przeznaczony 

wyłącznie na bezpośrednią pracę z dziećmi.

Realizując z kolei wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechnia 

wizerunku dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela ustawowego i dziecka powyżej 13 

roku życia rozpytano Dyrektora Placówki czy rozpowszechnia jakiekolwiek zdjęcia swoich 

podopiecznych np. z wakacji, uroczystości domowych, rocznic, wyjazdów, wycieczek, itp. 

Dyrektor Placówki złożył oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku swoich 

podopiecznych i przedłożył zgody przedstawicieli ustawowych na zamieszczanie na stronie 

internetowej Towarzystwa „Nasz Dom” Oddział we Wrocławiu zdjęć oraz danych 

osobowych wychowanków.
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W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w ramach kontroli problemowej 

w trybie zwykłym w Domach dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” we Wrocławiu stwierdza 

się następujące nieprawidłowości:

1. Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do pracy na stanowisku wychowawcy 

w placówce opiekuńczo -  wychowawczej zatrudnione zostały na stanowisku 

„opiekuna -  wychowawcy”.

2. Zakresy obowiązków na stanowisku wychowawcy oraz Regulamin pracy Placówki nie 

zawierały zapisów dotyczących podziału czasu pracy wychowawcy.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenia pokontrolne: 

1. Uregulować zatrudnienie osób pracujących z dziećmi na stanowiskach „opiekuna 

-  wychowawcy”.

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

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, ze zm.)

Termin realizacji: do 31 marca 2016 r.

2. Zakresy obowiązków wychowawców oraz przepisy Regulaminu pracy Placówki 

uzupełnić o zapisy dotyczące podziału czasu pracy wychowawców.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r„ poz. 332, ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy 

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

zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) w związku z art. 129 § 1 Kodeksu pracy.

Termin realizacji: do 31 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 197d ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 332, j.Ł, ze zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, 
zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawia stanowisko w sprawie 
ich uwzględnienia.

Pouczenie:

W terminie do dnia 5 kwietnia 2016 roku kierownik kontrolowanej jednostki wińi 
o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wj

; o
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