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Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej 
dla 14 osób 
w Kaczorowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 i 4 lipca 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 Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo -  Wychowawczej dla 14 osób w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9/2, 

zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono 

zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego 

Planem Kontroli na II półrocze 2016 roku.

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 r., Nr 90, poz. 631, 

ze zra.) 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 lipca 2015 r. do dnia 1 lipca 2016 r. funkcję 

Dyrektora Placówki pełniła Pani Elżbieta Zieją odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje 

się ocenę pozytywna z nieprawidłowościami 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. 1/2016. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa 

o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy

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

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

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza dla 14 osób w Kaczorowie przy 

ul. Kamiennogórskiej 9/2 jest niepubliczną jednostką organizacyjną wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej prowadzoną na zlecenie Powiatu Jaworskiego przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka im. dr. H. Jordana w Kaczorowie. 

Placówka działa na podstawie decyzji Nr PS-IS.9423.49.2013 Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 28 listopada 2013 roku. Placówka typu socjalizacyjnego zapewnia 14 miejsc dla dzieci 

i młodzieży sądownie pozbawionych bieżącej pieczy rodzin własnych. Placówka działa 

na podstawie Regulaminu organizacyjnego będącego załącznikiem do uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia z dnia 12 listopada 2013 r. Analiza treści Regulaminu pozwoliła 

na stwierdzenie niezgodności części jego zapisów z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nieprawidłowości dotyczą: wskazanej podstawy prawnej działalności Placówki (§ 2 pkt 1, 4 

i 8), czasu pobytu wychowanków w Placówce po osiągnięciu pełnoletności (§ 4 ust. 1), 

błędnej nazwy ośrodka adopcyjnego (§ 8, § 15 ust. 3, § 33 ust. 2 pkt 4), błędnie określonej 

kompetencji Placówki w zakresie poszukiwania rodzin zaprzyjaźnionych (§ 9 ust. 3 pkt 2), 

wskazania „grupy” jako podstawy organizacji Placówki (§11 ust. 1 pkt 1, § 19 ust. 2, § 34 

ust. 2), niezgodności z treścią art. 95 ust. 2 (§ 14 ust. 1), przekroczenia kompetencji 

w zakresie okresowego powrotu dziecka do rodziny i błędnego nazewnictwa zespołu 

do spraw okresowej oceny (§ 16 ust. 5), niezgodności z treścią § 18 ust. 3 pkt 1
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rozporządzenia (§ 17 ust. 1 pkt 15), zawężenia kręgu osób odpowiedzialnych

za przygotowanie planu pomocy poprzez brak wskazania przedstawiciela podmiotu 

uprawnionego do pracy z rodziną w gminie pochodzenia dziecka (§ 19 ust. 1), braku 

przestrzegania praw dziecka w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem 

zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy oraz art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka i art. 40 Konstytucji 

RP (§ 23 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5), nieprawidłowej nazwy i składu zespołu do spraw okresowej 

oceny (§33 ust. 1 i 2). Dodatkowo, zgodnie z brzmieniem § 40 Regulaminu wszelkie zmiany 

wprowadza się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Dołączony do Regulaminu Aneks 

z dnia 11 grudnia 2015 roku nie został nadany w przyjęty sposób (dowód: akta kontroli str. 7, 

20-32).

Placówka zlokalizowana jest w budynku Domu Dziecka im. dr. H. Jordana 

w Kaczorowie i posiada osobne wejście. Na poziomie parteru znajduje się pomieszczenie 

do przygotowywania i przechowywania posiłków, kompletnie wyposażone w sprzęt 

gospodarstwa domowego, gdzie wychowankowie mogą spożywać posiłki, 

a do podstawowych produktów żywnościowych i napojów mają dostęp przez całą dobę. 

Na I piętrze jest pięć pokoi, w tym cztery pokoje trzyosobowe i jeden dwuosobowy. 

Wszystkie pokoje są właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie 

rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z ich wyposażenia. Do dyspozycji wychowanków 

są również dwie łazienki z toaletami, prysznicami, umywalkami, pralką i miejscem 

do suszenia odzieży. Do wypoczynku i nauki wychowankowie mają dużą salę z kanapami, 

stołem i telewizorem (dowód: akta kontroli str. 33 -  34).

Na dzień kontroli w ewidencji Placówki zapisanych było 14 wychowanków w wieku 

od 18 miesięcy do 19 lat. Najmłodsze dziecko zostało umieszczone w Placówce na podstawie 

art. 95 ust. 2 ustawy. Wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki. Trzech wychowanków uczęszczało do Szkoły Podstawowej 

w Kaczorowie, siedmiu do gimnazjów w Bolkowie i Jaworze oraz w Brzegu Dolnym 

i Wrocławiu w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Trzech pozostałych do różnych 

szkół ponadpodstawowych w Świdnicy, Herbach i Jeleniej Górze. Z łącznej grupy wyżej 

wymienionych wychowanków trzech mieszkało w czasie roku szkolnego poza Placówką 

w związku z pobytem w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Placówka, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, ponosiła opłaty za wyżywienie i kwaterunek wychowanków 

zamieszkałych poza Placówką. Nikt z wychowanków nie realizował obowiązku szkolnego 

w ramach nauczania indywidualnego (dowód: akta kontroli str. 35, 70 -  74).

W toku czynności kontrolnych Dyrektor złożył oświadczenie, że Placówka zapewnia 

wychowankom całodzienne wyżywienie, tj. śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje
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zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. We wszystkie dni tygodnia śniadania i obiady 

wydawane są na stołówce sąsiadującego Domu Dziecka im. dr. H. Jordana w Kaczorowie. 

Z kolei kolacje przygotowywane są samodzielnie przez wychowawcę i wychowanków trzy 

razy w tygodniu w aneksie kuchennym, natomiast w pozostałe cztery dni kolacje również 

są wydawane na stołówce. Dom Dziecka im. dr. H. Jordana comiesięcznie obciąża Placówkę 

kosztami związanymi z przygotowaniem całodziennego wyżywienia oraz pobieranych, 

w miarę potrzeb, półproduktów. Placówka nie dysponuje jadłospisem, gdyż nie odpowiada 

za przygotowywanie posiłków (dowód: akta kontroli str. 15 -16 , 64 -  65).

Każdy wychowanek Placówki objęty był podstawową opieką medyczną przez lekarza 

internistę i pediatrę w Wiejskim Ośrodku Zdrowia przy ul. Pollaka 6 w Kaczorowie. 

W okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy specjalistów 

w Jeleniej Górze: alergologa, chirurga, okulisty i stomatologa. Dwie wychowanki objęte były 

również opieką psychiatryczną i psychologiczną. Na dzień kontroli żaden z wychowanków 

nie przyjmował leków psychotropowych. Zgodnie z bieżącymi zaleceniami lekarskimi 

Placówka zaopatrywała swoich podopiecznych w konieczne produkty lecznicze, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne (dowód: akta 

kontroli str. 16 -17 , 34).

W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała każdemu wychowankowi odzież, 

obuwie, bieliznę, środki higieny osobistej oraz podręczniki i przybory szkolne zgodnie 

z § 18 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia. W przypadku zakupów odzieży, obuwia i bielizny 

wychowawca kierujący procesem wychowawczym ocenia potrzeby wychowanka w tym 

zakresie i wspólnie z nim dokonuje zakupów. Na podstawie pobranych faktur wszystkie 

zakupy odzieżowe wpisywane są do kart odzieżowych.

Na początku każdego miesiąca Dyrektor Placówki na podstawie zapotrzebowań 

przygotowywanych przez wychowawców dokonuje hurtowych zakupów środków higieny 

osobistej. Każdy wychowanek ma więc zapewnione: mydło, szampon, pastę i szczotkę 

do zębów, żel do mycia, gąbkę, podpaski higieniczne, papier toaletowy, dezodorant, 

maszynki do golenia oraz proszek do prania, płyn do płukania tkanin i do zmywania naczyń. 

W związku z koniecznością zapewnienia wychowankom podręczników i przyborów 

szkolnych już w czerwcu każdego roku przygotowuje się w Placówce stosowne 

zapotrzebowania, realizowane z kolei w księgami w Jeleniej Górze. Potrzebne dzieciom 

przybory i pomoce szkolne wydawane są na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego 

(dowód: akta kontroli str. 16 -1 8 , 6 6 -  69).

W Placówce od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje Regulamin przyznawania 

kieszonkowego dla wychowanków. Ustalenia zawarte w dokumencie są zgodne



z obowiązującymi przepisami prawa. Bazowa kwota kieszonkowego dla dziecka w wieku 

5 lat wynosi od 10 zł, dla dziecka między 6 a 12 rokiem życia od 12 zł, między 13 a 15 

rokiem życia od 18 zł oraz dla wychowanków powyżej 16 lat od 25 zł. Kwota kieszonkowego 

może być zwiększona lub zmniejszona zgodnie z treścią § 6 regulaminu i wypłacana jest do 

ostatniego dnia bieżącego miesiąca. W aktach kontroli zgromadzono kopie wypłat 

kieszonkowego za miesiące: wrzesień i grudzień 2015 roku oraz marzec i kwiecień 2016 

roku. Otrzymanie kieszonkowego wychowanek potwierdza własnoręcznym podpisem 

(dowód: akta kontroli str. 34, 5 0 -5 2 , 54-57).

Na podstawie oświadczeń złożonych przez Dyrektora i pedagoga stwierdzono, 

że w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone były w Placówce cykliczne zajęcia o charakterze 

wyrównawczym i kompensacyjnym zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -  

pedagogicznej. W ramach prowadzonych zajęć dzieci usprawniały czytanie, pisanie, liczenie, 

grafomotorykę, percepcję wzrokową, itp. Pedagog angażowała również wychowanków 

do udziału w zajęciach relaksacyjnych, ruchowych, plastycznych oraz przygotowujących 

do usamodzielnienia.

W ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce szkolnej, 

codziennie w godzinach od 17:00 do 18:30 w Placówce odbywała się tzw. nauka własna pod 

opieką wychowawcy lub pedagoga. Dzieci miały zapewnioną pomoc i wsparcie w nauce 

również ze strony studentów Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

odbywających coroczne praktyki. W mijającym roku szkolnym 8 wychowanków stale 

uczestniczyło w dodatkowych zajęciach dydaktyczno -  wyrównawczych, korekcyjno -  

kompensacyjnych oraz korzystało z poradnictwa i konsultacji. Szczegółową specyfikę zajęć, 

ich typ, tematykę, częstotliwość oraz liczbę uczestniczących w nich dzieci wskazuje 

oświadczenie pedagoga złożone do akt kontroli (dowód: akta kontroli str. 47 - 49). 

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

zrealizowane.

Wypełniając obowiązek wskazany w § 14 rozporządzenia w Placówce zostały 

sporządzone przez pedagoga i psychologa diagnozy psychofizyczne dla wszystkich 

wychowanków. W oparciu o grupę kontrolą, tj. pierwszych 8 wychowanków z listy Placówki 

(z pominięciem kolejnych dzieci w rodzeństwach), dokonano oceny wyżej wymienionej 

dokumentacji i stwierdzono, że we wszystkich diagnozach były informacje dotyczące 

mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem oraz jego 

rozwoju. Diagnozy zawierały również wskazania do dalszej pracy pedagogicznej 

i ewentualne działania w ramach programów i oddziaływań terapeutycznych. Priorytetem 

wynikającym z badanych dokumentów była przede wszystkim praca z rodziną, dzięki której



dziecku zwiększają się szanse na powrót do środowiska rodzinnego (dowód: akta kontroli 

str. 37 -  38).

Placówka zrealizowała wymóg wynikający z § 15 rozporządzenia i dla wszystkich 

wychowanków zostały opracowane plany pomocy obejmujące czas roku szkolnego. 

W dokumentach nie został określony cel pracy z dzieckiem, wskazano natomiast konieczne 

działania krótko i długoterminowe. Modyfikacje realizowanych planów pomocy nastąpiły 

w przypadku sześciu wychowanków, w dwóch pozostałych (z grupy kontrolnej) nie było 

takiej potrzeby. Plany obejmowały następujące obszary: sytuacja rodzinna, możliwości 

psychofizyczne oraz przygotowanie do usamodzielnienia. Wszystkie oceniane plany pomocy 

zostały opracowane tylko przez wychowawców kierujących procesem wychowawczym 

dzieci, bez współpracy z asystentem rodzinnym lub przedstawicielem podmiotu 

odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka. Niestety żadna 

z rodziny nie była objęta asystenturą, która w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

jest podstawą działań umożliwiających powroty pod opiekę rodzin biologicznych (dowód: 

akta kontroli str. 39 -  40).

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 wrzesień i listopad 2015 roku oraz styczeń 2016 roku 

dla 8 wychowanków przebywających w tych miesiącach w Placówce. Stwierdzono, że karty 

pobytu dzieci do końca 2015 roku wypełniano na podstawie nieobowiązujących 

już przepisów prawa, wskazując punktację numeryczną wraz z komentarzami. Od stycznia 

2016 roku karty prowadzone są prawidłowo (dowód: akta kontroli str. 41 - 42).

W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudniony był pedagog oraz psycholog 

(na podstawie umowy cywilno -  prawnej). Wobec powyższego, dla każdego wychowanka 

winny być prowadzone arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych. 

Dla wszystkich dzieci z grupy kontrolnej były prowadzone arkusze przez pedagoga, natomiast 

przez psychologa tylko dla części dzieci. Oceniana dokumentacja zawierała dane dotyczące 

daty, poczynionej obserwacji lub spostrzeżenia oraz uwag bądź refleksji. Dla wybranych 

trzech wychowanków, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -  pedagogicznej 

lub na podstawie wniosku zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzone 

były przez pedagoga i psychologa zajęcia specjalistyczne. Udział wychowanków 

odnotowywano w kartach, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Karty 

zawierały wpisy dotyczące: daty, rodzaju prowadzonych zajęć, celu spotkania oraz uwag 

i wniosków osoby prowadzącej (dowód: akta kontroli str. 43 -  44).



Na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Placówki grafików pracy 

wychowawców w okresie od 19 października do 8 listopada 2015 roku oraz za miesiące luty, 

marzec i kwiecień 2016 r. stwierdzono, że dyżury wychowawcze we wszystkie dni tygodnia 

w porze dziennej obejmowały godziny od 7:00 do 14:00 oraz od 14:00 do 22:00 lub od 15:00 

do 22:00, natomiast w porze nocnej od godziny 22:00 do 8:00 dnia następnego. Wszystkie 

dyżury pełnione były jednoosobowo przez wychowawcę, z wyjątkiem pory nocnej, kiedy 

opiekę sprawowali poszczególni wychowawcy lub aspirant pracy socjalnej, co niezgodne 

jest z § 11 ust. 2 rozporządzenia w związku z art. 98 ust. 1 ustawy. Osoba zatrudniona 

na stanowisku aspiranta pracy socjalnej nie jest wymieniona w katalogu osób pracujących 

z dziećmi, nie może więc pełnić opieki w porze nocnej {dowód: akta kontroli str. 15, 58 -  

63).

Pani Elżbieta Zieją zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku 

dyrektora Placówki ma kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. W okresie 

objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych było czterech wychowawców w wymiarze 3,5 

etatu, pedagog w wymiarze Vi etatu oraz aspirant pracy socjalnej w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Pracę wychowawczą wspierał psycholog zatrudniony na podstawie umowy cywilno -  

prawnej. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomy ukończenia studiów wyższych 

złożone w aktach osobowych pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie osoby uprawnione 

ustawowo do pracy z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe. Odstąpiono od oceny 

kwalifikacji zawodowych osoby zatrudnionej na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, gdyż 

nie jest ona uprawniona do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo -  wychowawczej 

{dowód: akta kontroli str. 45 -  46).

Mając na względzie 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 

analizy dokumentacji zakresów obowiązków wychowawców oraz przepisów Regulaminu 

organizacyjnego Placówki pod kątem podziału czasu pracy wychowawców i stwierdzono, 

że od dnia 11 grudnia 2015 roku obowiązuje aneks do wyżej wymienionego Regulaminu 

wskazujący na podział czasu pracy wychowawców w wymiarze 37 godzin bezpośredniej 

opieki nad wychowankami i 3 godzin na realizację innych zadań ustawowych w tygodniu. 

Podział czasu pracy nie został uwzględniony w zakresach obowiązków wychowawców 

{dowód: akta kontroli str. 19, 32).

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 Elżbieta Zieją złożyła oświadczenie, że dotychczas tylko raz wyraziła 

zgodę na upublicznienie i rozpowszechnienie wizerunku trzech swoich podopiecznych 

w intemecie. Dyrektor Placówki przedłożyła zgody przedstawicieli ustawowych wyżej 

wymienionej trójki dzieci na udostępnienie ich wizerunku {dowód: akta kontroli str. 34, 77 -  

79).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo -  Wychowawczej dla 14 osób w Kaczorowie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1) Regulamin organizacyjny Placówki jest niezgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego,

2) w planach pomocy nie został określony cel pracy z dzieckiem w Placówce,

3) Placówka w zakresie realizacji planów pomocy nie współpracuje z przedstawicielami 

podmiotów odpowiedzialnych za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka,

4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych nie były prowadzone dla wszystkich 

wychowanków,

5) osoba zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej nie jest uprawniona do pracy 

z dziećmi w placówce opiekuńczo -  wychowawczej,

6) podział czasu pracy wychowawców nie został uwzględniony w zakresach ich obowiązków.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Regulamin organizacyjny Placówki.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

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

Termin realizacji: do 30 września 2016 r.

2. Plany pomocy winny zawierać cel pracy z dzieckiem w Placówce.

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: do 30 września 2016 r.

3. Podjąć stałą współpracę z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych 

za pracę z rodziną w gminach pochodzenia dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji planów pomocy.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

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



Termin realizacji: do 30 września 2016 r.

4. Dla każdego wychowanka Placówki należy prowadzić arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 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: do 30 września 2016 r.

5. Uregulować kwestię zatrudnienia i pracy z dziećmi osoby na stanowisku 

aspiranta pracy socjalnej.

Podstawa prawna: art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

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

Termin realizacji: do 30 września 2016 r.

6. Zakresy obowiązków wychowawców uzupełnić o podział czasu pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575), rozporządzenie 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. 129 § 1 Kodeksu pracy. 

Termin realizacji: do 30 września 2016 r.

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). W terminie do dnia 5 października 2016 roku kierownik kontrolowanej jednostki 
proszony jest o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 
w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie:

(członek zespołu inspektorów)

iTARSTi INSPSKTO«
9




