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Pani
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Domu Dziecka im. Sw. Mikołaja
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Kątach Wrocławskich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 lutego 2016 roku Pan Bartosz pełniący funkcję opiekuna

prawnego dla jednego z wychowanków Domu Dziecka im. Sw. Mikołaja w Kątach 

Wrocławskich, złożył drogą elektroniczną skargę na Dyrektora wyżej wymienionej placówki. 

W ocenie skarżącego Pani Agnieszka Suska nie podjęła odpowiednich działań lub 

je zaniechała wobec wychowanka w okresie od lipca 2015 roku

do dnia 21 lutego 2016 roku oraz od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia złożenia niniejszej 

skargi. W dniu 22 lutego 2016 roku osiągnął pęłnoletność i został

wykreślony z ewidencji Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich, zwanego 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „placówką” lub „placówką opiekuńczo -  

wychowawczą”. Pan z chwilą opuszczenia placówki otrzymał,

w  drodze decyzji administracyjnej, prawo zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym, 

zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie placówki, do końca sierpnia 2016 roku.

Podnoszone w piśmie Pana Bartosza zastrzeżenia i uwagi wobec Dyrektora

placówki dotyczyły następujących kwestii:

1) braku zgody na urlopowanie do placówki ze szpitala w Lubiążu,

2) nieprawidłowej organizacji przebiegu procesu usamodzielnienia, w tym braku 

terminowego wyznaczenia opiekuna procesu usamodzielnienia, braku współpracy 

ze szpitalem i szkołą w Lubiążu oraz opiekunem prawnym,



3) złożenia do sądu przez Dyrektora placówki wniosku o umieszczenie

w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy bez zgody i wiedzy opiekuna

prawnego,

4) nieudostępnienia opiekunowi prawnemu wykazu działań Dyrektora placówki w procesie 

usamodzielnienia oraz jego indywidualnego programu 

usamodzielnienia.

Skarga w części odnoszącej się do pobytu Pana 

w mieszkaniu chronionym została przekazana, zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, do Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego, który 

z kolei uznając się za organ niewłaściwy, przekazał ją  do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

-  podmiotu prowadzącego mieszkanie chronione.

W związku z powyższym, w dniu 14 marca 2016 roku Wojewoda Dolnośląski wydał 

zarządzenie Nr 61 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu 

Dziecka im. Sw. Mikołaja w Kątach Wrocławskich oraz w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrocławiu w zakresie realizacji zadania polegającego na usamodzielnianiu

Czynności kontrolne w jednostkach zostały przeprowadzone 

w dniach 29 i 30 marca 2016 roku przez zespół inspektorów w składzie: Piotr Szafarowicz -  

starszy inspektor wojewódzki -  przewodniczący zespołu i Grażyna Zielińska -  starszy 

inspektor wojewódzki -  kontroler. Kontrole zostały odnotowane w  Książce Kontroli placówki 

pod nr. 47 oraz w Książce Kontroli PCPR Wrocław pod nr. 1/2016.

W  wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego oraz zgromadzonej w aktach 

sprawy dokumentacji ustalono następujący stan faktyczny w odniesieniu do zarzutów Pana

Ad 1. ur. 22 lutego 1998 roku został umieszczony w pieczy zastępczej

na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 1998 

roku o ograniczeniu władzy rodzicielskiej matce poprzez umieszczenie w placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej. W roku 2002 Sąd odebrał władzę rodzicielską obojgu rodzicom 

nad pięcioosobowym rodzeństwem ich dzieci, w tym nad '

Chłopak przebywał najpierw w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, następnie został 

przeniesiony do Rodzinnego Domu Dziecka w Dobrzykowicach oraz w Żurawinie 

i ponownie wrócił do placówki w Kątach Wrocławskich. Od roku 2005 do roku 2016 opiekę 

prawną, o której mowa w art. od 145 do 174 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nad

sprawowało sześć osób. W okresie od 23 listopada 2012 roku 

do 2 lipca 2015 roku opiekunem prawnym była Pani Ewelina C. (wychowawca w placówce), 

natomiast od dnia 2 lipca 2015 roku do dnia 22 lutego 2016 roku, tj. dnia osiągnięcia
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pełnoletności przez Pan Bartosz -  skarżący. Z chwilą

rezygnacji z pełnienia funkcji opiekuna prawnego przez Panią Ewelinę C. koniecznością było 

wskazanie kolejnej osoby, jednak żaden z pracowników placówki nie wyraził na to zgody. 

Tym samym Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej ustanowił opiekę prawną w osobie Bartosza

-  zawodowego.

W związku z nasilającymi się objawami demoralizacji oraz brakiem realizacji 

obowiązku szkolnego, na podstawie postanowienia z dnia 16 września

2010 roku o zastosowaniu środka wychowawczego został umieszczony w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku od stycznia 2011 roku. Z opinii Dyrektora MOS wynika, 

że początkowo chłopak funkcjonował w ośrodku prawidłowo lecz po upływie kilku miesięcy 

zaczął werbalizować myśli samobójcze, nie chodził na lekcje, używał siły fizycznej wobec 

wychowawców i innych podopiecznych, demolował pokój oraz dokonywał autoagresji. 

Z tych powodów był wielokrotnie umieszczany w szpitalu psychiatrycznym. Ostatecznie 

wobec błyskawicznie pogarszającego się zachowania Dyrektor MOS wniósł do sądu wniosek

0 umieszczenie na oddziale psychiatrycznym. Sąd Rejonowy dla Wrocławia -

Śródmieścia wydał więc postanowienie o zastosowaniu wobec nieletniego środka leczniczo -  

wychowawczego w postaci umieszczenia w Szpitalu Psychiatrycznym w Lubiążu 

w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej dla Młodzieży o wzmocnionym 

zabezpieczeniu, co wynikało wprost z opinii sądowo -  psychiatrycznej biegłych z dnia 

20 sierpnia 2012 roku. Postanowieniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności, jednakże 

w oczekiwaniu na wolne miejsce nadal przebywał w MOS w Kłodzku oraz

w Szpitalu Psychiatrycznym w Miliczu, skąd został przewieziony w dniu 12 lutego 2013 roku 

do Szpitala Psychiatrycznego w Lubiążu. Dom Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach 

Wrocławskich nadal pozostawał placówką macierzystą dla

Przedstawione w czasie kontroli dokumenty, w tym: karta kontaktów z rodziną, karta 

kontaktów ze szkołą, arkusz badań i obserwacji pedagogicznych, arkusz badań i obserwacji 

psychologicznych, karta odzieżowa oraz listy wypłat kieszonkowego wskazują, 

że pracownicy placówki (pracownik socjalny, pielęgniarka, psycholog, pedagog) byli 

w kontakcie z chłopakiem, z lekarzami szpitala oraz z nauczycielami szkoły przy szpitalu.

comiesięcznie otrzymywał przelewem kwotę kieszonkowego, jak również 

na podstawie zapotrzebowania szpitala były mu zakupywane środki higieny osobistej

1 odzież. W okresie pobytu w szpitalu była dla niego prowadzona obligatoryjna

dokumentacja wychowawcza. Dyrektor placówki oświadczył, że pracownicy podejmujący 

kontakt z w szpitalu odbierali od niego informacje o chęci przyjazdu do Kątów

Wrocławskich w ramach urlopowania. Wobec powyższego Dyrektor zwrócił się z prośbą
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do szpitala o wydanie opinii dotyczącej stanu zdrowia i funkcjonowania ' 

w kontekście jego urlopowania do placówki. W aktach sprawy została złożona opinia lekarza 

psychiatry z dnia 2 października 2014 roku i z dnia 21 grudnia 2015 roku.

opisywany był jako inicjator rozmaitych intryg, manipulator i kłamca, osoba 

konfliktowa z postawą roszczeniową, często odgrywający rolę ofiary, której wszystko 

się należy. Zdarzały mu się symulacje objawów chorobowych w celu prowokacji. 

W sytuacjach konfliktu stawał się wulgarny, agresywny, z łatwością przekraczał granice 

i łamał dystans wobec osób dorosłych. Z kolei opinie wychowawcy klasy z października 

i listopada 2014 roku oraz stycznia 2016 roku nie wskazują aby swym zachowaniem

stanowił zagrożenie dla innych. Dyrektor placówki w Kątach Wrocławskich nie zdecydował 

się jednak na podjęcie decyzji o przyjęciu chłopaka w ramach urlopowania ze szpitala. 

Obawy dotyczyły przede wszystkim możliwości zapewnienia bezpieczeństwa innym 

wychowankom, a także braku kadry zapewniającej specjalistyczną pomoc. Mając jednak 

na uwadze brzmienie art. 93 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

nie zostały przez placówkę dopełnione wobec obowiązki m.in. w zakresie

zaspokajania niezbędnych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych i zdrowotnych oraz 

umożliwienia mu kontaktu z osobami bliskimi. Można przyjąć, że dla dziecka 

wychowywanego od wczesnego dzieciństwa w środowisku placówkowym, to właśnie 

ono jest dla niego ważne i bliskie.

Obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z wychowankiem umieszczonym poza 

placówką, wspieraniem go, budowaniem wzajemnych więzi oraz poczucia przynależności, 

nawet w sytuacjach konfliktu, napięcia czy buntu należy do placówki opiekuńczo -  

wychowawczej, jej dyrektora i kadry wychowawczej. W przypadku

obowiązek ten nie został zrealizowany {dowód: akta kontroli str. 5 - 8 ,  15 —

17, 19).

Ad 2. Zgodnie z art. 145 ust. 2 i ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności wskazuje 

osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Natomiast 

co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności osoba usamodzielniana wraz 

z opiekunem opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kierownikowi powiatowego centrum 

pomocy rodzinie indywidualny program usamodzielnienia.

z chwilą gdy ukończył 17 rok życia został poinformowany 

o konieczności wskazania osoby na opiekuna usamodzielnienia. W okresie od 11 marca 2015 

roku do 12 stycznia 2016 roku jedenastu pracowników Domu Dziecka im. Sw. Mikołaja 

w Kątach Wrocławskich odmówiło pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia dla
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Pan Bartosz również odmówił pełnienia tej funkcji. W związku

z powyższym dopiero w styczniu 2016 roku udało się pozyskać opiekuna usamodzielnienia 

dla . w osobie Pani Doroty , Zarzut Pana Bartosza

pod adresem Dyrektora placówki o niedopełnieniu obowiązku terminowego zapewnienia 

opiekuna usamodzielnienia nie znajduje uzasadnienia.

Indywidualny program usamodzielnienia został sporządzony przez

wraz z jego opiekunem usamodzielnienia i przekazany do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Program zawierał dane ewidencyjne, informacje 

o wychowanku, dane dotyczące pobytu w pieczy zastępczej, dane o rodzicach, plan 

usamodzielnienia i jego osadzenie w czasie, podpisane zobowiązanie realizacji założeń planu 

osoby usamodzielnianej oraz wskazanie opiekuna i jego zgodę. Na dzień 20 stycznia 2016 

roku w zakresie potrzeb dotyczących uzyskania wykształcenia i odpowiednich warunków 

mieszkaniowych Pan zobowiązał się do ukończenia gimnazjum oraz

złożenia wniosku o przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie we Wrocławiu stwierdzono, że zgodnie z decyzją Nr PCPR.PF-4440- 

1/2016-2/2016 z dnia 10 marca 2016 roku przyznano Panu

pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, natomiast na podstawie decyzji Nr PCPR.PF- 

4440-1/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku przyznano miejsce w mieszkaniu chronionym 

do końca sierpnia 2016 roku. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące przebiegu 

procesu usamodzielnienia, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań, o których mowa 

w art. 140, 145, 146 i 151 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

nie wykazały uchybień w tym zakresie {dowód: akta kontroli str.10, 21 -  30, 43 - 44 ).

Ad 3. W dniu 24 czerwca 2015 roku ówczesny opiekun prawny

w osobie Pani Eweliny C. złożył do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej wniosek 

o umieszczenie go w domu pomocy społecznej. Opiekun prawny argumentował swą prośbę 

brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,

uruchamianiu przez niego zachowań zagrażających bezpieczeństwu oraz brakiem możliwości 

zamieszkania z którymś z członków rodziny. Wniosek opiekuna był konsekwencją decyzji 

zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dyrektor 

placówki poinformował kontrolujących, że wyżej wymieniony wniosek nie został rozpatrzony 

przez Sąd Rejonowy w  Środzie Śląskiej.

Mając na uwadze utrzymujące się zachowania agresywne , jego niski próg

tolerancji na frustrację, niedostosowywanie się do zasad społecznych oraz występowanie 

myśli suicydalnych Dyrektor placówki w dniu 20 stycznia 2016 roku złożył ponowny
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wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia -  Śródmieścia (sąd zgodny z miejscem 

zamieszkania kolejnego opiekuna prawnego) o umieszczenie

w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Na podstawie opinii sporządzonej na polecenie 

Sądu przez biegłych psychiatrów oraz psychologa ze Szpitala Psychiatrycznego w Lubiążu 

na okoliczność stanu zdrowia psychicznego oraz zasadności umieszczenia go

w domu pomocy społecznej, przedmiotowy wniosek Dyrektora placówki został oddalony. 

Biegli nie stwierdzili u nieletniego upośledzenia umysłowego ani choroby psychicznej 

w rozumieniu psychozy. Nieprawidłowo rozwijająca się osobowość „upośledziła”

jego społeczne funkcjonowanie. Chłopak będzie potrzebował wsparcia i pomocy 

w przystosowaniu się do dorosłego życia. W ocenie biegłych będzie jednak w stanie 

samodzielnie kontrolować przyjmowanie leków w ramach kontynuacji leczenia 

farmakologicznego. Po uzyskaniu pełnoletności może również zamieszkać w mieszkaniu 

chronionym i kontynuować naukę, o ile będzie tego chciał.

W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor placówki został rozpytany na okoliczność złożenia 

w  dniu 20 stycznia 2016 wniosku do sądu o umieszczenie w domu pomocy

społecznej bez zgody i wiedzy Bartosza .. Dyrektor oświadczył, że opiekun prawny

dysponował wiedzą o zamiarze złożenia przedmiotowego wniosku, lecz nie posiada żadnego 

dokumentu, który by to potwierdzał.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Dyrektor placówki nie miał legitymacji ustawowej 

do składania wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej,

lecz mając na uwadze jego dobro i zabezpieczenie przyszłości, powinien tylko powiadomić 

sąd o ewentualnej konieczności rozpatrzenia tej kwestii. W przypadku podjęcia przez sąd 

postępowania z urzędu zgoda opiekuna prawnego nie jest wymagana. W badanej sprawie Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia podjął jednak postępowanie i w jego ramach zlecił 

sporządzenie opinii biegłych psychiatrów i psychologa. Wnioski z opinii stały się podstawą 

oddalenia wniosku Dyrektora placówki (dowód: akta kontroli str. 9, 18, 20, 31 -  38, 45).

Ad 4. Zarzuty skarżącego w zakresie nieudostępnienia mu wykazu działań Dyrektora 

placówki w procesie usamodzielnienia oraz jego indywidualnego

programu usamodzielnienia są w ocenie organu kontroli niejasne i nieprecyzyjne. Wątpliwość 

budzi przede wszystkim tzw. „wykaz działań”, który Dyrektor placówki winien udostępnić 

opiekunowi prawnemu. Przepisy prawa regulujące typ i rodzaj dokumentacji w placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej nie nakazują obowiązku prowadzenia takiego „wykazu”. 

Natomiast sporządzanie indywidualnych programów usamodzielnienia jest zadaniem 

i prawem osoby usamodzielnianej i osoby pełniącej funkcję opiekuna usamodzielnienia. 

Udostępnienie tego dokumentu opiekunowi prawnemu nie należy więc do wyłącznej
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kompetencji Dyrektora placówki. Zarzuty Pana Bartosza w tym zakresie należy więc

uznać za nieuzasadnione.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz zgromadzonego 

materiału stwierdza się, że Dom Dziecka im. Sw. Mikołaja w Kątach Wrocławskich 

nie realizował wszystkich wymaganych przepisami prawa zadań placówki opiekuńczo -  

wychowawczej wobec wychowanka umieszczonego poza placówką, zwłaszcza w zakresie 

zaspokajania potrzeb emocjonalnych, rozwojowych i zdrowotnych oraz umożliwiania 

kontaktu z osobami bliskimi.

Wieloletni pobyt w różnych formach pieczy zastępczej,

jak również w placówkach oświatowych i leczniczych spowodował brak jego stabilizacji 

życiowej i wychowawczej i mógł przyczynić się do wystąpienia zaburzeń zachowania 

i emocji.

Mając na uwadze powyższe, organ kontroli zaleca aby w przypadkach 

wychowanków czasowo przebywających poza placówką macierzystą zadbać o regularne 

kontakty, stałą współpracę i wsparcie psychologiczno -  pedagogiczne podopiecznych. 

Zalecane jest również urlopowanie wychowanka do placówki macierzystej w oparciu 

o określone zasady, o ile sąd nie wnosi zastrzeżeń.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197d ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332, 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. W  terminie do dnia 31 maja 2016 roku kierownik kontrolowanej jednostki winien 
powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym 
wystąpieniu pokontrolnym.

(członek zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)

Do wiadomości:
1. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32.,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,
3. a/a
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