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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 i 4 lipca 2016 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

575 j.t.) zespół kontrolny w składzie Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli oraz Honorata Borowiec - starszy inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziecka 

im. Doktora Henryka Jordana w Kaczorowie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 roku przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2016 roku.

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.DD 

z dnia 5 listopada 2015 r.

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 1 lipca 2016 r. funkcję 

Dyrektora Placówki pełnił Dariusz Zieją 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 20. 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 j.t.) 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 Kaczorowie z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 9 jest placówką 

opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i prowadzi działalność zgodnie 

z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-V.9013-31/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku, 

zmienionej Decyzją Nr PS-IS.9423.68.2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Placówka mieści się 

w budynku wielopiętrowym, zajmuje wydzielone części parteru oraz pierwszego i drugiego 

piętra. W pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych zamieszkuje 30 wychowanków. 

Na dzień kontroli w ewidencji wpisanych było 26 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 trzech miesiącach: w październiku, grudniu 2015 r. oraz w marcu 

2016 r. -  wskazuje, że dyżury odbywają się według schematu:

• 22.00 -7.00 (lub 8.00 w dni wolne) -  dyżur nocny

® 6.00 - 7.15 -  pobudka

• 7.00 - 15.00 -  dyżur przedpołudniowy

• 15.00 -  22.00 -  dyżur popołudniowy

Mając na uwadze 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 Pracy 

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



został uregulowany i dokonano podziału czasu pracy wychowawców na godziny 

bezpośredniej pracy z dzieckiem i czynności pozostałe: opracowywanie planów pomocy 

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

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

wychowawczym. Informacja o podziale czasu pracy wychowawców znajduje się 

w Regulaminie Pracy. Każdy pracownik na koniec miesiąca przedkłada w tzw. karcie pracy 

dokładny wykaz przepracowanych godzin z dzieckiem i na jego rzecz.

Odnosząc się do analizowanych grafików, limit co do liczby osób sprawujących opiekę 

określony w przepisie najczęściej był zachowany. Natomiast dyżury te sprawowały osoby 

uprawnione i nieuprawnione do tego. Dyżury przedpołudniowe w godzinach od 7.00 

do 15.00 pełnił zwykle jeden wychowawca. Na dyżurze dziennym, w każdej grupie 

wychowawczej w godzinach 14.00 -  22.00, dzieci były zawsze pod opieką wychowawcy. 

Zdarzały się sytuacje, gdy dyżur dzienny pełnił psycholog w godzinach swojego urzędowania, 

dotyczyło to sytuacji wynikającej z nieobecności wychowawcy przebywającego 

na zwolnieniu. Psycholog i terapeuta zatrudnieni są na część etatu także jako wychowawcy. 

Dyżury nocne pełniło dwóch wychowawców lub wychowawca i inna osoba pracująca 

z dziećmi - pedagog, psycholog, terapeuta, czasem także dyrektor lub wychowawca i aspirant 

pracy socjalnej.

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

aspiranta pracy socjalnej nie jest wymieniona w art. 98 ustawy, zatem nie może 

sprawować opieki nad dziećmi, ani w dzień ani w nocy. Nieprawidłowo zatem obsadzone 

były dyżury, w których uczestniczył aspirant pracy socjalnej.
(Dowód: akta kontroli str. 14-35)

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

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

wychowanków i przypisanych im wychowawców kierujących procesem wychowawczym:

• Sławomir M. kieruje procesem wychowawczym: Sylwii W., Patrycji J., Natalii J., 
Dominiki C., Błażeja C.

• Katarzyna K. kieruje procesem wychowawczym: Eweliny S., Dominiki S., Pauliny K., 
Wiktorii B., Alberta C.

• Andżelika F. kieruje procesem wychowawczym: Klaudii T., Mateusza P., Nikoli P.
• Elżbieta K. kieruje procesem wychowawczym: Dominiki P., Małgorzaty P., Aleksandry 

W., Pauliny Ż., Izabeli W.
® Jacek K. kieruje procesem wychowawczym: Anny Ch., Roberta Ch., Darii N., Nikoli N.
• Paulina B. kieruje procesem wychowawczym: Andżeliki M., Alicji M., Piotra M., 

Roksany M.
(Dowód: akta kontroli str. 38)



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, szafy i szafki do przechowywania rzeczy osobistych, 

odzieży i obuwia, biurka, krzesła i lampki nocne. Pokoje są maksymalnie 4-osobowe 

(jest 1 taki pokój), trzyosobowe, dwuosobowe i dwa jednoosobowe.

Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne, magazynek, duża sala widowiskowa, 

kuchnia, wspólna dla całej Placówki stołówka oraz mieszkanko z dwoma pokojami 

jednoosobowymi, pokojem gościnnym, aneksem kuchennym i łazienką. Na półpiętrze są dwie 

toalety i umywalka.

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 są cztery pokoje, łazienka 

z 3 umywalkami i dwoma kabinami prysznicowymi, duży pokój do terapii i jednocześnie 

gabinet specjalistów.

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

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

Na piętrze są również cztery pokoje, dwie łazienki dla dziewcząt i chłopców. Niedogodność 

stanowi przechodni charakter jednej z łazienek, co może utrudnić korzystanie z niej w sposób 

zapewniający intymność. W związku z tym należałoby rozważyć możliwość odpowiedniego 

przystosowania łazienek do potrzeb wychowanków, z poszanowaniem zasady intymności 

(§18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia). Do dyspozycji dzieci jest przestronna świetlica, w której 

znajduje się zestaw wypoczynkowy oraz sprzęt audiowizualny. W pokoju wychowawczym, 

znajdującym się na tym piętrze, jest również miejsce do cichej nauki dla dzieci.

W obu grupach jest wygospodarowane miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych.
(Dowód: akta kontroli str. 74)

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. Przestrzegana jest 

natomiast zasada, że w piątki na obiady przygotowywane są potrawy bezmięsne. 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. Nie ma potrzeby zaopatrywania dzieci w produkty lecznicze,
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0 których mowa w § 18 ust.l pkt 3 rozporządzenia, natomiast w myśl § 18 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia, niektóre dzieci wymagają okularów i aparatów ortodontycznych.
(Dowód: akta kontroli str. 40)

W Placówce działa kuchnia. Posiłki przygotowywane są według ustalonych jadłospisów, 

opracowanych z zachowaniem zasad racjonalnego i urozmaiconego żywienia. Posiłki 

są odżywcze, zawierają produkty roślinne i zwierzęce o różnorodnej wartości kalorycznej

1 dostosowane do wieku dzieci. W ciągu dnia są trzy posiłki główne: śniadanie, obiad, kolacja 

i dodatkowo podwieczorek. Dzieci ponadto przygotowują sobie drugie śniadanie do szkoły. 

Wszystkie posiłki w tygodniu i w święta, oprócz kolacji, przygotowywane są w kuchni 

i spożywane w stołówce. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, w Placówce w każdej 

grupie jest aneks kuchenny z częścią jadalną. W aneksach przygotowuje się kolacje i inne 

okazjonalne potrawy, według upodobań dzieci. 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 kolacji. Jeżeli jest 

potrzeba, dokupywane są produkty spożywcze na bieżąco lub pobierane z zapasów 

zgromadzonych w magazynie Placówki. (Dowód: akta kontroli str.40, 78-80)

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

wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej. Z wyjaśnień Dyrektora oraz analizy 

dokumentacji wynika, że Placówka współpracuje z Zakładem Opieki Zdrowotnej 

w Kaczorowie, gdzie podopieczni korzystają z usług lekarza pierwszego kontaktu. 

Do specjalistów wychowankowie są dowożeni do Jeleniej Góry, Wrocławia i Wojcieszowa. 

Do tej pory dzieci były leczone u: dermatologa, alergologa, ortopedy, psychiatry, okulisty, 

laryngologa, ortodonty i stomatologa, kardiologa, neurologa, endokrynologa. Większość 

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

lekarska specjalistyczna jest sporadyczna. Natomiast czworo z nich ma podawane regularnie 

leki psychotropowe i jest pod opieką specjalisty. Leki przechowywane są w zamykanym na 

klucz pomieszczeniu, do którego mają dostęp tylko osoby dorosłe. Leki wydawane 

są dzieciom przez wychowawców według wskazań lekarza. Jeden z wychowanków jest 

na pobycie ciągłym (zgodnie z postanowieniem sądowym) w szpitalu psychiatrycznym.
(Dowód: akta kontroli str. 41)



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

są w środki higieniczne. Są one kupowane raz w miesiącu, a następnie według potrzeb 

przekazywane dzieciom indywidualnie. Są to szampony, mydła, pasty do zębów, 

dezodoranty, itp. Proszki do prania rozdzielają wychowawcy, zgodnie z ich zużyciem. Płyny 

do mycia naczyń są dostępne 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.

(Dowód: akta kontroli str.39,77)

Wszyscy podopieczni Placówki uczęszczali w roku szkolnym 2015/16 do szkół. Dwie 

osoby nie otrzymały jeszcze promocji, w sierpniu będą zdawały egzamin poprawkowy. 

Zgodnie więc z § 18 ust. 1 pkt 10 a i 10 b rozporządzenia, podopieczni mają zapewniony 

dostęp do nauki. Jeden wychowanek posiada wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

w systemie nauczania indywidualnego (§18 ust. 1 pkt 10 b rozporządzenia). Poniżej znajduje 

się zestawienie poziomów szkół, do których uczęszczają wychowankowie:

Szkoła Podstawowa w Kaczorowie -  9 osób;

Szkoła Podstawowa w Jaworze Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -  1 osoba;

SP w Bystrzycy Zespół Placówek Specjalistycznych -  1 osoba;

SP OHP W Mysłakowicach -  1 osoba;

Gimnazjum w Jaworze Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -  2 osoby;

Gimnazjum w Bolkowie — 7 osób;

ZSZ w Jaworze -  2 osoby;

ZSZ w Jeleniej Górze -  1 osoba;

ZSZ w Jaworze Specjalny Ośrodek Wychowawczy -  1 osoba;

Zespół Placówek Specjalnych w Lubiążu -  1 osoba. (Dowód: akta kontroli str. 36-37,41)

Dzieci uczęszczające do szkoły w Kaczorowie chodzą do niej pieszo. Wychowankowie 

zapisani do szkół w Bolkowie są dowożeni gimbusem, a dojeżdżający do Jeleniej Góry 

muszą korzystać z komunikacji zbiorowej i mają wykupione przez Placówkę bilety 

miesięczne na przejazdy środkami transportu publicznego. Jest zatem spełniony wymóg § 18 

ust.l pkt 14 rozporządzenia. Wychowankowie umieszczeni czasowo poza Placówką w tym 

wypadku 9 osób, mają opłacony pobyt w bursach i internatach oraz wszystkie koszty z nim 

związane, tzn.: czesne, wyżywienie, kieszonkowe, opłaty za bilety dojazdowe, wyposażenie, 

odzież, itp. Placówka zatem respektuje zapis § 18 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia.

(Dowód: akta kontroli str. 36-37, 42,76)
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Przybory i podręczniki do poszczególnych klas na kolejny rok szkolny są kupowane już 

w czasie wakacji, zgodnie z wykazami podręczników otrzymanych ze szkół. Jedynie klasy 

I i IV otrzymują bezpłatne podręczniki bezpośrednio ze szkół. W czasie wakacji również 

przygotowywane jest dla dzieci pozostałe wyposażenie szkolne. Zamawiane są przybory typu 

-  ekierki, linijki, ołówki, długopisy, zeszyty, 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 wyposażone świetlice. Tam zwykle w czasie odrabiania lekcji 

przebywają podopieczni. W każdym pokoju jest także przynajmniej jedno biurko, przy 

którym starsi mogą samodzielnie pouczyć się. (Dowód: akta kontroli str. 41,42)

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. Uczestniczyli w nich wszyscy, którzy 

potrzebowali takiego wsparcia. W Placówce zatrudniony jest psycholog, pedagog i terapeuta.

W okresie objętym kontrolą terapeuta prowadził zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

zajęcia terapeutyczne oraz wyrównawcze. Dla wybranych dzieci opracował programy zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych na podstawie zaleceń wydanych przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. W roku szkolnym 2015/16 w zajęciach terapeutycznych 

i korekcyjno-kompensacyjnych brało udział 5 wychowanków, zaś w zajęciach z elementami 

socjoterapii, muzykoterapii, arteterapii i bajkoterapii brało udział w sumie 16 podopiecznych 

Z podziałem na dwie grupy. (Dowód: akta kontroli str. 44,45)

Psycholog prowadził zajęcia specjalistyczne -  terapeutyczne indywidualne oraz grupowe. 

Dzieci do tych zajęć zostały zakwalifikowane na podstawie analizy ich dokumentacji, 

obserwacji i diagnozy z PPP. Dla każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach został 

sporządzony plan zajęć specjalistycznych, uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka 

i cele do osiągnięcia.

Na terenie Placówki prowadzone są także zajęcia z logopedą, który przyjeżdża do wybranych 

dzieci i z nimi pracuje. Poza tym wiele zajęć wyrównawczych, np. z matematyki, języka 

polskiego, języków obcych, prowadzonych jest na terenie szkół.
(Dowód: akta kontroli str. 47-51)
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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 też nieliczni podopieczni zapisani 

są do szkółki piłkarskiej SKS, a inni uczęszczają na kółka zainteresowań, np. plastyczne 

i inne tematyczne. Niektórzy wychowankowie należą do Młodzieżowej Drużyny Strażackiej 

działaj ącej przy Straży Pożarnej. (Dowód: akta kontroli str. 4 2 ,4 7 -5 1)

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

dotyczące zaopatrzenia podopiecznych w odzież, zabawki, wypłat kieszonkowego oraz 

wszelkich opłat związanych z przemieszczaniem się i pobytem wychowanków poza 

Placówką, opisanych już wcześniej. Ustalono, że w myśl § 18 ust. 1 pkt 6 a 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 

zakupione ze środków budżetowych. 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. Część odzieży 

wychowankowie otrzymują również od sponsorów lub kupowane są ze środków 

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Domu Dziecka im. Dr. H. Jordana, działającym przy Domu 

Dziecka. (Dowód: akta kontroli str. 39,81-83)

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

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

mają po 8 -  9 lat, mają do dyspozycji zabawki dostosowane do ich wieku -  są to np. 

przytulanki, lalki, samochodziki, figurki zwierząt, klocki. Większość dzieci posiada drobny 

sprzęt elektroniczny typu -  telefony komórkowe, smartfony, tablety. W każdej grupie jest 

również laptop z dostępem do Internetu. Do dyspozycji dzieci jest sprzęt sportowy. 

Do wspólnych zabaw i zajęć przeznaczone są gry planszowe, komputerowe, układanki, a czas 

rekreacji może być również wypełniony poprzez oglądanie programów telewizyjnych, 

słuchanie muzyki, uprawianie sportów. Bardzo dobrze jest wyposażony pokój terapeutyczny, 

w którym znajduje się także „basen z piłkami” oraz specjalistyczne miękkie klocki do zabawy 

dla młodszych dzieci. W obrębie ogrodzonej posesji są dwa boiska: do piłki nożnej 

i koszykówki, a młodsi podopieczni mogą spędzić czas również na placu zabaw, 

wyposażonym w przyrządy do zabaw i rekreacji. (Dowód: akta kontroli str. 39)



Wszystkim wychowankom powyżej 5 roku życia w Placówce wypłacana jest kwota 

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

Obowiązująca wysokość kieszonkowego zależy od wieku dzieci. Najmłodsze 5-latki 

otrzymują od 10 zł, dzieci w przedziale wieku od 6 lat do 12 lat -  otrzymują od 12 zł, dzieci 

w wieku od 13 lat do 15 lat otrzymują od 18 zł, najstarsi wychowankowie w wieku powyżej 

16 lat -  od 25 zł. Podopieczni każdorazowo podpisem kwitują odbiór pieniędzy na specjalnie 

do tego celu sporządzanych listach. Podczas kontroli stwierdzono, że w okresie wakacyjnym 

w 2015 r. nie było dzieciom wypłacone kieszonkowe ze środków budżetowych, ze względów 

oszczędnościowych. Ze środków pozabudżetowych, Stowarzyszeniowych wypłacono 

natomiast po 50 zł wszystkim dzieciom, które wyjeżdżały na kolonie. Zgodnie 

z oświadczeniem Dyrektora Placówki, w okresie obecnych wakacji w 2016 r. będzie 

wypłacone kieszonkowe wszystkim dzieciom. (Dowód: akta kontroli str.39-40,55-64)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z § 14 i § 17 rozporządzenia, 

obligatoryjnie powinny być sporządzone: diagnozy psychofizyczne wychowanków oraz plany 

pomocy, karty pobytu i arkusze badań i obserwacji psychologiczno -  pedagogicznych, a także 

dla dzieci tego wymagających, karty udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów 

z opisem ich przebiegu. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że wszystkie dzieci 

mają opracowane diagnozy psychofizyczne, które w swojej treści odnoszą się do obszarów 

wskazanych w § 14 rozporządzenia, ujęto w nich także mocne strony dziecka i wskazania 

do dalszej pracy pedagogicznej i terapeutycznej. Wskazane jest mocniej akcentować obszary 

o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 3, 4, 5. Diagnozy zostały opracowane przez pedagoga, 

a niektóre również we współpracy z psychologiem. (Dowód: akta kontroli str. 65)

Wszystkie dzieci mają opracowane indywidualne plany pomocy, zgodnie z § 17 

rozporządzenia. Plany obejmują okres roku szkolnego, począwszy od września i po pół roku 

są modyfikowane podczas posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. 

Działania opisane w planach dotyczą sfery rodzinnej, psychofizycznej (społecznej, 

poznawczej, emocjonalnej) i przygotowania do usamodzielnienia. W każdym obszarze 

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

pracy z dzieckiem, wymienionego w § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Wskazane jest 

wyznaczać w zadaniach krótkoterminowych konkretnie działania przewidziane do realizacji 

w  najbliższym okresie. Plany są podpisane przez wychowanków i wychowawców kierujących



procesem wychowawczym. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora, plan żadnego dziecka nie 

został opracowany we współpracy z asystentem rodziny.
(Dowód: akta kontroli str. 66, 84)

W myśl § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, w placówce dla każdego dziecka powinno 

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

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

i społecznego w placówce i poza n ią  nauki szkolnej, samodzielności, stanu zdrowia 

i przyjmowanych leków, pobytów w szpitalach, szczególnych potrzeb dziecka, znaczących 

dla dziecka wydarzeń. Karta prowadzona jest w formie tabelarycznej, tzw. punktowej, już nie 

obowiązującej i jest to niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Do poszczególnych 

obszarów sporządzony jest komentarz -  opis, natomiast nie w każdym miesiącu. Zgodnie 

z przepisami, informacje i opisy powinny być uzupełniane w karcie pobytu co miesiąc.
(Dowód: akta kontroli str. 53)

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

i obserwacji psychologiczno - pedagogicznych dla każdego dziecka oraz karty udziału 

w zajęciach prowadzonych przez psychologa lub pedagoga. W Placówce są prowadzone 

arkusze obserwacji psychologa i arkusze obserwacji pedagoga. Wskazane jest uściślić 

nazwę obu dokumentów i nazywać zgodnie ze wskazaniem rozporządzenia.

We wszystkich kontrolowanych teczkach wychowanków znajdowały się karty udziału 

dziecka w zajęciach specjalistycznych. Były w nich odnotowywane tylko daty i rodzaj zajęć 

oraz podpis osoby prowadzącej. Szczegółowy opis zajęć każdego ze specjalistów znajdował 

się w prowadzonym przez każdego z nich „Dzienniku zajęć”. Wskazane jest zatem 

ujednolicić, uporządkować i odpowiednio nazwać dokumentację specjalistów. Każdemu 

dziecku, które wymaga zajęć specjalistycznych i są one prowadzone przez pracowników 

Placówki, należy założyć kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez wybranego 

specjalistę, z opisem ich przebiegu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
(Dowód: akta kontroli str. 52)

Kwalifikacje osób pracujących w Domu Dziecka im. Dr. H. Jordana w Kaczorowie

Osobami bezpośrednio pracującymi z dziećmi jest 6 wychowawców, psycholog 

i terapeuta zatrudnieni również jako wychowawcy w wymiarze odpowiednio % i Vi etatu, 

pedagog, dyrektor i aspirant pracy socjalnej. Lista osób i ich kwalifikacje wykazane 

są w aktach kontroli. Wszyscy wychowawcy i dyrektor posiadają kwalifikacje zgodne z art.
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98 ust. 1 ustawy. 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 2016 r., poz. 575 j.t.) w katalogu osób zatrudnionych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych nie wskazano stanowiska aspirant pracy socjalnej. Zatem 

osoba zatrudniona na tym stanowisku w Domu Dziecka w Kaczorowie nie może 

sprawować opieki nad dziećmi.
(Dowód: akta kontroli str. 67-73)

Realizując wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania wizerunku 

dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela ustawowego i dziecka powyżej 

13 roku życia, rozpytano Dyrektora Placówki, czy rozpowszechniał w jakikolwiek sposób 

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

wycieczek, itp. Dyrektor Placówki oświadczył, iż nie rozpowszechnia wizerunku swoich 

podopiecznych, poza zamieszczaniem na stronie internetowej Domu Dziecka w Kaczorowie 

zdjęć oraz danych osobowych wychowanków wyłącznie w celu promocji potrzeb 

funkcjonowania Placówki. Przedłożył w tym zakresie zgody opiekunów prawnych.
(Dowód: akta kontroli str.75,83)

W wyniku zakończonej kontroli problemowej stwierdzono nieprawidłowości:

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w porze nocnej przez osoby nieuprawnione.

2. Indywidualne plany pomocy nie zawierają celu pracy z dzieckiem.

3. Karty pobytu nie są uzupełniane co miesiąc.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Należy zapewnić opiekę nad dziećmi 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: niezwłocznie.

2. W indywidualnych planach pomocy dziecku należy uwzględnić cel pracy z dzieckiem.
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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 października 2016 r.

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

to w obszarach wskazanych w rozporządzeniu.

Podstawa prawna: § 17 ust.l 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 października 2016 r.

Pouczenie
Zgodnie z art. 197 d ust. 1, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 575 j.t.), 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 października 2016 roku proszony jest 
o przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu informacji o sposobie wykonania zaleceń lub 
wykorzystania wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania, bądź o innym sposobie 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODYfeoLNOSiĄSklEGO

(kontroler)

DYREKTOR YW OZlAtU 
Zdrowia i Polityki Społecznej

(kontroler)
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