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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 28 -  29 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, 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 problemową w trybie zwykłym 

w Domu Dziecka w Oławie przy pl. Zamkowym 17, zwanym w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, prawidłowość 

sporządzania zakresów obowiązków wychowawców i przepisów regulaminu pracy placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej pod kątem podziału czasu pracy wychowawców oraz 

rozpowszechniania wizerunku dzieci za zgodą zgodnie 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 DSR.076.2.2015.DD. 

z dnia 5 listopada 2015 r. 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 28 stycznia 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Renata Zalewska odpowiedzialna za realizację zadań



w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez pracowników Placówki, 

akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe oraz wizji 

lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod Nr. 23. 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 Dziecka w Oławie z siedzibą przy pl. Zanikowym 17 jest placówką opiekuńczo- 

wychowawczą typu socjalizacyjnego i prowadzi działalność zgodnie z decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.20.2011 z dnia 28 marca 2011 roku zmienioną decyzją Nr PS- 

IS.9423.16.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. Placówka mieści się w jednym budynku. 

W pokojach dwu, trzy i czteroosobowych zamieszkuje 30 wychowanków. Estetycznie 

urządzone i funkcjonalne pokoje wyposażone są odpowiednio do wieku. W każdym z nich 

było łóżko lub tapczan, szafy do przechowywania rzeczy osobistych, odzieży i obuwia, 

biurka, krzesła i lampki nocne. Na parterze znajduje się pokój psychologa, pomieszczenia 

administracyjne oraz stołówka z zapleczem kuchennym. Na I piętrze jest pokój gościnny, 

gabinet pedagoga oraz pokój pielęgniarki. Na poziomie II i III mieszkają wychowankowie. 

Dzieci mogą korzystać z aneksów kuchennych, pomieszczeń do wypoczynku, cichej nauki 

i terapii. Wyżej wymienione pomieszczenia znajdują się na każdym piętrze budynku. Dzieci 

mają zapewnione odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, w tym toalety i łazienki 

z miejscami do prania i suszenia rzeczy osobistych w liczbie umożliwiającej korzystanie 

z nich w sposób zapewniający intymność. Mając na uwadze powyższe, Placówka spełnia 

standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 -5  rozporządzenia {dowód: akta kontroli str. 48-50).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wychowankowie placówki opiekuńczo- 

wychowawczej powinni mieć zapewnione wyżywienie dostosowane do ich potrzeb 

rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Ustalono, że w Domu Dziecka 

w Oławie obiady i śniadania przygotowywane i wydawane były wychowankom na stołówce 

w dni powszednie. W soboty i niedziele, w ramach przygotowania do usamodzielnienia, 

wychowankowie gotują sobie obiady wspólnie z wychowawcami w aneksach kuchennych. 

Śniadania i kolacje również przygotowują samodzielnie. Wyżywienie dostosowane jest do 

potrzeb rozwojowych oraz stanu zdrowia wychowanków. Podopieczni mają swobodny i stały 

dostęp do wyżywienia przez całą dobę {dowód: akta kontroli str. 50).
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Wszyscy wychowankowie objęci byli opieką lekarza pediatry i internisty 

z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medica” mieszczącego się przy ul. 11 

Listopada w Oławie. Wychowankowie Placówki systematycznie korzystali także z usług: 

Centrum Okulistycznego mieszczącego się przy ul. Chrobrego 19a w Oławie, Poradni 

Ginekologicznej, Dermatologicznej i Alergologicznej znajdujących się w Przychodni „EWA 

MED” również przy ul. Chrobrego, Poradni Endokrynologicznej przy ul. Dobrzyńskiej we 

Wrocławiu, Poradni Genetycznej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, Poradni 

Nefrologicznej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, Poradni Laryngologicznej przy Szpitalu 

w Oławie. Wychowankowie objęci są również opieką psychiatryczną w Poradni „Praktimed” 

we Wrocławiu oraz neurologiczną w Mikoszowie.

Zaordynowane przez lekarzy leki przechowywane były w zamykanej szafie 

w gabinecie pielęgniarki. Wychowawcy wydają lekarstwa na podstawie zaleceń lekarza. 

Stwierdzono, że Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2, 3 rozporządzenia zapewnia dzieciom 

dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenie w leki {dowód: akta kontroli str. 53-54).

Dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się 

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

higieny osobistej stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb ( §18  ust.l pkt 6 lit.a -  c 

rozporządzenia). Na wyposażenie wychowanka w odzież, obuwie i bieliznę wychowawcy 

otrzymywali rocznie od 600 do 800 zł. Starsze dzieci po uzgodnieniu z wychowawcą mogły 

dokonywać zakupów samodzielnie i na podstawie wystawionego rachunku lub faktury 

rozliczali się. Dzieciom młodszym odzież, obuwie i bieliznę kupowali wychowawcy. 

Do dokumentacji prowadzonej przez wychowawców dołączone były karty odzieżowe, 

w których odnotowywano wszystkie zakupione oraz przekazane przez darczyńców rzeczy. 

Natomiast środki higieny osobistej wydawane były raz w miesiącu. Przekazywane dzieciom 

artykuły to: mydło toaletowe, pasta do zębów, szampon, papier toaletowy, proszki do prania, 

płyny do mycia, ręczniki papierowe, podpaski, środki do sprzątania, itp. {dowód: akta 

kontroli str. 40-41).

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

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

w Domu Dziecka w Oławie już w miesiącu czerwcu wychowawcy, po konsultacji ze 

szkołami dokonywali zakupów wymaganych podręczników oraz przyborów szkolnych. 

Potwierdzeniem powyższego były przedstawione podczas kontroli faktury {dowód: akta 

kontroli str. 42).

Zgodnie z § 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 mowa w art. 80 ust. 1 pkt 

2 ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji tj. Regulaminu 

kieszonkowego oraz list wypłat za maj, wrzesień oraz październik 2015 r. ustalono, że kwotą 

wyjściową dla każdego wychowanka było 10 zł. W nagrodę za np. wzorowe zachowanie 

i dobre wyniki w nauce powyższa kwota mogła być zwiększona od 7 do 14 zł. Wszystkie 

dzieci zapoznały się z Regulaminem kieszonkowego i podpisały go {dowód: akta kontroli str. 

24-30).

Dzieci zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia realizują obowiązek szkolny 

i w zależności od wieku uczęszczają do następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4 

w Oławie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i 2 w Oławie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Zespole Szkół w Jelczu, Liceum Ogólnokształcącego w Oławie, Gimnazjum przy 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce i Lwówku SI., Szkoły Podstawowej 

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym 

w Ząbkowicach Śl., Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie, Gimnazjum przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dobroszycach, Technikum Hotelarskiego w Oławie, 

Gimnazjum dla Dorosłych przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie, Liceum 

Ogólnokształcącym przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Rejowcu. Jedno dziecko zapisane jest do Niepublicznego Przedszkola „Żak”. Ponadto 

dwoje wychowanków nie realizuje obowiązku szkolnego, jeden po zwolnieniu z Aresztu 

Śledczego w Lubaniu zaginął i jest nadal poszukiwany przez Policję, natomiast drugi 

przebywa w MOW, jest na długotrwałej ucieczce, {dowód: akta kontroli str. 20-23).

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, że 

Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia ponosiła opłaty za pobyt 

wychowanków w jednostkach znajdujących się poza miejscowością, w której się znajduje 

oraz pokrywała koszty przejazdu.

W związku z § 18 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ustalono, że dzieciom w odrabianiu 

lekcji pomagali wychowawcy, zaprzyjaźnieni z Placówką nauczyciele emeryci oraz 

wolontariusze tj. młodzież licealna {dowód: akta kontroli str.44-47).

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

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Dzieci poza Placówką 

uczęszczali na SKS, zajęcia teatralne, plastyczne i taneczne. Trenowali w klubach 

sportowych piłkę nożną podnoszenie ciężarów oraz strzelectwo. Należeli także do 

harcerstwa. Ponadto dwóch wychowanków korzystało z terapii uzależnień. Również na 

terenie Placówki dzieci rozwijały swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach



plastycznych, kulinarnych, sportowych, teatralnych i turystycznych {dowód: akta kontroli 

str. 51-52).

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Domu Dziecka w Oławie zapisanych było 28 

wychowanków, w tym 11 przebywających w placówkach typu MOS, MO W, SOSW i SHP. 

Dokonując analizy grafików pracy wychowawców za miesiąc marzec, maj i wrzesień 2015 r. 

ustalono, że w ciągu dnia dyżury pełnili: przed południem -  pedagog na zmianę 

z psychologiem, natomiast po południu opiekę nad dziećmi sprawowało dwóch 

wychowawców. W porze nocnej opiekę zapewniały 2 osoby pracujące z dziećmi, w tym jeden 

wychowawca. Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1 i 2 oraz 

§ 20 rozporządzenia_(i/ovvót/; akta kontroli str. 33).

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Placówce 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci {dowód: akta 

kontroli str. 58).

Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

sporządza się diagnozę psychofizyczną. Dokument powinien być opracowany przez 

psychologa lub pedagoga. Podczas kontroli stwierdzono, że zatrudniona w placówce pedagog 

oraz świadcząca pracę na umowę zlecenie psycholog zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia) opracowywały w/w dokument. Przedstawione diagnozy 

zawierały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia, {dowód: akta 

kontroli str. 18).

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 Domu Dziecka 

w Oławie plany pomocy dziecku zostały opracowane przez wychowawców, przy współpracy 

z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną 

w gminie. Plany pomocy zawierały cele i działania krótko oraz długoterminowe, określony 

został główny cel pracy z dzieckiem w placówce tj. powrót do rodziny, umieszczenie 

w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej albo przygotowanie do usamodzielnienia. 

Kontrolujący zwrócili uwagę, by podczas opracowywania planów dla nowoprzyjętego 

dziecka zachowana była kolejność działań tj. opracowanie diagnozy i dopiero na jej 

podstawie tworzenie planu pomocy. Ponadto, uwzględniając różny okres przyjęcia dziecka 

do placówki wskazane jest by plany pomocy nie były opracowywane tylko na rok szkolny lub 

kalendarzowy, lecz uwzględniały ciągłość pobytu dziecka w placówce.{dowód: akta kontroli 

str. 19).



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

rozporządzenia dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu dziecka zawierającą opis 

wskazanych obszarów. W kontrolowanej Placówce karta prowadzona była zgodnie 

z obowiązującymi przepisami {dowód: akta kontroli str.16-17).

Zatrudnieni w Placówce specjaliści powinni prowadzić dla wybranych dzieci karty 

udziału w zajęciach ( § 1 7  ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) oraz dla każdego dziecka arkusze 

badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych ( § 1 7  ust.l pkt 4 rozporządzenia). 

Podczas kontroli specjaliści przedstawili wymaganą przepisami dokumentację. Psycholog 

prowadził zajęcia indywidualne dla 16 dzieci oraz grupowe dla 6 wychowanków, natomiast 

w zajęciach prowadzonych przez pedagoga uczestniczyły wszystkie dzieci. Dokumentem 

potwierdzającym uczestnictwo w zajęciach były karty udziału w zajęciach prowadzonych 

przez pedagoga i psychologa. Ustalono również, że zarówno psycholog jak i pedagog 

prowadzili dla każdego dziecka arkusze badań i osobno arkusze obserwacji {dowód: akta 

kontroli str.38-39).

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w Domu Dziecka 

w Oławie zatrudnionych było ośmiu wychowawców, w tym jeden na pół etatu, jeden na 7/8 

etatu oraz jeden na % etatu, psycholog na umowę zlecenie (15 godzin), pedagog w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz specjalista ds. pracy z rodziną.

1. Pani Renata Zalewska - Dyrektor Placówki ma ukończone studia na Uniwersytecie 

Wrocławskim, kierunek -  pedagogika, studia podyplomowe -  prawo pracy i prawo 

socjalne._Mając na uwadze powyższe posiada kwalifikacje wskazane w art. 97 ust. 3 

pkt 1 lit. a, b ustawy. Wyżej wymieniona udokumentowała 3 letni staż pracy 

w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną. W udostępnionych aktach 

osobowych dołączone były oświadczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 - 6  

ustawy.

2. Wszyscy zatrudnieni wychowawcy w swych aktach osobowych posiadają stosowne 

dyplomy ukończenia studiów wyższych (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz dołączyli 

oświadczenia wskazane art. 98 ust. 3 pkt 1- 4 ustawy.

3. Psycholog ma ukończone studia na Uniwersytecie w Poznaniu na kierunku 

psychologia. Do akt osobowych dołączone zostały oświadczenia wskazane w art. 98 

ust. 3 pkt 1-4 ustawy {dowód: akta kontroli str.31-32).

Mając na uwadze wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej zawarte w piśmie Nr DSR.1.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 roku, dokonano
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analizy dokumentacji zakresów obowiązków wychowawców oraz przepisów regulaminu 

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

wydał zarządzenie dotyczące podziału czasu pracy wychowawców w tym 32-34 godziny 

bezpośredniej pracy z dzieckiem. Pozostały czas pracy przeznaczony został na 

opracowywanie planów pomocy dziecku, prowadzenie kart pobytu, sporządzanie okresowej 

oceny dziecka, współpracę z rodziną dziecka, a także innymi instytucjami biorącymi udział 

w procesie wychowawczym. Informacja o podziale czasu pracy wychowawców znajduje się 

również w ich zakresach obowiązków.

Realizując z kolei wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania 

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

roku życia rozpytano Dyrektora Placówki czy rozpowszechniał w jakikolwiek sposób 

wizerunek 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 Domu Dziecka w Oławie zdjęć oraz danych osobowych wychowanków, 

(idowód: akta kontroli str.61-62).

P o u czen ie :

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.t., ze zm.)

(kierownik komórki do spraw kontroli)

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
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