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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 

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

332, ze zm.) zespół kontrolny w składzie Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli oraz Grażyna Zielińska - starszy inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziecka im. Marii 

Konopnickiej w Szklarskiej Porębie.

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.I.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 r. i Nr DSR.076.2.2015.DD7 

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 21 kwietnia 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełnił Jarosław Malec odpowiedzialny za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się
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ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, 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 numerem 161. 

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 Szklarskiej Porębie z siedzibą przy ul. Bronka Czecha 22 jest 

placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i prowadzi działalność zgodnie 

z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9013.73.08 z dnia 26 marca 2008 roku 

zmienioną decyzją Nr PS-IS.9423.13.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. Placówka mieści się 

obecnie w jednym budynku. W pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych zamieszkuje 

30 wychowanków. Na dzień kontroli, zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Wojewodę 

Dolnośląskiego z dnia 24.02.2016 r., w ewidencji wpisanych było 33 wychowanków.

Standardy opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z § 10 ust. 1, 2 oraz § 20 rozporządzenia, w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej, w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 

1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci. Analiza grafików dyżurów 

dziennych i nocnych w czterech miesiącach: maju, lipcu, październiku 2015 r. oraz lutym 

2016 r. -  wskazuje, że limit co do liczby osób sprawujących opiekę określony w przepisie 

najczęściej był zachowany. Nie zawsze jednak dyżury te sprawowały osoby uprawnione do 

tego. Na dyżurze dziennym, w każdej grupie wychowawczej w godzinach 14.00 -  22.00, 

dzieci były zawsze pod opieką swojego wychowawcy. Podczas dyżurów nocnych 

w październiku 2015 r. w godzinach 22.00 -  8.00 lub 6.00 byli:

5, 9,14,19,23,28,29.10.2015 r. -  aspirant pracy socjalnej i wychowawca,

13.10.2015 r. -  pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej,

31.10.2015 r. -  pedagog i aspirant pracy socjalnej.

W październiku większość dyżurów przedpołudniowych w godzinach od 7.00 do 15.00 pełnili 

pracownik socjalny i aspirat pracy socjalnej.



W lipcu 2015 r., w okresie wakacyjnym, w godzinach 7.00 -  15.00 dyżury opiekuńczo- 

wychowawcze pełnili aspirant pracy socjalnej wspólnie z pracownikiem socjalnym 

i wychowawcą. Natomiast dyżury nocne w lipcu pełnił jeden wychowawca, w związku z małą 

ilością dzieci.

W maju 2015 r. dyżury nocne kształtowały się następująco:

3, 4, 26.05.2015 r. - aspirant pracy socjalnej i wychowawca,

10, 25, 28.05.2015 r. - pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej,

8.05.2015 r. - pedagog i aspirant pracy socjalnej,

W maju 13 dyżurów przedpołudniowych w godzinach od 7.00 do 15.00 lub od 6.00 do 14.00 

pełnili pracownik socjalny i aspirat pracy socjalnej lub sam pracownik socjalny, a 21, 22 i 26 

maja 2016 r. tylko pedagog.

W lutym 2016 r. w tygodniu od 1.02.2016 r. do 5.02.2016 r. oraz od 15.02.2016 r. do

29.02.2016 r. dyżury przedpołudniowe w godzinach od 7.00 do 15.00 pełnili pracownik 

socjalny i aspirat pracy socjalnej oraz jeden wychowawca. W pozostałych dniach dyżury 

te pełniło dwóch wychowawców lub wychowawca i pedagog. W dniach: 16, 20, 26 lutego 

2016 r. - opiekę w porze nocnej pełnili aspirant pracy socjalnej i wychowawca.

W dwóch pierwszych tygodniach lutego dyżur nocny pełnił jeden wychowawca, związane to 

było z okresem feryjnym. Natomiast w dwóch ostatnich tygodniach lutego opiekę nocną 

zapewniało dwóch wychowawców.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że osoba zatrudniona na stanowisku 

aspiranta pracy socjalnej nie może sprawować opieki nad dziećmi, tak w dzień jak 

i w nocy. Nie jest wymieniona w art. 98 ustawy, w katalogu osób pracujących z dziećmi. 

Nieprawidłowo zatem obsadzone były dyżury w których uczestniczył aspirant pracy 

socjalnej.

Również wszystkie dyżury nocne na których nie uwzględniono wychowawcy, były 

obsadzone nieprawidłowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oprócz wychowawcy 

może być np. pracownik socjalny, pedagog, opiekunka dziecięca. W przypadku Placówki 

w Szklarskiej Porębie część dyżurów nocnych pełniły osoby nieuprawnione lub skład 

osobowy dyżurujących był nieodpowiedni. Podczas dyżurów porannych zwykle oprócz 

aspiranta pracy socjalnej i pracownika socjalnego był jeden lub dwóch wychowawców. 

Wskazane jest również uregulować kwestię opieki w godzinach przedpołudniowych od 

poniedziałku do piątku. W godzinach tych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze może

prowadzić tylko wychowawca, lub wychowawca z pomocą np. pracownika socjalnego.
(Dowód: akta kontroli str. 15-26)



Zgodnie z § 16 rozporządzenia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wychowawca 

kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Poniżej zamieszczono wykaz 

wychowawców i wychowanków, którymi się oni opiekują:

» Małgorzata D. kieruje procesem wychowawczym: Roberta K., Marleny K., Arkadiusza 
B., Anny B.

« Mariusz O. kieruje procesem wychowawczym: Natalii P., Kamila Cz., Agnieszki P., 
Magdaleny P., Marioli P.

• Grażyna D. kieruje procesem wychowawczym: Adama F., Andrzeja F., Dawida J., Piotra 
J., Macieja J.

® Karolina F. kieruje procesem wychowawczym: Emilii P., Patryka P., Grzegorza P., Julii 
G., Sandry R., Patryka R., Natalii T.

• Halina C. kieruje procesem wychowawczym: Patryka C., Jakuba C., Joanny C., Alicji 
K., Angeliki S.

• Justyna G. kieruje procesem wychowawczym: Kingi S., Magdaleny S., Romy S.,
Andżeliki K., Jakuba K.

Zgodnie z powyższym wykazem, jeden z wychowawców kieruje procesem wychowawczym 

7 dzieci, są tu dwa rodzeństwa: czteroosobowe oraz dwuosobowe i dodatkowo jeszcze jedno 

dziecko. Wymóg zapisu § 16 rozporządzenia, w tym przypadku nie jest przestrzegany, 

natomiast należy uwzględnić, że proces wychowawczy dotyczy tu trzech rodzin, w tym 

dwóch licznych. Wskazane jest w przyszłości zachowywać zasadę, by wychowawca nie 

kierowa! procesem wychowawczym więcej niż 5 dzieci. (Dowód: akta kontroli str. 31-32)

Podczas wizji lokalnej pomieszczeń Placówki stwierdzono, że zgodnie z §18 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia, pokoje wyposażone są odpowiednio do wieku. W każdym pokoju były łóżka 

(w tym też piętrowe) lub tapczany, szafa do przechowywania rzeczy osobistych, odzieży 

i obuwia, jedno biurko, krzesło, szafki i lampki nocne.

Na parterze znajduje się pokój pedagoga, 3 pomieszczenia administracyjne, magazynek, 

wspólna dla całej Placówki świetlica oraz trzy pokoje dwuosobowe. Na półpiętrze jest jedna 

toaleta z umywalką oraz łazienka z dwoma umywalkami i miejscem do prania.

Na I piętrze, gdzie zamieszkuje Grupa I jest aneks kuchenny wyposażony w lodówkę, 

kuchenkę, zmywarkę, umywalkę, szafki, duży stół z krzesłami. Dzieci mają do dyspozycji 

przestronną i dobrze wyposażoną świetlicę. Na tym piętrze jest sześć pokoi: cztery 

jednoosobowe, dwa trzyosobowe i jeden czteroosobowy. Na kolejnym półpiętrze jest 

łazienka z umywalką i kabiną prysznicową oraz oddzielna toaleta z umywalką. Do dyspozycji 

dzieci jest także trzecia toaleta, dzielona z personelem, która znajduje się na półpiętrze, przy 

drzwiach wejściowych, zamykana na klucz pobierany od pracowników.



Drugie piętro zajmuje Grupa II, znajduje się tu aneks kuchenny wyposażony 

w meble kuchenne, stół, krzesła, lodówkę, umywalkę, zmywarkę oraz sprzęt AGD w postaci 

kuchenki mikrofalowej i frytkownicy. Na piętrze jest pięć pokoi: jednoosobowy, trzyosobowy 

i trzy dwuosobowe. Do dyspozycji dzieci jest przestronna świetlica, w której znajduje się 

sprzęt audiowizualny, jedno stanowisko z komputerem stacjonarnym, narożnik, stół 

z krzesłami, regały z książkami i grami.

W części piwnicznej są szafki i szafy na buty oraz przestronna łazienka z 4 umywalkami 

i jedną kabiną prysznicową oraz nieosłonięta, narożna wanna, z której w tej chwili nie 

korzysta się. Intymność tego miejsca zapewniona jest jedynie w sytuacji, gdy osoba będąca 

w łazience i korzystająca z prysznica zamknie się, ale w ten sposób zablokuje innym dostęp 

do umywalek. Zasada intymności jest tu tym bardziej ograniczona, że jest to miejsce 

koedukacyjne. Dzieci mają zapewnione warunki higieniczno-sanitarne, w tym toalety 

i łazienki z miejscami do prania i suszenia rzeczy osobistych w myśl § 18 ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5 

rozporządzenia. Natomiast standard określony w § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, dotyczący 

zapewnienia dzieciom łazienek w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób 

zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny, nie może być uznany jako 

osiągnięty. Liczba kabin prysznicowych -  dwie na 30 dzieci, zdaniem kontrolujących jest

niewystarczająca. Wskazane jest rozwiązać kwestię dodatkowego prysznica.
(Dowód: akta kontroli str. 34-35,42)

Obowiązkiem placówki, zgodnie z § 18 ust.l pkt 1 rozporządzenia, jest zapewnienie 

wychowankom wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, 

religijnych i stanu zdrowia. Nie ma w Placówce podopiecznych, którzy wymagają ze 

względów kulturowych czy religijnych specjalnego wyżywienia. Nie zdarzyła się też, w myśl 

§ 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, sytuacja w której byłaby potrzeba zaopatrzenia 

podopiecznych w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyroby 

medyczne. Na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku dla niemowlęcia przebywającego 

wraz z matką w Placówce była konieczność kupowania specjalnego mleka Bebilon AR. 

Sporadycznie wprowadzane są specjalne diety, których konieczność wynika z przebytych 

zabiegów czy zaleceń lekarskich. Nie ma potrzeby zaopatrywania dzieci w produkty 

lecznicze, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, natomiast w myśl § 18 ust. 1 

pkt 4 rozporządzenia, niektóre dzieci wymagają okularów, aparatów nazębnych.

Placówka korzysta z usług cateringowych. Przygotowując posiłki jej pracownicy 

uwzględniają jadłospis opracowany przez dietetyka, z zachowaniem zasady, że żaden posiłek
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nie może się powtórzyć w cyklu dziesięciodniowym. Dzieci nie skarżyły się na posiłki, 

twierdzą, że są one urozmaicone, odżywcze, zawierają produkty roślinne i zwierzęce 

o różnorodnej wartości kalorycznej i dostosowane do wieku dzieci. Godziny posiłków to: 

śniadania są o 7.00 w ciągu tygodnia, a o 9.00 w dni wolne, w szkole drugie śniadania, 

o 14.30 obiady, o 18.00 kolacja. Obiady przywożone są już jako dania gotowe do spożycia, 

poporcjowane, poza zupą. Natomiast na śniadania, kolacje i podwieczorki dostarczane są 

półprodukty, z których dzieci same sporządzają sobie kanapki, zupy mleczne lub inne dania, 

wynikające z jadłospisu. Firma cateringowa czasami dostarcza także ciasta. Dzieci gotują lub 

pieką tylko w ramach zajęć kulinarnych. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, 

w Placówce w każdej grupie jest kuchnia z częścią jadalną. W kuchniach można przygotować 

posiłki lub je odgrzewać. W myśl § 18 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia, jest też wspólna przestrzeń 

mieszkalna - świetlica, która jest sprzyjającym miejscem spotkań czy wypoczynku.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia wychowankowie mają, poza porą spożywania 

posiłków, dostęp do produktów żywnościowych, które pozostały z obiadu, śniadania czy 

kolacji. Jeżeli jest potrzeba, dokupywane są produkty spożywcze lub korzystano z zapasów 

zgromadzonych w magazynie w Placówce. Dzieci nie zgłaszały uwag odnośnie dostępu do 

żywności. Poza posiłkami głównymi, wychowankowie otrzymują również podwieczorki.

(Dowód: akta kontroli str. 37- 38,42)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2, 6c rozporządzenia, placówka powinna umożliwić 

wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenie w środki higieniczne. 

Z wyjaśnień Dyrektora oraz analizy dokumentacji wynika, że Placówka współpracuje 

z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Izermed” w Szklarskiej Porębie, gdzie 

podopieczni korzystają z usług internisty oraz specjalistów: okulisty, chirurga, neurologa. Do 

stomatologa udają się do Piechowic lub do rejonowego szpitala w Jeleniej Górze, gdzie także 

przyjmuje ortopeda. Natomiast w szpitalu MSW w Jeleniej Górze przyjmuje psychiatra, tam 

podopieczni też uczęszczają na terapie uzależnień oraz do laryngologa. Większość obecnie 

przebywających w Placówce dzieci jest zdrowych, w związku z tym interwencja lekarska 

specjalistyczna jest sporadyczna. (Dowód: akta kontroli str. 37- 38)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6c rozporządzenia wszystkie dzieci wyposażone są 

w środki higieniczne pozwalające im utrzymać czystość i higieną. Środki te kupowane są 

z funduszy Placówki, a następnie raz w miesiącu, według potrzeb przekazywane dzieciom 

indywidualnie. M ają one Wedy wybór, w ramach zakupionych marek producenckich. Są to 

szampony, mydła, pasty do zębów, dezodoranty, itp. Proszki do prania rozdzielają 

wychowawcy, zgodnie z ich użyciem. Płyny do mycia naczyń są dostępne
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w kuchni, papier toaletowy rozdzielany jest do poszczególnych toalet. Każdy wychowanek 

w ramach swojego kieszonkowego może zakupić na własne potrzeby inne kosmetyki, czy 

środki higieniczne według upodobań. Dzieci zobligowane są do przestrzegania zasad higieny, 

utrzymania porządku w swoich pokojach, łazienkach i toaletach. (Dowód: akta kontroli str.39)

Wszyscy, oprócz trzech podopiecznych Placówki chodzą do szkół, dwójka uczęszcza do 

oddziału przedszkolnego, jedno to 5-miesięczne dziecko. Zgodnie więc z § 18 ust. 1 pkt 

lOa i lOb rozporządzenia, mają oni zapewniony dostęp do nauki. Żaden podopieczny nie ma 

orzeczenia o potrzebie kształcenia w systemie nauczania indywidualnego (§18 ust. 1 pkt lOb 

rozporządzenia). Poniżej znajduje się zestawienie poziomów szkół, do których uczęszczają 

wychowankowie:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie -  14 osób;

Szkoła Podstawowa nr 5 w Szklarskiej Porębie -  2 osoby;

Zespół Szkół Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze -  1 osoba;

Szkoła przy Zakładzie Poprawczym i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy -  1 osoba; 

Gimnazjum w Szklarskiej Porębie -  7 osób;

OHP Mysłakowice -  2 osoby;

SOSZW w Wojcieszowie -  1 osoba;

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze -  1 osoba;

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze -  1 osoba;

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze -  1 osoba;

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze -  1 osoba.

W poprzednim roku szkolnym jedna wychowanka nie zakończyła III klasy gimnazjum, 

obecnie jest w OHP w klasie I, na kierunku kucharz. (Dowód: akta kontroli str. 27-30)

Przybory i podręczniki do poszczególnych klas na kolejny rok szkolny są kupowane już 

w czasie wakacji. W tym zakresie Placówka współpracuje z księgarnią, gdzie rok rocznie 

zgodnie ze złożonym zamówieniem są przygotowywane zestawy podręczników dla 

wszystkich dzieci. Podobnie zamawiane są przybory i całe inne wyposażenie szkolne. 

Z opinii dzieci wynika, że w tym zakresie nie ma braków, choć dość często zdarza się 

potrzeba ponownego zaopatrzenia w przybory typu -  ekierki, linijki, ołówki, długopisy, itp. 

Zatem zapis § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia jest wypełniany na poziomie wystarczającym. 

Zgodnie z wymogiem zapisu § 18 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, na terenie Placówki 

wydzielono w każdej grupie miejsca do nauki i odpoczynku, tj. odpowiednio wyposażoną 

świetlicę. Tam zwykle w czasie odrabiania lekcji przebywają podopieczni. W każdym pokoju
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jest także przynajmniej jedno biurko, przy którym starsi mogą samodzielnie pouczyć się. 

Zajęcia z pedagogiem indywidualne i w mniejszych grupach odbywają się w jego gabinecie.
(Dowód: akta kontroli str. 39,42) 

Większość dzieci z Placówki, zgodnie z zapisem § 18 ust. 1 pkt 5 i pkt 11 rozporządzenia 

potrzebuje wsparcia i pomocy w nauce szkolnej. W związku z tym jest im ona organizowana 

w postaci zajęć wyrównawczych i terapeutycznych na terenie Placówki i w szkole, zajęć 

kompensacyjnych i rewalidacyjnych poza Placówką. Uczestniczą w nich wszyscy, którzy 

potrzebują takiego wsparcia. Niektóre z zajęć prowadzą również wolontariusze. Poniżej 

przedstawiono liczbę dzieci i rodzaj zajęć na które uczęszczają:

• terapia logopedyczna na terenie Placówki -  6 wychowanków;

• terapia uzależnień poza terenem Placówki -  4 wychowanków;

• terapia pedagogiczna w szkole z j . polskiego i matematyki -  6 wychowanków;

• terapia psychiatryczna (szpital MSW) -  4 wychowanków;

• zajęcia socjoterapeutyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -  dwie grupy 

po 9 i 10 wychowanków;

• zajęcia wyrównawcze z pedagogiem w Placówce -  9 wychowanków;

• zajęcia z elementami socjoterapii -  10 wychowanków.

Wychowankowie Placówki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych

i rekreacyjno-sportowych, co wynika z § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia. Zajęcia te

organizowane są głównie na terenie szkół. Tam tez nieliczni podopieczni zapisani są do

szkółki piłkarskiej SKS, a niektórzy korzystają ze ścianki wspinaczkowej.
(Dowód: akta kontroli str. 44-45)

W § 18 rozporządzenia wskazane są również pozostałe standardy socjalno-bytowe, które 

muszą być osiągnięte w Placówce. Dotyczą one zaopatrzenia podopiecznych w odzież, 

zabawki, wypłat kieszonkowego, wszelkich opłat związanych z przemieszczaniem i pobytem 

wychowanków poza Placówką. Ustalono, że w myśl § 18 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia, 

wszystkie dzieci są zaopatrzone w odzież i obuwie. W dokumentacji dzieci znajdują się karty 

odzieżowe, w których odnotowywane są wszelkie przekazane dzieciom ubrania i obuwie. 

Obowiązuje stała zasada, że dzieci zgłaszają swoje potrzeby ubraniowe, które następnie są 

weryfikowane przez wychowawców. W przypadku młodszych dzieci, ubrania kupowane są 

przez dorosłych, starszym wychowankom -  przekazywane są zwykle środki finansowe na 

zakup potrzebnych rzeczy. Zdarza się, że na święta sponsorzy fundują podopiecznym 

wcześniej „zamówione” przez nich rzeczy. (Dowód: akta kontroli str. 38)



Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6b rozporządzenia, wychowankowie, szczególnie młodsi 

powinni być wyposażeni w zabawki odpowiednie do wieku. W Placówce najmłodsze dzieci 

(poza niemowlęciem, aktualnie skierowanym do adopcji) są w  wieku od 6 do 9 lat, mają do 

dyspozycji zabawki dostosowane do ich wieku -  są to np. przytulanki, lalki, samochodziki, 

figurki zwierząt, klocki. Większość dzieci jest zainteresowana posiadaniem drobnego sprzętu 

elektronicznego lub innych gadżetów tego typu (posiadają taki), sprzętu sportowego. Do 

wspólnych zabaw i zajęć przeznaczone są gry planszowe, komputerowe, laptopy (4 sztuki na 

każdą grupę) układanki, a czas rekreacji może być również wypełniony poprzez oglądanie 

programów telewizyjnych, słuchanie muzyki, uprawianie sportów. Jeden z wychowanków 

posiada aparat fotograficzny, jego hobby to fotografia. (Dowód: akta kontroli str. 39)

Wszystkim wychowankom powyżej 5 roku w Placówce wypłacana jest kwota pieniężna 

do własnego dysponowania, w związku z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Obowiązująca 

wysokość kieszonkowego wynosi 35 zł. Podopieczni każdorazowo podpisem kwitują odbiór 

pieniędzy na specjalnie do tego celu sporządzanych listach. Wychowankowie potwierdzili 

stosowane odnośnie powyższego praktyki. (Dowód: akta kontroli str. 46-47)

W Placówce większość dzieci uczęszcza do szkół w niedalekiej okolicy od jej położenia, 

natomiast wszyscy ci, którzy muszą korzystać z komunikacji zbiorowej, aby dostać się do 

miejsc nauki, mają wykupione przez Placówkę bilety miesięczne na przejazdy środkami 

transportu. Jest to wymóg § 18 ust.l pkt 14 rozporządzenia. Wychowankowie umieszczeni 

czasowo poza Placówką, w tym wypadku pięć osób, mają opłacony tam pobyt 

i wszystkie koszty z nim związane, tzn.: czesne, wyżywienie, kieszonkowe, opłaty za bilety 

dojazdowe, wyposażenie, odzież, itp. Placówka zatem respektuje zapis § 18 ust.l pkt 13 

rozporządzenia. (Dowód: akta kontroli str. 41)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z § 14 rozporządzenia, obligatoryjnie 

prowadzone są: diagnozy psychofizyczne wychowanków oraz plany pomocy, karty pobytu 

i arkusze badań i obserwacji psychologiczno - pedagogicznych - § 17 rozporządzenia. Po 

analizie dokumentacji stwierdzono, że nie wszystkie dokumenty są prowadzone, a te 

które są, nie zawsze zawierają treści o których mowa w rozporządzeniu.

W przypadku pięciu wychowanków (na 16 sprawdzonych) diagnozy sporządzone były 

w 2015 r. na podstawie obowiązujących przepisów. Zawierają opis:

• sytuacji rodzinnej, w tym przyczyny kryzysu i jego wpływu na dziecko;

• rozwoju społecznego;

• rozwoju emocjonalnego;



• wskazań dotyczących programu terapeutycznego;

• sytuacj i zdrowotnej.

We wszystkich obszarach ujęto mocne strony dziecka i wskazania do dalszej pracy. 

W  pozostałych przypadkach diagnozy pochodzą z 2010, 2011, 2014 roku i nie zawierają 

wszystkich wyżej wymieniony obszarów. Odnoszą się do środowiska rodzinnego, zawierają 

opinię psychologiczno -  pedagogiczną i wskazania do dalszej pracy. (Dowód: akta kontroli str. 48-49) 

Wszystkie dzieci mają opracowane indywidualne plany pracy, nazwa dokumentu jest 

niezgodna z § 17 rozporządzenia. Plany opracowywane są na okres roku szkolnego, we 

wrześniu i po pół roku są modyfikowane podczas posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny 

sytuacji dziecka. Działania opisane w planach dotyczą strefy rodzinnej, środowiskowej oraz 

indywidualnej, w niektórych planach znalazły się oprócz powyższych obszarów tylko 

modyfikacje w sferach psychofizycznej i edukacyjnej czy relacji społecznych. W każdym 

obszarze są wyznaczone zadania krótko -  i długoterminowe, nie ma wyznaczonego celu 

pracy z dzieckiem, jednego z czterech wymienionych w § 17 ust.l pkt 1 rozporządzenia. 

Plany są podpisane przez wychowanka i wychowawcę kierującego procesem 

wychowawczym. Podsumowując należy stwierdzić, że plany są mało czytelne, 

a ich treści nie zawsze są spójne. (Dowód: akta kontroli str. 50-60)

W myśl §17 ust.l pkt 2 rozporządzenia, w placówce dla każdego dziecka powinno 

prowadzić się kartę pobytu. Wszyscy podopieczni Placówki mają założone i uzupełniane 

karty pobytu. Zawierają opisy w obszarach: rodzinnym, funkcjonowania emocjonalnego 

i społecznego w placówce i poza nią, nauki szkolnej, samodzielności, stanu zdrowia 

i przyjmowanych leków, pobytów w szpitalach. Ponadto wskazane są szczególne potrzeby 

dziecka oraz opisana jest współpraca z różnymi instytucjami. W  zależności od wychowawcy 

prowadzącego, karty pobytu uzupełniane są raz lub parę razy w miesiącu lub brak jest 

w ogóle zapisów. W  większości kart brak było dat poszczególnych wpisów. W  wielu 

przypadkach nie było adnotacji w obszarach: szczególnych potrzeb dziecka i współpracy 

placówki z instytucjami. Do kart pobytu dodatkowo dołączona była karta pobytu w formie 

tabelarycznej, tzw. punktowa, już nie obowiązująca. (Dowód: akta kontroli str. 61-62)

Zgodnie z § 17 rozporządzenia, w placówce powinny być założone arkusze badań 

i obserwacji psychologiczno - pedagogicznych dla każdego dziecka oraz karty udziału 

w zajęciach prowadzonych przez psychologa lub pedagoga. W  Placówce żaden z ww. 

dokumentów nie jest prowadzony. Pedagog opracowała i uzupełnia dla każdego dziecka 

„kartę pracy pedagoga”, w której systematycznie wpisuje wszystkie swoje działania 

związane z konkretnym wychowankiem. Dane. te dotyczą: kontaktów ze szkołami i innymi
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instytucjami, rozmowy z rodzinami, pracownikami szkół, sądów, kuratorami, rozmowy 

indywidualne z podopiecznymi, zajęcia prowadzone z dzieckiem, wyniki swoich obserwacji. 

Część z tych informacji powinna się znaleźć w arkuszach badań i obserwacji.pedagogicznych 

(§17 ust.l pkt 4 rozporządzenia), a część w kartach udziału w zajęciach prowadzonych przez

pedagoga z dzieckiem, które wymaga takich zajęć (§ 17 ust.l pkt 3 rozporządzenia).
(Dowód: akta kontroli str. 63-64)

Kwalifikacje osób pracujących w Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej 

Porębie

Osobami bezpośrednio pracującymi z dziećmi jest 8 wychowawców (3 młodszych, 

5 starszych wychowawców), pedagog, pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej. Wykaz 

osób i ich kwalifikacje wykazane są w załączniku. Wszyscy wychowawcy i pracownik 

socjalny posiadają kwalifikacje zgodne z art. 98 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) oraz z art. 116 ustawy o pomocy 

społecznej, (j.t. Dz.U. 2015 r., poz. 163 ze zm.), dotyczy to pracownika socjalnego. Wszystkie 

ww. osoby złożyły stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy.

W art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 332 j.t.) w katalogu osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych nie ma stanowiska aspirant pracy socjalnej. Zatem osoba zatrudniona na 

tym stanowisku w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie nie może sprawować opieki nad 

dziećmi.

Dyrektor Placówki posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, 

specjalizacja resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie. Są to wymagania zgodne 

z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 163 ze zm.), jak również spełnia warunki określone w art. 97 ust. 3 pkt 2-6

W W . ustawy. (Dowód: akta kontroli str. 65-71)

Mając na uwadze wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej zawarte w piśmie Nr DSR.I.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 roku, dokonano 

analizy dokumentacji zakresów obowiązków wychowawców oraz przepisów regulaminu 

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

nie został uregulowany i nie dokonano podziału czasu pracy wychowawców na godziny 

bezpośredniej pracy z dzieckiem i czynności pozostałe: opracowywanie planów pomocy 

dziecku, prowadzenie kart pobytu, sporządzanie okresowej oceny dziecka, współpracę 

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



Informacji o podziale czasu pracy wychowawców nie ma również w ich zakresach 

obowiązków. Wskazane jest dopełnić tego obowiązku i określić w jakich wymiarach 

godzin obowiązuje czas bezpośredniej pracy z dzieckiem i na czynności pozostałe.

Realizując z kolei wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela ustawowego i dziecka powyżej 

13 roku życia rozpylano 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 Szklarskiej Porębie zdjęć oraz danych osobowych 

wychowanków. (Dowód: akta kontroli str. 78-79)

W wyniku zakończonej kontroli problemowej stwierdzono nieprawidłowości:

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w porze nocnej i podczas zajęć przedpołudniowych 

przez osoby nieuprawnione.

2. Część diagnoz nie została uaktualniona i sporządzona według rozporządzenia Ministra 

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

zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

3. Indywidualne plany pomocy nie zawieraj ą  celu pracy z dzieckiem.

4. Karty pobytu nie są uzupełniane co miesiąc.

5. Brak arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych prowadzonych dla każdego dziecka.

6. Brak kart udziału dziecka, które tego wymaga, w zajęciach prowadzonych przez 

pedagoga z opisem ich przebiegu.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenie pokontrolne: 

1. Należy zapewnić opiekę nad dziećmi w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz 

w nocy, tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Podstawa prawna: $ 10 ust. 2, § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). 

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

2. W diagnozach psychofizycznych należy uwzględnić wszystkie obszary o których 

mowa w rozporządzeniu.

12



Podstawa prawna: § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). 

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

3. W indywidualnych planach pomocy dziecku należy uwzględnić cel pracy z dzieckiem.

Podstawa prawna: § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

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

1720).

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

4. Karty pobytu należy uzupełniać nie rzadziej niż co miesiąc i dokumentować 

to w obszarach wskazanych w rozporządzeniu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 , § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

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

292, poz. 1720).

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

5. Każdemu dziecku należy założyć arkusz badań i obserwacji pedagogicznych.

Podstawa prawna: § 17 ust.l pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). 

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

6. Należy założyć kartę udziału dziecka w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, 

z opisem ich przebiegu.

Podstawa prawna: § 17 ust.l pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). 

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z art. 197 d ust.l, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.), kontrolowana jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne, może 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 31 sierpnia 2016 roku proszony jest 
o przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu informacji o sposobie wykonania zaleceń lub 
wykorzystania wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania, bądź o innym sposobie

Pouczenie

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(kontroler) . r(k4er3łł®£liioir©iSAl<W^®2tófak)li) 
Polityki Społecznej

(kontroler)
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