
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2016 r.

PS-KNPS.431.2.15.2016.PSZ

Pani
Renata Milczanowska 
p.o. Dyrektora 
Domu Dziecka 
w Obornikach Śląskich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie pomiędzy 5 maja a 7 czerwca 2016 roku Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu otrzymał informacje 

o rzekomych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Domu Dziecka w Obornikach Śląskich 

od Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i . Polityki Społecznej w Warszawie. Podnoszone w pismach przekazanych 

do wyżej wymienianych instytucji zastrzeżenia i uwagi dotyczyły następujących kwestii:

1) trybu powołania osoby na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Obornikach Śląskich 

oraz organizacj i j ego czasu pracy,

2) braku zapewnienia przez dyrektora prawidłowego wskaźnika zatrudnienia wychowawców 

posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe,

3) stosowania przez wychowawców wobec wychowanków przemocy w postaci krzyku, 

używania słów wulgarnych, popychania lub szarpania oraz akceptacji takich zachowań przez 

dyrektora placówki,

4) braku organizacji przez placówkę jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków,

5) wprowadzenia przez dyrektora zakazu wzywania do placówki pogotowia ratunkowego lub 

Policji w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu wychowanków ze względu na „dobre 

imię placówki”,

6) braku realizacji przez wychowanków obowiązku szkolnego lub nauki,

7) ograniczania lub uniemożliwiania wychowankom kontaktów z rodzicami i innymi osobami 

bliskimi oraz niewystarczającej ilości jedzenia i wydawania podwieczorków tylko w nagrodę.



Mając na uwadze powyższe, w dniu 2 czerwca 2016 roku Wojewoda Dolnośląski 

wydał zarządzenie nr 139 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym 

w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 6, zwanego dalej „Placówką”, 

w okresie pomiędzy 15 a 23 czerwca 2016 roku.

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Piotr Szafarowicz — starszy inspektor wojewódzki 

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

w dniach 15, 16 i 17 czerwca 2016 roku przeprowadził stosowne czynności kontrolne 

polegające na analizie wskazanej przez kontrolerów i przedłożonej przez dyrektora 

dokumentacji merytorycznej, rozpytaniu i odebraniu od dyrektora wyjaśnień w sprawie, 

przeprowadzeniu badania ankietowego wśród wychowanków oraz umożliwieniu 

im swobodnej i bezpiecznej rozmowy z kontrolującymi, przyjmując za okres objęty kontrolą 

czas pomiędzy 11 kwietnia a 15 czerwca 2016 r. Dodatkowo, dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej działając w trybie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 575), zwanej dalej 

„ustawą”, zwrócił się do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum w Obornikach 

Śląskich i Pęgowie, do których zapisani są wychowankowie Placówki, z prośbą o opinię 

w sprawie realizacji przez nich obowiązku szkolnego, promocji do klas następnych oraz 

kontaktów pracowników Domu Dziecka ze szkołami.

Dom Dziecka w Obornikach Śląskich działa na podstawie zezwolenia Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2011 roku o nr. PS-IS.9423.20.2011 i jest wpisany do 

rejestru placówek opiekuńczo -  wychowawczych pod nr. DD 25/20/11 jako placówka typu 

socj alizacyjnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego oraz zgromadzonej w aktach 

sprawy dokumentacji ustalono następujący stan faktyczny w odniesieniu do powyższych 

zarzutów:

Ad 1. Zgodnie z uchwałą nr 30/16 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 8 kwietnia 2016 

roku zatrudniono i powierzono obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Obornikach Śląskich 

od dnia 11 kwietnia 2016 roku pani Renacie Milczanowskiej. Czas powierzenia obowiązków 

dyrektora wyznaczono do momentu zatrudnienia dyrektora placówki opiekuńczo -  

wychowawczej w drodze otwartego naboru zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach 

samorządowych. Pani Renata Milczanowska ma wykształcenie wyższe magisterskie 

pedagogiczne oraz wymagany staż pracy, o którym mowa w art. 97 ust. 3 ustawy i została 

zatrudniona na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
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Starosta Trzebnicki pan Waldemar Wysocki wyraził zgodę pani Renacie Milczanowskiej 

na pracę w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w godzinach popołudniowych w okresie 

od 11 kwietnia do 24 czerwca 2016 roku. Po tym okresie godziny pracy będą 

podporządkowane bieżącym potrzebom Placówki (dowód: akta kontroli str. 22 -  23, 33).

Ad 2. Na dzień 15 czerwca 2016 roku w stosunku pracy z Domem Dziecka w Obornikach 

Śląskich pozostawało dziewięciu wychowawców. Ocenie posiadanych kwalifikacji 

zawodowych pod kątem zgodności z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy poddano dokumentację 

losowo wybranych siedmiu pracowników zatrudnionych na stanowisku wychowawcy. Były 

to osoby o inicjałach A.G., A.L., J.G., M.S., M.Z., J.M. i A.N. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie zgodności zatrudniania z wymogami kwalifikacyjnymi.

Analiza kart pracy wychowawców wykazała, że w kwietniu 2016 roku miesięczny limit czasu 

pracy wynosił 168 godzin. Podnoszone przez zainteresowanych uwagi dotyczące 

przekraczania tego limitu były konsekwencją zwolnień lekarskich, urlopów na żądanie lub 

wyjazdów na szkolenia za zgodą poprzedniego dyrektora pana Roberta Korytkowskiego. 

Na dziewięciu wychowawców zatrudnionych w kwietniu 2016 roku tylko cztery osoby 

przekroczyły limit miesięczny i wypracowały nadgodziny. Trudno więc uznać, 

aby przekroczenia miesięcznych limitów czasu pracy niektórych pracowników były tylko 

i wyłącznie konsekwencją nieprawidłowej organizacji czasu pracy przez obecnego dyrektora. 

W okresie objętym kontrolą Placówka sprawowała bezpośrednią, codzienną opiekę 

nad 22 wychowankami, co skutkowało koniecznością zapewnienia pracy co najmniej dwóch 

wychowawców w porze dziennej i co najmniej dwóch osób pracujących z dziećmi, w tym 

jednego wychowawcę, w porze nocnej. Próbą kontrolną przestrzegania wskaźnika 

zatrudnienia wychowawców były dyżury wychowawcze zaplanowane we wszystkie środy 

pomiędzy 11 kwietnia a 15 czerwca 2016 r. Ustalono, że w dniach 13, 20 i 27 kwietnia 2016 

r. w godzinach od 8 do 20 pracował tylko jeden wychowawca, co niezgodne jest z § 10 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (dowód: akta kontroli str. 25 - 29).

Ad 3. W dniu 16 czerwca 2016 r. w godzinach popołudniowych inspektorzy Wydziału 

Polityki Społecznej przeprowadzili w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich badanie 

ankietowe oraz wysłuchali uwag i zastrzeżeń wychowanków, którzy dobrowolnie podjęli 

rozmowy. Ankietę wypełniło 14 wychowanków, tj. 64% stanu dzieci objętych opieką w dniu 

badania. Na pytanie: „czy kiedykolwiek podczas pobytu w Domu Dziecka w Obornikach 

Śląskich zostałaś(eś) źle potraktowana(y) przez wychowawcę”, 71,42% respondentów 

odpowiedziało pozytywnie, 28,57% - negatywnie. Z kolei na pytanie na czym polegało to złe
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potraktowanie przez wychowawcę, powyższa grupa respondentów najczęściej wskazywała na 

„obrażanie słowem”, „używanie słów wulgarnych”, a także „szarpanie lub popychanie”. 

Na pytanie z ankiety dotyczące możliwości uzyskania pomocy ze strony dyrektora 

w sytuacjach trudnych i niepokojących 35,71% respondentów udzieliło odpowiedzi 

pozytywnej, 28,57% odpowiedzi negatywnej, natomiast 35,71% odpowiedziało „nie wiem”. 

Wyniki ankiety w badanym obszarze wskazują, że w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich 

zdarzały się sytuacje trudne i konfliktowe, w których wychowawcy przekraczali swoje 

kompetencje i reagowali w sposób nieodpowiedni. Pani Renata Milczanowska pełniąca 

obowiązki dyrektora Placówki na bieżąco podejmuje w ramach sprawowanego nadzoru 

działania dyscyplinujące wobec wychowawców. Mając jednak na uwadze fakt, że wielu 

wychowanków prezentuje w relacjach z wychowawcami postawy buntownicze, 

prowokacyjne, często agresywne oraz nie przestrzega żadnych granic, należy zadbać 

i zapewnić wychowawcom zajęcia, dzięki którym zdystansują się do „trudnych emocji” 

generowanych przez dzieci i nauczą się reagować w sposób odpowiedni, a zarazem 

skuteczny. Z chwilą objęcia obowiązków dyrektora pani Renata Milczanowska stwierdziła, że 

w Placówce nie obowiązują żadne zasady, reguły i normy funkcjonowania i zachowania 

wychowanków. Podejmując wspólnie z pracownikami i wychowankami próby ustalenia 

jakichkolwiek zasad i norm spotkała się ze stwierdzeniem, że „rządzą tutaj zasady Roberta”. 

Były dyrektor pan Robert Korytkowski wprowadził zasadę zwracania się per „ty” do 

wszystkich pracowników i dyrektora, co nie znajduje żadnego uzasadnienia w realizacji 

procesu wychowawczego. Pan dyrektor gratyfikował wychowanków wspólnymi wyjazdami 

na basen, do sauny, na mecze i do galerii handlowych, mimo iż wielu z nich nie realizowało 

obowiązku szkolnego oraz nie przestrzegało jakichkolwiek obowiązków wynikających z faktu 

zamieszkiwania w Placówce. W tym okresie wychowankowie mieli kupowaną drogą 

markową odzież oraz uczestniczyli w wyjazdach na mecze i turnieje, których koszty znacznie 

przewyższały możliwości finansowe placówki (dowód: akta kontroli str. 23 — 24, 51 - 78).

Ad 4. Na pytanie zawarte w ankiecie i dotyczące uczestnictwa wychowanków w zajęciach 

organizowanych przez Dom Dziecka 42,85% respondentów odpowiedziało, że uczestniczy 

w takich zajęciach, natomiast 57,14%, że nie uczestniczy. Wychowankowie, którzy udzielili 

odpowiedzi pozytywnej wskazywali na: zajęcia plastyczne, wyjazdy, spacery, gry i zabawy 

oraz zajęcia sportowe na terenie Placówki. Wychowankowie, którzy udzielili odpowiedzi 

przeczącej podnosili fakt, że Placówka nie organizuje żadnych zajęć, nie dysponuje środkami 

finansowymi lub sami nie mają ochoty na uczestnictwo w żadnych zajęciach.
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Pani Milczanowska oświadczyła, że w związku z wysokimi kosztami wygenerowanymi 

w okresie pełnienia funkcji dyrektora Placówki przez pana Roberta Korytkowskiego, obecnie 

jest zmuszona podejmować decyzje ograniczające wydatki m.in. na organizację czasu 

wolnego, co spotyka się z niezadowoleniem wychowanków. Jednocześnie wyjaśniła, 

że wychowankowie mogą korzystać raz w tygodniu z sali sportowej sąsiadującej z Placówką 

szkoły, w ramach wolontariatu przychodzi do Placówki osoba prowadząca dla 

zainteresowanych zajęcia muzyczne oraz organizowane będą zajęcia turystyczne (np. 

zakupiono rowery) i arteterapia (dowód: akta kontroli str. 24, 30, 51 -  78).

Ad 5. Mając na uwadze zarzut wobec dyrektora dotyczący wprowadzenia zakazu wzywania 

do Placówki pogotowia ratunkowego lub Policji w sytuacjach zagrażających życiu 

lub zdrowiu wychowanków ze względu na „dobre imię Placówki”, w ankiecie zadano 

wychowankom pytanie: „czy w okresie ostatnich dwóch miesięcy do Domu Dziecka 

wzywana była np. Policja lub pogotowie ratunkowe?” Ponad 85% respondentów 

odpowiedziało, że tak, ponad 14% odpowiedziało, że nie wie, natomiast nikt nie udzielił 

odpowiedzi „nie”. Dodatkowo poproszono wychowanków o wypisanie znanych im powodów 

wzywania Policji lub pogotowia ratunkowego i uzyskano następujące: powrót wychowanka 

do placówki po godzinie 22:00 będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ucieczki 

wychowanków, konflikty między wychowankami i wychowawcami, kradzieże, 

samookaleczenia oraz próba samobójcza. Pani Milczanowska złożyła również oświadczenie, 

że poinformowała wychowawców o konieczności bezwzględnego wzywania odpowiednich 

służb w sytuacjach kryzysowych (dowód: akta kontroli str. 30, 51 - 78).

Ad 6. Wychowankowie Domu Dziecka, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są 

do realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Każdy 

z wychowanków, który rozpoczął naukę w szkole podstawowej winien mieć świadomość 

konieczności jej ukończenia i kontynuacji dalszej nauki przynajmniej do poziomu gimnazjum. 

W ankiecie zadano wychowankom pytanie dotyczące codziennego chodzenia do szkoły. 

Odpowiedź twierdzącą uzyskano od 35,71% respondentów, odpowiedź przeczącą od 50%, 

natomiast 14,28% respondentów udzieliło odpowiedzi, że nie chodzą do szkoły, tylko wtedy 

kiedy są chorzy. Najczęściej podawane przez wychowanków przyczyny braku realizacji 

obowiązku szkolnego to: brak chęci, bo Placówka nie kupuje nowej odzieży, bo szkoła jest w 

ośrodku poza Placówką, negatywny wpływ towarzystwa, wagary, poczucie złego traktowania 

w szkole i niechęć do szkoły.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, 

Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej w Pęgowie
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wynika, że wychowankowie Domu Dziecka tylko w części realizowali obowiązek szkolny. 

Ci z wychowanków, którzy systematycznie podejmowali wysiłek nauki szkolnej uzyskali 

adekwatne wyniki oraz pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli. Szkoły w miarę możliwości 

pomagały również w bieżącym rozwiązywaniu problemów z zachowaniem wychowanków. 

W roku szkolnym 2015/2016 kilku wychowanków zapisanych do Szkoły Podstawowej Nr 2 

oraz Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich nie otrzymało promocji do kolejnej 

klasy ze względu na całkowity brak frekwencji. Dom Dziecka w niewystarczający sposób 

organizował i realizował obowiązek współpracy z jednostkami oświatowymi w wyżej 

wymienionym zakresie. Symptomatyczna jest opinia jednego z dyrektorów szkoły, który 

stwierdził w piśmie do Wydziału Polityki Społecznej, że jedną z ważniejszych przyczyn 

niepowodzeń szkolnych jest całkowity brak zasad, norm obowiązujących wychowanków 

Placówki, brak konsekwencji w działaniach personelu oraz nieprawidłowe relacje 

na poziomie szkoły, domu dziecka, wychowawców i podopiecznych (dowód: akta kontroli 

str. 51 -  78, 81 -  88).

Ad 7. Zarzut dotyczący ograniczania lub wręcz uniemożliwiania wychowankom kontaktów 

z rodzicami i innymi osobami bliskimi nie znalazł uzasadnienia w oparciu o wyniki ankiety. 

Na pytanie: „czy w bieżącym roku szkolnym miałaś(eś) zgodę sądu na urlopowanie do domu 

rodzinnego w dni wolne od nauki”, 35,71% respondentów (5 wychowanków) udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej, natomiast 64,28% ankietowanych (9 wychowanków) odpowiedziało, 

że nie miało takiej zgody. Z kolei na pytanie o możliwość spotykania się z osobami ważnymi 

tj. rodzicami lub rodzeństwem 12 wychowanków tj. 85,71% badanych potwierdziło, że ma 

taką możliwość. Odpowiedzi „nie” i „nie wiem” udzieliło po jednym z wychowanków.

W ankiecie poruszono również kwestię wyżywienia w Placówce i zadano pytanie dotyczące 

jego ilości oraz czy podwieczorki wydawane były wychowankom tylko w nagrodę. Braki 

jedzenia i poczucie głodu zadeklarowało 5 ankietowanych i tyleż samo temu zaprzeczyło. 

Czterech wychowanków z badanej grupy odpowiedziało, że „czasami” brakowało im jedzenia 

lub czuli się głodni. Kontrolujący otrzymali informacje, że wychowankowie wracający 

do Placówki w godzinach popołudniowych nie mają zapewnionych obiadów. Wychowawcy 

bez kontroli przekazywali dzieciom klucze do stołówki, co powodowało sytuacje, w których 

jeden wychowanek zjadał posiłek przeznaczony dla innej osoby.

Kwestia wydawania podwieczorków tylko w formie nagrody została potwierdzona przez 50% 

ankietowanych, natomiast druga połowa ankietowanych nie zgodziła się z takim 

twierdzeniem. Dyrektor Placówki oświadczyła, że zwróciła uwagę wychowawcom, aby 

zaprzestali tego typu praktyk (dowód: akta kontroli str. 25, 51 -  80).
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Reasumując, analiza przedłożonej w czasie działań kontrolnych dokumentacji 

Placówki, wyniki badania ankietowego oraz rozmowy z wychowankami wykazały 

następujące nieprawidłowości w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich:

1) wskaźnik zatrudnienia wychowawców był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

2) prawa dziecka w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem nie były 

przestrzegane,

3) brak organizacji regularnych zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych 

dla wychowanków,

4) nie wszyscy wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 

2015/2016,

5) Placówka na bieżąco nie współpracowała ze szkołami, do których zapisani byli 

wychowankowie,

6) niewłaściwa organizacja wydawania posiłków w godzinach popołudniowych powodowała, 

że nie wszyscy wychowankowie mieli do nich dostęp.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, w tym również nieprawidłowości 

powstałych poza okresem objętym kontrolą, tj. czasem pełnienia obowiązków dyrektora przez 

panią Renatę Milczanowską, wydaje się zalecenia pokontrolne.

1. W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych zapewnić prawidłowy wskaźnik 

zatrudnienia wychowawców.

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 i 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: niezwłocznie

2. Zapewnić przestrzeganie praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem praw 

w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 575)

Termin realizacji: niezwłocznie

3. W miarę możliwości zapewnić wychowankom regularny dostęp do zajęć 

pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 12 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: niezwłocznie
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4. Zapewnić realizację obowiązku szkolnego przez wszystkich wychowanków 

Placówki.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

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

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720) w związku z art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 2156, ze zm.)

Termin realizacji: niezwłocznie

5. Podjąć stalą współpracę ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie 

w celu zwiększenia ich szans na sukces szkolny.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 10 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: niezwłocznie

6. Dla każdego wychowanka zapewnić wyżywienie dostosowane do jego potrzeb 

rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 1 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: niezwłocznie

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).

Do wiadomości:
1. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa,
2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 

00-513 Warszawa,
4. a/a

Pouczenie:
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(członek zespołu inspektorów)

(człopek zespołu inspektorów)
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