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Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19 i 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 122 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 kontroli oraz Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej typu rodzinnego -  Rodzinnym Domu Dziecka Nr 11 we Wrocławiu (RDD), 

z siedzibą przy ulicy Zelwerowicza 16/6.

Zakres kontroli obejmował ocenę działalności Placówki w zakresie wypełniania 

standardów opiekuńczo -  wychowawczych wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy 

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

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720) oraz przestrzegania Praw Dziecka wynikających z ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

332, j.t. ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na 

I półrocze 2016 r., zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 r. W okresie objętym kontrolą, tj. 

od 1 lutego 2015 roku do 19 lutego 2016 r. funkcję Dyrektora RDD Nr 11 pełniła Mirosława 

Stawirej, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień. 

W zakresie działalności Placówki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną. 

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.



Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie wizytacji jednostki oraz 

analizy dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Placówki tj.: diagnoz, planów pomocy, 

kart pobytu dziecka, dowodów wypłaty kieszonkowego. Zasięgnięto również opinii pedagoga 

z Gimnazjum Nr 4 we Wrocławiu. Przeprowadzono również indywidualnie rozmowy 

z podopiecznymi Domu. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli Placówki. Ilekroć 

w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku 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).

Rodzinny Dom Dziecka Nr 11 we Wrocławiu przy ul. Zelwerowicza 16/6 prowadzi 

działalność na podstawie decyzji Nr PS.IA.9013/64/08 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

3 marca 2008 roku. Jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego 

i zabezpiecza 5 miejsc dla dzieci pozbawionych sądownie opieki rodzin własnych.

Na dzień kontroli w Placówce umieszczonych było 5 wychowanków w wieku od 15 

do 19 lat. Wszyscy wychowankowie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w tym 

dwoje na poziomie gimnazjalnym oraz troje w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum 

ogólnokształcące, technikum, szkoła zawodowa). Żaden z wychowanków nie jest objęty 

nauczaniem indywidualnym, natomiast jeden chłopiec w tygodniu przebywa w internacie 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul Parkowej 27 we Wrocławiu. 

W przypadku młodzieży dojeżdżającej do szkół Placówka pokrywa koszty przejazdów 

zaopatrując dzieci w URBANCARD.

Dokonując analizy sytuacji prawnej wychowanków stwierdzono, że w przypadku 

dwójki pełnoletnich osób rodzice są pozbawieni praw, natomiast rodzice pozostałej trójki 

mają ograniczoną władzę rodzicielską. (Dowód: akta kontroli str. 12)

Placówka zlokalizowana jest na II piętrze w budynku przy ul. Zelwerowicza 16/6 we 

Wrocławiu. Do dyspozycji wychowanków przeznaczono dwa pokoje: trzyosobowy dla 

dziewcząt i dwuosobowy dla rodzeństwa chłopców. Pokoje są właściwie oświetlone, a ich 

duża powierzchnia zapewnia zarówno przechowywanie rzeczy osobistych, jak i swobodne 

korzystanie z wyposażenia (biurka, stoły, szafy). Wychowankowie mają do dyspozycji 

łazienkę z toaletą. Placówka zabezpiecza również wspólną przestrzeń mieszkalną tj.:

- salon, w którym znajduje się komplet wypoczynkowy, ława oraz sprzęt audiowizualny,

- kuchnię wyposażoną w sprzęt gospodarstwa domowego z wydzielonym miejscem 

przeznaczonym na spożywanie posiłków (stół z krzesłami),

- pomieszczenie komputerowe. (Dowód: akta kontroli str. 16,17)
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Placówka zapewnia wychowankom wszystkie posiłki tj. trzy podstawowe - śniadanie, 

obiad i kolację oraz dodatkowo drugie śniadanie i podwieczorek. W tygodniu śniadania 

i obiady przygotowywane są przez Panią Stawirej natomiast kolacje i podwieczorki dzieci 

przyrządzają samodzielnie. Wychowankowie adekwatnie do wieku, pomagają w sporządzaniu 

niektórych potraw zwłaszcza w dni wolne od nauki tj. soboty i niedziele oraz współdecydują

0 menu. Dzieci mają swobodny dostęp do napojów i jedzenia, również w porze nocnej.
(Dowód: akta kontroli str. 13)

Wszystkie dzieci objęte są podstawową opieką zdrowotną lekarza rodzinnego 

w Przychodni przy ul. Ziemowita we Wrocławiu. Z informacji udzielonych przez Dyrektora 

Placówki wynika, że poza jedną dziewczynką, która objęta jest opieką lekarza okulisty

1 ortodonty, pozostali wychowankowie nie korzystają z pomocy lekarzy specjalistów. (Dowód:

akta kontroli str. 13)

Placówka w ramach przyznanego ryczałtu, o którym mowa w art. 115 ustawy, 

zapewnia każdemu dziecku odzież, obuwie, bieliznę, środki higieny osobistej oraz wymagane 

podręczniki i przybory szkolne. Zakupy odzieży dokonywane są w zależności od zgłaszanych 

potrzeb przez Panią Stawirej lub przez starsze dzieci samodzielnie. Środki higieny osobistej 

tj. mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów, dezodorant, proszek do prania, papier 

toaletowy kupowane są przez opiekunów najczęściej w centrach handlowych. Przed 

rozpoczęciem roku szkolnego opiekunowie zakupują przybory szkolne i podręczniki. 

Natomiast w trakcie roku braki w artykułach szkolnych są na bieżąco uzupełniane. (Dowód: akta

kontroli str. 14-15)

Zgodnie z § 18 ust.l pkt 5 rozporządzenia Placówka zapewnia swoim wychowankom 

dostęp do zajęć kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych prowadzonych przez 

specjalistów ze szkół oraz Fundacji „Pozytywka”. Codziennej pomocy w nauce i odrabianiu 

zadań domowych udzielają opiekunowie i korepetytorzy (studenci). Ponadto jedna 

z wychowanek uczęszcza na zajęcia poszerzające wiedzę i przygotowujące do egzaminu 

maturalnego. (Dowód: akta kontroli str. 13-14)

W okresie objętym kontrolą wychowankowie Placówki uczestniczyli zgodnie 

z swoimi zainteresowaniami w różnych zajęciach pozalekcyjnych oraz rekreacyjno- 

sportowych tj. dziewczynki chodziły na naukę tańca, natomiast chłopcy trenowali piłkę 

nożną. Wychowanki brały również udział w realizacji następujących projektów:

• „Wehikuł Usamodzielnienia”, realizowany przez Fundację Robinson Crusoe. Projekt 

uczył między innymi autoprezentacji, poruszania się w realiach ekonomii, wdrażał do



przedsiębiorczości. Projekt realizowany był w formie warsztatowej i umożliwiał 

chętnym uczestnikom bezpieczny i płatny staż zawodowy.

• „Wspieranie rozwoju uczniów wrocławskich szkół” — finansowany przez Wydział 

Zdrowia Urzędu Miasta. Dziewczęta uczestniczyły w  wielomiesięcznych zajęciach 

zakończonych pokazem tańca. (Dowód: akta kontroli str. 15,16)

W roku szkolnym 2014/2015 wszyscy wychowankowie Placówki otrzymali promocje. 

W opinii Dyrektora podopieczni uzyskują oceny na poziomie dobrym i nie mają problemów 

z frekwencją. Opiekunowie są w stałym kontakcie ze szkołami i wychowawcami klasowymi.

Raz w miesiącu każdy wychowanek Placówki otrzymywał do własnego dysponowania 

kwotę „kieszonkowego” w wysokości średnio 40 zł. Powyższa kwota była często zwiększana 

w przypadku chłopca mieszkającego w tygodniu w internacie oraz w sytuacjach gdy dzieci 

wyjeżdżały na wycieczki, kolonie i obozy. W całym okresie objętym kontrolą wypłaty 

„kieszonkowego” były odnotowywane w zeszycie i podpisywane przez dzieci. (Dowód: akta

kontroli str. 15)

Wyżej wymienione wymagania dotyczące standardów opieki określone w § 18 

ust. 1 i 3 rozporządzenia zostały zrealizowane. (Dowód: akta kontroli str. 21-22)

Zgodnie z § 14 i 17 ust. 2 rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego dla każdego dziecka sporządza się diagnozę psychofizyczną oraz prowadzi 

plan pomocy dziecku i kartę pobytu dziecka zawierającą informacje o znaczących 

wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia, a także ocenę aktualnej sytuacji 

dziecka.

Na podstawie przedłożonej przez Dyrektora Placówki dokumentacji wychowawczej 

stwierdzono, co następuje:

® we współpracy z Fundacją „Pozytywka” sporządzane były przez psychologów 

diagnozy psychofizyczne wszystkich wychowanków. Zawierały one informacje 

i dane dotyczące mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka 

z otoczeniem oraz jego rozwoju i przygotowania do usamodzielnienia. W zależności 

od rozpoznanych potrzeb i możliwości dziecka oraz jego środowiska rodzinnego, 

w diagnozach przedstawiono wskazania do pracy pedagogicznej, terapeutycznej, 

zdrowotnej. (Dowód: akta kontroli str. 17,18)

« każdy wychowanek miał prowadzony plan pomocy dziecku zawierający cel pracy 

z dzieckiem, działania krótko i długoterminowe w obszarach: środowiska rodzinnego, 

zdrowia, pracy psychologiczno-pedagogicznej oraz przygotowanie do 

usamodzielnienia. Dla wszystkich przebywających w Placówce wychowanków

y
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głównym celem w planie pomocy było przygotowanie do usamodzielnienia. (Dowód:

akta kontroli str. 20)

® z grupy kart pobytu prowadzonych w okresie objętym kontrolą szczególnej analizie

poddano karty pobytu dzieci za miesiąc luty, marzec i maj 2015 roku. Karty

zawierały wymagane wpisy dokonywane regularnie raz w miesiącu. (Dowód: akta kontroli 

str. 19)

Wymagania dotyczące standardów wychowania określone w § 14, § 15 i § 17 ust.2 

rozporządzenia zostały zrealizowane. (Dowód: akta kontroli str. 21-22)

W celu weryfikacji przestrzegania przez Placówkę praw dziecka, o których mowa 

w art. 4 ustawy oraz realizując normę prawną art. 4a tejże ustawy przeprowadzono rozmowę 

kierowaną z dwoma wychowankami - uczniem gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. 

Wyżej wymienieni nie wnosili żadnych zastrzeżeń dotyczących ich praw w zakresie: 

utrzymywania kontaktów z rodzicami, stabilnego środowiska wychowawczego, prawa do 

kształcenia i rozwoju uzdolnień i zainteresowań, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego 

życia, wyrażania opinii w sprawach ich dotyczących, informacji o własnym pochodzeniu 

oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. Wychowankowie bardzo 

pozytywnie wyrażali się o swoich opiekunach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu 

Dziecka Nr 11 we Wrocławiu nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w  tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na 
zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. 
z 2015 r., poz. 332, j.L, ze zm)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

P odp isy  osób  kontro lu j ącycłi:
Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
 Polityki Społecznej......
kierownik j ednostki kontroluj ącej

donek zespołu kontrolnego

członek zespołu kontrolnego

Do wiadomości:
1) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

STARSZY INSPEKTOR WOJEW0DZK-

welina Zygm m
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