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Pani
Monika Ślak
Dyrektor
Domu Dziecka im. Stefana Starzyńskiego
w Kłodzku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 - 8  kwietnia 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 (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 575) zespół kontrolny w składzie: Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu i Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziecka 

im. Stefana Starzyńskiego w Kłodzku przy ul. Korczaka 1, zwanego 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.I.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.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Monika Ślak 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 Dyrektora, akt osobowych 

w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników 

merytorycznych oraz wizji lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce 

kontroli pod nr. 29. 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 im. Stefana Starzyńskiego w Kłodzku przy ul. Korczaka 1 jest publiczną 

jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzoną przez 

Powiat Kłodzki. Placówka działa na podstawie decyzji Nr PS.V.9013-18/10 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku, zmienionej decyzją Nr PS-IS.9423.48.2011 

z dnia 30 grudnia 2011 roku i decyzją Nr PS-IS.9423.36.2014 z dnia 9 lipca 2014 roku. 

Placówka typu socjalizacyjnego zabezpiecza 30 miejsc w trzech grupach wychowawczych dla 

dzieci i młodzieży sądownie pozbawionych bieżącej pieczy rodzin własnych. W budynku 

przy ul. Korczaka 1 funkcjonuje również Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo -  

Wychowawczych w Kłodzku, które obsługuje w zakresie ekonomicznym, administracyjnym 

i organizacyjnym Dom Dziecka im. Stefana Starzyńskiego, jak i dwie Placówki Opiekuńczo -  

Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 przy ul. Korczaka la  i lb w Kłodzku, zwane w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Centrum”.

Placówka ze względu na typ socjalizacyjny sprawuje całodobową opiekę nad 

dzieckiem, którego sytuacja prawna została uregulowana sądownie, jak również w ramach 

łączenia zadań, o których mowa w art. 101 ust. 3 ustawy sprawuje opiekę nad dziecldem 

w sytuacji kryzysowej do zakończenia postępowania opiekuńczego. W okresie objętym 

kontrolą w Placówce umieszczonych było łącznie 32 wychowanków, z czego 4 już ją 

opuściło. Na dzień kontroli w ewidencji zapisanych było 28 wychowanków w wieku od 10 

miesięcy do 18 lat (dowód: alda kontroli str. 8, 22 -  25).
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Placówka zlokalizowana jest w trzykondygnacyjnym budynku, zadbanym, 

wyremontowanym, dostosowanym do pełnienia zadań całodobowej opieki. W każdej z trzech 

grup wychowawczych (odrębne piętra) znajdują się pokoje mieszkalne 2, 3 i 4 -  osobowe 

właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych
V'

i swobodne korzystanie z wyposażenia. W każdej grupie wychowankowie mają 

do dyspozycji łazienki z natryskami, toalety, aneksy kuchenne kompletnie wyposażone oraz 

wydzielone miejsca do nauki, wypoczynku i spotkań. Placówka zapewnia również miejsce 

do prania i suszenia odzieży, a dla zainteresowanych dostęp do komputerów i sieci 

internetowej. Wymagania dotyczące warunków bytowych i mieszkaniowych określone 

w § 18 ust. 3 rozporządzenia zostały zrealizowane (dowód: akta kontroli str. 16, 26).

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora, Placówka zapewnia wychowankom całodzienne 

wyżywienie. Obiady są przygotowywane i serwowane na stołówce od poniedziałku do 

niedzieli. Śniadania i kolacje przygotowują wspólnie wychowankowie i wychowawcy 

również przez cały tydzień. Pracownik Centrum zakupuje produkty żywnościowe, przekazuje 

je do magazynu skąd wydawane są wychowawcom grup od poniedziałku do piątku. Produkty, 

z których przygotowuje się śniadania i kolacje w dni wolne od nauki i święta 

wychowankowie zakupują sami. Na podstawie wybranej losowo dokumentacji magazynowej 

pn. „wydanie wewnętrzne” oraz jadłospisów stwierdzono, że wyżywienie w Placówce 

dostosowane jest do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia 

dzieci. Wychowankowie mają również swobodny lecz kontrolowany dostęp do produktów 

żywnościowych i napojów przez całą dobę (dowód: akta kontroli str. 18, 27, 72 -  73, 78- 81).

Każde nowoprzyjęte dziecko do Placówki jest objęte podstawową opieką zdrowotną 

lekarza pierwszego kontaktu w ZPOZ „Salus” przy ul. Łąkowej w Kłodzku. W okresie 

objętym kontrolą wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy specjalistów: dermatologa, 

okulisty, stomatologa, ginekologa i psychiatry dziecięcego, jak również 9 dzieci była 

hospitalizowana z różnych przyczyn. Dziesięciu wychowanków było pod stałą opieką lekarza 

psychiatry. 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. 18, 27).

Placówka każdemu wychowankowi zapewnia odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i potrzeb. Zakupy odzieży dokonywane 

są przez pracowników Placówki i przekazywane do magazynu, skąd wychowawcy pobierają 

odzież, obuwie i bieliznę według potrzeb i odnotowują to w kartach odzieżowych. Starsi 

wychowankowie otrzymują zaliczki finansowe i mogą samodzielnie dokonywać zakupów



w tym zakresie. W roku 2015 Placówka dysponowała kwotą ok. 300 zł na zakupy odzieżowe 

dla każdego dziecka, natomiast w roku 2016 już kwotą 600 zł. Placówka pozyskuje również 

duże ilości odzieży od darczyńców, która wpisywana jest na stan magazynu. Środki higieny 

osobistej (mydło, szampon, pasta i szczotka do zębów, dezodorant, maszynki do golenia, 

proszek do prania, płyn do naczyń, papier toaletowy, itp.) zakupuje Centrum, wprowadza 

na stan magazynu i według potrzeb na podstawie dokumentu „wydanie wewnętrzne” 

przekazuje wychowawcy do rozdysponowania. W okresie wakacyjnym na podstawie 

przygotowanych zestawień i zapotrzebowań na podręczniki i przybory szkolne pracownik 

Centrum zamawia je w księgarniach lub hurtowniach, po czym przekazuje wychowawcom 

do rozdania wśród dzieci. Wszelkie potrzeby w tym zakresie w trakcie roku szkolnego 

uzupełniane są na bieżąco {dowód: akta kontroli str. 18 -  20, 65 -  71, 74 - 77).

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Centrum z dnia 7 stycznia 2015 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania kieszonkowego dla wychowanków Domu 

Dziecka im. Stefana Starzyńskiego w Kłodzku, każde dziecko powyżej 5 roku życia 

otrzymuje raz w miesiącu kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości od 10 do 

80 zł. Kwota kieszonkowego może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w sytuacjach 

opisanych w regulaminie kieszonkowego. Losowo wybrane rachunki oznaczone numerami 

63/a/l5, 71/a/l5, 7/a/16 i 16/a/l6 potwierdzają wypłatę kieszonkowego za pokwitowaniem 

wychowanka {dowód: akta kontroli str. 21, 57— 63).

Wszyscy wychowankowie, którzy w okresie objętym kontrolą przebywali w Placówce 

realizowali obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dwunastu wychowanków uczęszczało 

do szkół podstawowych, natomiast 19 do różnych szkół ponadpodstawowych. Jedno dziecko 

w wieku 10 miesięcy (matka to wychowanka Placówki) było zapisane do żłobka. Z łącznej 

grupy wyżej wymienionych wychowanków aż 15 mieszkało poza Placówką w związku 

z pobytem w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

lub specjalnym ośrodku szkolno -  wychowawczym. Placówka ponosiła opłaty za pobyt 

w bursie lub internacie za dwóch wychowanków realizujących obowiązek nauki w Szkole 

Mistrzostwa Sportowego w Legnicy oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy w Oleśnicy. 

Nikt z wychowanków Placówki nie realizował obowiązku szkolnego w ramach nauczania 

indywidualnego {dowód: akta kontroli str. 22 -  25, 64).

Placówka zapewnia swoim wychowankom dostęp do zajęć wychowawczych 

prowadzonych na co dzień przez wychowawców oraz dostęp do zajęć korelccyjno -  

kompensacyjnych i wyrównawczych prowadzonych przez pedagogów zatrudnionych 

w Centrum. Szczegółową specyfikę zajęć, ich typ, tematykę, częstotliwość oraz liczbę



uczestniczących w nich dzieci wskazują oświadczenia pedagogów złożone do akt kontroli. 

Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych był również konsekwencją zaleceń i wniosków 

sformułowanych m.in. w opiniach z poradni psychologiczno -  pedagogicznej, indywidualnej 

diagnozy wychowanka czy decyzji Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

Wszystkie zajęcia odnotowywane były w kartach, o których mowa w § 17 ust. 3 

rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym rytmem dnia w Placówce w godzinach od 16:00 

do 18:00 w każdej grupie jest czas na naukę własną i odrabianie zadań domowych. 

Bezpośredniej pomocy wychowankom udzielają na co dzień wychowawcy oraz w ramach 

wolontariatu młodzież z pobliskiego gimnazjum i liceum {dowód: akta kontroli str. 20 -  21, 

2 6 ,47 ,82-84).

Wymagania dotyczące standardów opieki określone w § 18 ust. 1 rozporządzenia 

zostały zrealizowane.

Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w § 14 rozporządzenia w Placówce zostały 

sporządzone przez pedagogów diagnozy psychofizyczne dla wszystkich wychowanków. 

W oparciu o grupę kontrolą, tj. pierwszych 16 wychowanków z listy Placówki, dokonano 

oceny wyżej wymienionej dokumentacji i stwierdzono, że zawiera ona 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 wskazano 

również na potrzebę wdrożenia programów terapeutycznych, pracy z rodziną dziecka lub 

przygotowania do umieszczenia w pieczy rodzinnej {dowód: akta kontroli str. 3 2 -3 3 ).

Placówka zrealizowała wymóg wynikający z § 15 rozporządzenia i dla wszystkich 

wychowanków zostały opracowane plany pomocy. W dokumentach został określony cel 

pracy z dzieckiem, działania krótko i długoterminowe oraz konieczne modyfikacje 

w następujących obszarach: potrzeby opiekuńcze, potrzeby rozwojowe i kompensowanie 

opóźnień, potrzeby społeczne i rozwój umiejętności pracy zespołowej oraz wzmacnianie 

trwałych i pozytywnych więzi. W badanej grupie kontrolnej dominującym celem pracy 

był powrót dziecka do rodziny biologicznej i pobyt w Placówce do usamodzielnienia. 

Wszystkie plany pomocy zostały opracowane przez wychowawców kierujących procesem 

wychowawczym, w 9 przypadkach we współpracy z pracownikiem socjalnym podmiotu, 

odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka. Rodzina tylko jednego 

wychowanka objęta' była pomocą asystenta rodzinnego, co w systemie wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej jest podstawą działań umożliwiających powroty pod opiekę rodzin 

biologicznych {dowód: akta kontroli str. 34 -  44).



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 

prowadzonych za miesiąc maj i wrzesień 2015 roku oraz styczeń 2016 roku dla 16 

wychowanków z grupy kontrolnej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym 

zakresie {dowód: akta kontroli str. 45 -  46).

Ze względu na fakt zatrudnienia dwóch pedagogów i brak zatrudnienia psychologa, 

w Placówce dla każdego wychowanka prowadzone były tylko arkusze badań i obserwacji 

pedagogicznych. Arkusze zawierały dane dotyczące uzyskanej informacji, rozmowy lub 

badania, dane i podpis osoby dokonującej wpisu oraz jego datę {dowód: akta kontroli str. 47).

Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 3 i art. 97 ust. 2 ustawy Dyrektorem Centrum, jak

1 Placówki jest Pani Monika Siak posiadająca kwalifikacje zawodowe zgodne 

w wymaganiami określonymi w art. 97 ust. 3 ustawy. W okresie objętym kontrolą 

w Placówce zatrudnione były dwadzieścia cztery osoby, w tym cztery na stanowiskach 

starszego wychowawcy, dwanaście osób na stanowiskach wychowawcy i osiem 

na stanowiskach młodszego wychowawcy. Pracę wychowawczą wspierało trzech pedagogów, 

pracownik socjalny i pielęgniarka. Na podstawie dokumentacji z akt osobowych stwierdzono, 

że wszyscy pracownicy mieli wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1,

2 i 6 ustawy {dowód: akta kontroli str. 28-31).

Na podstawie przedłożonych w czasie kontroli tygodniowych harmonogramów pracy 

wychowawców w miesiącach kwiecień, wrzesień, grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r., a także 

oświadczenia Dyrektora Placówki stwierdzono, że wskaźniki zatrudnienia i zabezpieczenia 

opieki nad dziećmi w czasie zajęć opiekuńczo -  wychowawczych, zajęć specjalistycznych 

oraz w porze nocnej były zgodne z normą określoną w § 10 ust. 1 i 2 oraz § 20 

rozporządzenia {dowód: akta kontroli str. 26, 48 -  56).

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 i stwierdzono braki w tym 

zakresie. Jednakże, z opisanych powyżej harmonogramów pracy wychowawców wynika, 

że w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem każdy wychowawca pracował od 32 do 34 godzin 

tygodniowo, a pozostały czas przeznaczony był na prowadzenie dokumentacji (plany 

pomocy, karty pobytu), udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, 

kontakty z rodzinami, a także instytucjami biorącymi udział w procesie wychowawczym
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(dowód: aha kontroli str. 21). Należy zatem uzupełnić zakresy obowiązków wychowawców 

i regulamin pracy o zapisy dotyczące podziału czasu pracy wychowawców.

Realizując z kolei wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania 

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

13 roku życia, rozpytano Dyrektora Placówki czy rozpowszechnia jakiekolwiek zdjęcia 

swoich podopiecznych np. z wakacji, uroczystości domowych, rocznic, wyjazdów, 

wycieczek, itp. Pani Monika Siak złożyła oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku 

swoich podopiecznych i przedłożyła zgody przedstawicieli ustawowych na zamieszczanie 

na stronie internetowej www.capow.bip-info.org zdjęć oraz danych osobowych 

wychowanków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu 

Dziecka im. Stefana Starzyńskiego w Kłodzku 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 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575).
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