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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniu 25 lipca 2016 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo 

od Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego, prowadzonych przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku, przy 

ul. Wandy 6.

Analiza treści pisma pozwoliła wyodrębnić zagadnienia wskazujące w opinii osoby 

zgłaszającej, na nieprawidłowości dotyczące:

• Stosowania przemocy fizycznej i werbalnej wobec wychowanków.

• Stosowania niewłaściwych kar, w tym kar zbiorowych.

• Braku właściwej opieki medycznej, szczególnie stomatologicznej.

• Częstej rotacji pracowników.

• Umieszczania małych dzieci, niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 575).

Zwrócono się równocześnie do Starosty Kłodzkiego z prośbą o zbadanie sytuacji w Placówce 

w zakresie przestrzegania praw dziecka przy udziale niezależnego psychologa. W okresie 

objętym kontrolą Dyrektorem Zespołu była s. Eleonora Nawa, zatrudniona na tym stanowisku 

do 31.08.2016 r.
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W związku z powyższym, w dniu 18 sierpnia 2016 roku została przeprowadzona 

kontrola w trybie uproszczonym w Placówce Nr 2 „SZAFIREK” na podstawie Zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego Nr 202 z dnia 29.07.2016 r. oraz upoważnień 

Nr: PS-KNPS.0030.272/16, PS-KNPS.0030.273/16, PS-KNPS.0030.274/16 wydanych przez 

Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 5 sierpnia 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespól 

inspektorów w składzie: Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca 

zespołu , Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, Honorata Borowiec 

-  starszy inspektor wojewódzki - kontroler. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod 

numerem 56. W celu zgromadzenia informacji dających obraz funkcjonowania jednostki, 

przeprowadzono rozmowy z pracownikami (dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy) 

i z wychowankami Placówki. Również poddano analizie dokumentację dotyczącą obszarów, 

do których wniesiono zastrzeżenia. Pedagog i psycholog obsługują wszystkie trzy Placówki 

wchodzące w skład Zespołu, więc również Placówkę Nr 1 „SASANKA” i Nr 3 „ZAWILEC”.

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego była ocena funkcjonowania 

Placówki Nr 2 w zakresie wniesionych zastrzeżeń: przestrzegania praw dziecka, wypełniania 

standardów opiekuńczo-wychowawczych, zatrudniania i zwalniania pracowników, 

przyjmowania małych dzieci.

Podjęte czynności kontrolne polegały m.in. na sporządzeniu protokołów ustnych 

oświadczeń złożonych kontrolującym przez Dyrektora Placówki, oraz notatek z rozmów 

z pracownikami i wychowankami. Ze względu na wiek podopiecznych, rozmawiano tylko 

ze starszymi dziećmi, a wszystkie obserwowano podczas zajęć, np. podwórkowych. 

Dodatkowo, odebrano za potwierdzeniem kserokopie dokumentacji dotyczącej ruchu 

wychowanków, rotacji pracowników, opieki medycznej.

Przeprowadzone działania kontrolne oraz zgromadzona dokumentacja pozwoliły 

na stwierdzenie następującego stanu faktycznego:

Psycholog zatrudniona jest w jednostce na zastępstwo od września 2015 r., zapewnia 

pomoc cztery razy w tygodniu, w sumie 20 godzin. Do obowiązków psychologa należy 

sporządzanie dokumentacji, w tym szczególnie diagnoz oraz prowadzenie zajęć 

terapeutycznych -  głównie indywidualnych. Z oświadczenia psychologa wynika, 

że w Placówkach obowiązują zasady według których toczy się codzienne życie. Dzieci znają 

je, są one wywieszone w ich świetlicach (u dzieci starszych). Zasady dotyczą kolejnych 

czynności od pobudki do zajęć wieczornych. Taki system porządkuje ich dzień. Jako kary



psycholog wymieniła zakaz oglądania wieczorynki lub chwilowe wyciszenie na krzesełku lub 

fotelu. Wszystkie dzieci, z którymi rozmawiano potwierdziły taki system, zgadzają się z nim 

i respektują go. Psycholog nie spotkała się z innymi karami, dzieci również nie 

sygnalizowały i nie skarżyły się w tym względzie. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach 

z psychologiem, zwykle indywidualnych. Według psychologa dzieci nie stwarzają większych 

problemów wychowawczych. Są pozytywnie motywowane, są dopilnowane i ambitne, 

co przekłada się na bardzo dobre wyniki w nauce, tych które już uczęszczają do szkół. Czas 

wszystkich dzieci jest dokładnie zaplanowany, tak w ciągu roku szkolnego jak i w dni wolne. 

Często mają organizowane wyjazdy i wycieczki, a na terenie Placówki mają do dyspozycji 

bardzo dobrze wyposażoną świetlicę w zabawki, różnorodne gry, książki i drobny sprzęt 

elektroniczny do dyspozycji starszych dzieci. Na terenie Zespołu Placówek znajduje się 

również pokój ćwiczeń ruchowych (w części piwnicznej) oraz tzw. „Sala Światła”, 

zorganizowana jako pokój wyciszenia. Psycholog z niej nie korzystała w prowadzonej 

z dziećmi terapii, natomiast ma taką możliwość. Jako nagrody dzieci dostają np. dodatkowe 

porcje słodyczy, otrzymują pochwały. Z obserwacji psychologa wynika, że dzieci gam ą się do 

wychowawców i pozytywnie na nich reagują. Psycholog nie była świadkiem, ani nie 

pozyskała informacji o stosowaniu niedozwolonych kar, nie obserwowała także przejawów 

łamania praw wobec dzieci przez personel. Była jednorazowo świadkiem, jak dziecko 

podczas obiadu, tzw. „niejadek” było mobilizowane do zjedzenia całej nałożonej na talerz 

porcji. Ostatecznie część pokarmu zwymiotowało. W reakcji na to zdarzenie interweniowała, 

czego skutkiem było ustalenie o podawaniu dziecku mniejszych porcji.
Dowód: akta kontroli str. 31-32

Pedagog pracuje w Zespole od 2008 roku, jest w Placówce codziennie. Odnosząc się 

do obowiązującego systemu kar i nagród stwierdziła, że został on wypracowany zespołowo, 

w porozumieniu wychowawców ze specjalistami, dobrze funkcjonuje i sprawdza się. Jest 

stosowany w dwóch Placówkach Nr 1 i Nr 2. Za jego nieprzestrzeganie, oprócz ww. kar, 

wskazała przyznawanie dzieciom podczas wieczornego indywidualnego i zbiorowego 

oceniania się, na tzw. podsumowaniu dnia „granatowych kropek”. Pedagog nie spotkała się 

i nie była świadkiem łamania praw dziecka, zwykle pracownicy nawzajem obserwują swoją 

pracę, zatem jakiekolwiek przejawy czy symptomy naruszania dobra dzieci byłyby 

wychwycone, również przez Siostrę Dyrektor (s. Eleonora Nawa, zatrudniona do 31 sierpnia 

2016 r.), która systematycznie, z dużą częstotliwością nadzorowała Placówki i dokonywała 

ich obchodów. Pedagog nie była także świadkiem, ani nie słyszała o zbiorowym stosowaniu
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kar. W zajęciach indywidualnych z dziećmi pedagog korzysta z „Sali Światła”. Odnosząc się 

do zagadnienia opieki medycznej zapewnianej w Placówce pedagog oświadczyła, że sama 

osobiście zaprowadzała dzieci do stomatologa. W każdej sytuacji wymagającej konsultacji 

czy porady lekarza, taka pomoc jest natychmiast udzielana. Dowód: akta kontroli str. 32

Podczas kontroli rozmawiano indywidualnie z wychowawcami i opiekunkami 

o posiadanym stażu pracy w Placówce od kilku miesięcy do kilku lat. Opisany przez nich 

system kar i nagród był spójny z tym, który przedstawili specjaliści oraz dzieci. Dzieci znają 

tok dnia, każde z nich ma swoje miejsce podczas posiłków. Ze względu na wiek są stopniowo 

wdrażane do samodzielności, od najprostszych czynności samoobsługowych, czyli 

od ubierania się, mycia, do ścielenia łóżek, a w przypadku najstarszych również 

do porządkowania pokoi. Wychowawcy Placówki Nr 2 zgodnie stwierdzili, że razem 

z opiekunkami tworzą zgrany zespół, który się szanuje i ustala wspólnie pracę w Placówce. 

Żaden z wychowawców nie był świadkiem stosowania przemocy wobec dzieci. Nie widział 

również sytuacji, by dzieci za karę nie mogły wstać od stołu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 

że opieka medyczna jest na należytym poziomie. Każde dziecko ma zapewnioną taką pomoc 

medyczną jakiej potrzebuje. Wychowawcy i opiekunki osobiście odprowadzają dzieci 

na wizyty lekarzy różnych specjalności. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zabawach, 

zajęciach stolikowych -  malowankach, kolorowankach, układankach. Dorośli dbają by dzieci 

były schludnie i gustownie ubrane, mają odzież codzienną oraz świąteczną.
Dowód: akta kontroli str. 24

Podczas czynności kontrolnych oprócz rozmów z pracownikami i dziećmi odnośnie 

opieki medycznej, przeanalizowano dokumentację każdego wychowanka w tym zakresie. 

Po umieszczeniu w Placówce dzieci zawsze poddawane są konsultacjom lekarskim. 

W Zespole jest gabinet lekarski, w którym przyjmuje dwa razy w tygodniu lekarz pediatra, 

a także doraźnie, gdy jest taka potrzeba. Zatrudniona jest także dyplomowana pielęgniarka, 

która czuwa na zdrowiem dzieci i wydaje leki. Każde dziecko ma założoną teczkę medyczną 

w której odnotowywane są przez lekarzy wszystkie udzielone konsultacje. Całościowa analiza 

tej dokumentacji pozwala stwierdzić, że każde dziecko było lub jest pod opieką wybranych 

specjalistów. Wszystkie dzieci były konsultowane przez pediatrę, neurologa, większość przez 

psychiatrę, otolaryngologa, a niektóre również przez alergologa, ortopedę, dermatologa, 

kardiologa i okulistę. Odnotowane są wszystkie pobyty w szpitalach, przeprowadzone 

badania morfologiczne oraz bilanse stanu zdrowia. Najstarsze dzieci z Placówki objęte są też 

regularną opieką stomatologiczną którą zapewnia lekarz dentysta P.K. w prywatnej poradni
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stomatologicznej w Kłodzku, przy ul. Wandy 4/1, więc w bliskim sąsiedztwie Zespołu 

Placówek. Młodsze dzieci tak regularnej opieki jeszcze nie wymagają. Cała dokumentacja 

dotycząca uzębienia dzieci jest przechowywana w gabinecie stomatologicznym, natomiast 

w Placówce prowadzony jest harmonogram wizyt poszczególnych dzieci (leczenie, 

lakowanie), Wizyty są również odnotowywane w raportach dziennych i kartach pracy 

Placówki. Wszyscy pracownicy i dzieci z którymi rozmawiano zgodnie potwierdzili, że jest 

zapewniona opieka stomatologiczna. Również podczas kontroli, Siostra Dyrektor otrzymała 

telefon z  gabinetu prośbą o przyprowadzenie dzieci. Dowód: akta kontroli str. 16-17

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację związaną 

z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Z Placówki „SZAFIREK” w okresie ostatniego 

roku odeszło pięciu pracowników merytorycznych. Osoby te były zatrudnione:

1. E.C - 15.01.2015 r. - 05.05.2016 r., nie wróciła do pracy po urodzeniu dziecka, 

skończyła jej się umowa i podjęła pracę w innym miejscu.

2. E.S - 01.01.2015 r. -  15.08.2015 r., zwolniła się na prośbę, podjęła pracę 

w innym miejscu.

3. K.C. - 01.05.2012 r. -  31.12.2015 r. , zatrudniona do czasu wygaśnięcia umowy.

4. J.W.- L. - 09.01.2015 r. -  31.08.2015 r. zwolniła się na prośbę, podjęła pracę 

w innym miejscu.

5. M.P. - 06.08.2015 r. -  30.09.2015 r. zwolniła się na prośbę.

Tylko jedna z ww. osób pracowała w Placówce dłużej niż rok (3,5 roku), okres zatrudnienia 

pozostałych wynosił przeciętnie parę miesięcy, w przypadku jednej osoby do okresu 

zatrudnienia należy doliczyć nieobecność spowodowaną urodzeniem dziecka i urlopem 

macierzyńskim.

Osoby przyjęte w miejsce ww. pracowników zatrudnione są na czas określony, tj. do 2017 r., 

czyli do czasu obowiązywania umowy pomiędzy Zgromadzeniem a Powiatem Kłodzkim

na realizację zadania, a jedna (siostra zakonna -  koordynator ) na czas nieokreślony.
Dowód: akta kontroli str. 20-23

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego wieku podopiecznych umieszczonych 

w Placówce należy stwierdzić, że wszystkie w dniu przyjęcia miały poniżej 10 roku życia. 

Na dzień kontroli w ewidencji figurowało 14 podopiecznych, z czego jedno urodzone 

w 2008 r., dwoje w 2009 r., jedno w 2010 r., jedno w 2011 r., pięcioro w 2012 r., troje
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w 2013 r., jedno w 2014 r. Po przyjęciu dzieci do Placówki jest oceniana ich sytuacja 

rodzinna i szanse na powrót do domu. Rodzice biologiczni w tym czasie są obserwowani 

i mobilizowani do kontaktów z dziećmi oraz do pracy nad poprawą swojego funkcjonowania. 

W sytuacji gdy zabiegi te nie przynoszą oczekiwanych efektów, rodzice nie wykazują chęci 

zmiany (z praktyki pracowników placówek wynika, że aktywność rodziców biologicznych 

najczęściej niestety uaktywnia się tylko w momencie kolejnych rozpraw sądowych), 

podejmuje się w Placówce działania w celu pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej 

i umieszczenia dzieci w rodzinie adopcyjnej, docelowej. W tym roku z całego Zespołu 

przysposobiono 9 dzieci. Poniżej przedstawiono sytuację i powody umieszczenia dzieci 

w Placówce -  „SZAFIRKU”:

Rodzeństwo Sz., pięcioro dzieci - obecnie w „SZAFIRKU” jest 1 dziecko, 4 jest 

w „SASANCE”, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 1 rok, 3 lata, 6 lat 6 m-cy, bliźnięta 5 lat 

5 m-cy. Dwoje dzieci przyjętych dnia 14.11.2013 r. do Placówki „SZAFIREK”, kolejna trójka 

przyjęta do „SASANKI” dnia 04.06.2014 r., wtedy też do „SASANKI” zostało przeniesione 

starsze dziecko z „SZAFIRKA”. Dzieci przyjęte zgodnie z postanowieniem Sądu, który 

wskazał na placówkę rodzinną bądź instytucjonalną w wyniku interwencji kuratora -  ze 

względu na zły stan zdrowia dzieci i zagrożenie ich życia. Część dzieci ma orzeczenie 

o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie rodzice

dzieci są pozbawieni praw rodzicielskich, a dzieci zostały 12.08.2015 r. zgłoszone do ośrodka

adopcyjnego.

Rodzeństwo K , pięcioro dzieci, w „SZAFIRKU” jest jedno dziecko z tego

rodzeństwa, troje w „SASANCE” i jedno najmłodsze jest w „ZAWILCU”, ma wrodzoną 

wadę serca, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 1 rok 8 m-cy, 2 lata, 9 lat, 8 lat, 7 lat. Cała 

piątka odebrana w trybie interwencyjnym od rodziców i przyjęta w dniu 05.05.2016 r. 

do Placówek, zgodnie z postanowieniem Sądu o udzieleniu zabezpieczenia i umieszczenie 

w pieczy zastępczej. Pochodzą one z powiatu trzebnickiego i zostały przywiezione przez 

pracowników tamtego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzina miała

przydzielonego asystenta rodziny, kuratora, ale nie chciała i nie chce z nimi współpracować. 

Obecnie jest postępowanie w toku, rodzice są obserwowani, na ostatnią rozprawę sądową 

stawili się pod wpływem alkoholu.

Rodzeństwo P., pięcioro dzieci, w „SASANCE” aktualnie jest troje rodzeństwa, dwoje 

w „SZAFIRKU”, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 3 lata, 6 lat, 8 lat, 6 lat 5 m-cy, 10 lat. 

Cała 5 przywieziona przez rodziców zastępczych (pogotowie rodzinne) do Placówki w dniu

01.06.2015 r. Wcześniej rodzeństwo zgodnie z postanowieniem Sądu zostało w trybie
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natychmiastowym umieszczone w pogotowiu rodzinnym, ze względu na bardzo złe warunki 

i brak opieki nad dziećmi ze strony rodziców biologicznych. W trakcie pobytu w Placówce 

babcia wniosła wniosek o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Postanowieniem z dnia

02.02.2016 r. oddalono wniosek babci, matce ograniczono, a ojca pozbawiono władzy 

rodzicielskiej, wskazano na pozostawienie dzieci w Placówce. W dniu 21.03.2016 r. 

Placówka za pośrednictwem prokuratora złożyła wniosek do Sądu o pozbawienie matki 

władzy rodzicielskiej. Sprawa w toku.

Rodzeństwo R., troje dzieci, obecnie przebywają w „SZAFIRKU”, wiek dzieci 

w momencie przyjęcia: 2 lata, 4,5 roku, 6 lat. Dzieci zgodnie z postanowieniem Sądu 

o udzieleniu zabezpieczenia w rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej, w trybie 

natychmiastowym zostały umieszczone w dniu 09.09.2014 r. w Placówce. Wcześniej od 

2007 r. rodzina miała nadzór kuratorski. Następne postanowienie dotyczyło ograniczenia 

praw rodzicielskich poprzez umieszczenie w Placówce. Obecnie toczy się postępowanie 

o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej ze względu na brak kontaktów z dziećmi.

Rodzeństwo P. i A., dwoje dzieci, w „SZAFIRKU” jest jedno dziecko z tego 

rodzeństwa, drugie w „SASANCE”, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 0,5 roku, 6 lat. 

Umieszczone w Placówce dnia 05. i 06.02.2014 r. zgodnie z postanowieniem Sądu 

o natychmiastowym zabezpieczeniu dzieci, a następnie pismem z dnia 02.04.2014 r. Sąd 

wskazał, że po uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 10.03.2014 r. należy umieścić 

dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kłodzku. Placówka wystąpiła dnia 

02.07.2014 r. z wnioskiem o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. W trakcie 

prowadzonego postępowania wpłynął wniosek o ustanowienie spokrewnionej rodziny 

zastępczej. Sprawa w toku.

Rodzeństwo K , troje dzieci, w „SZAFIRKU” jest jedno dziecko z tego rodzeństwa, 

kolejna dwójka w „SASANCE” i „ZAWILCU”, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 2 lata, 

4 lata, 10 lat. Dzieci odebrane z domu w asyście Policji, umieszczone w Placówce w dniu

29.04.2016 r. ze względu na zagrożenie życia zgodnie z postanowieniem Sądu 

o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania Sąd nakazał tymczasowo umieścić dzieci w instytucjonalnej bądź rodzinnej 

pieczy zastępczej. Placówka skierowała wniosek do Sądu o uregulowanie sytuacji prawnej 

dzieci, sprawa w toku.

Rodzeństwo G.P. (różni ojcowie), troje dzieci, w „SZAFIRKU” jest jedno dziecko 

z tego rodzeństwa, kolejna dwójka jest w „ZAWILCU”, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 

bliźniaki miały 3 m-ce, ich brat 2 i pół roku. Najpierw w trybie pilnym zostały przyjęte



bliźniaki, zgodnie z postanowieniem Sądu, a po pół miesiącu pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z Jeleniej Góry przywieźli do Placówki ich brata. Matka dzieci 

to małoletnia osoba, ojciec jest pozbawiony praw rodzicielskich. Placówka w  dniu

10.08.2016 r. złożyła do Sądu wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o pozbawienie 

matki praw rodzicielskich. Sprawa w toku.

Rodzeństwo K., dwoje dzieci, w „SZAFIRKU” jest jedno dziecko z tego rodzeństwa, 

kolejne w „ZAWILCU”, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 11 m-cy, 2 lata. Młodsze 

z dzieci w trybie interwencyjnym zostało umieszczone 19.08.2014 r. w Domu Dziecka 

w Wałbrzychu, a następnie cała dwójka od 01.09.2014 r. została umieszczona interwencyjnie, 

zgodnie z postanowieniem z dnia 28.08.2014 r. w Zespole Placówek w Kłodzku, 

ze wskazaniem na pieczę instytucjonalną. Postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej 

poprzez umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej datowane jest na 15.10.2014 r. 

W dniu 12.02.2015 r. Placówka złożyła wniosek do Sądu o pozbawienie rodziców praw 

rodzicielskich. Ojca dzieci pozbawiono władzy, natomiast w związku z pobytem matki 

w zakładzie karnym, Sąd oddalił sprawę pozbawienia jej władzy. Sprawa w toku.

Rodzeństwo S.S. (różni ojcowie), dwoje dzieci, w „SZAFIRKU” jest jedno dziecko 

z tego rodzeństwa, kolejne w „ZAWILCU”, wiek dzieci w momencie przyjęcia: 1 rok 3 m-ce, 

7 lat. Najpierw w trybie natychmiastowym umieszczono w dniu 29.06.2016 r. starsze dziecko 

w Placówce, zgodnie z postanowieniem Sądu. Pracownicy PCPR w Kłodzku odebrali 

je  ze szpitala. Ojciec tego dziecka przebywa za granicą i wystąpił z wnioskiem

0 ustanowienie rodziny zastępczej dla dziecka, w osobie babci (matki ojca). Drugie, m łodsze 

dziecko w trybie natychmiastowym w dniu 08.07.2016 r. zostało umieszczone w Placówce, 

również zgodnie z postanowieniem Sądu. Aktualnie toczy się postępowanie w Prokuraturze

1 Sądzie w sprawie podejrzenia o molestowanie dzieci. Sprawa w toku.

Wychowanek A.O., przyjęty do Placówki w wieku 2 lat 8 m-cy. Zabrany z domu 

przez pracownika socjalnego i umieszczony w szpitalu ze względu na bardzo zły stan 

zdrowia. W 2015 r. postanowieniem ograniczono rodzicom władzę rodzicielską poprzez 

nadzór kuratora, a następnie postanowieniem z dnia 03.08.2015 r. ograniczono im władzę 

poprzez umieszczenie dziecka w pieczy instytucjonalnej z dniem 01.08.2015 r. Kolejnym 

postanowieniem z dnia 11.02.2016 r. podtrzymano ograniczenie praw i pozostawienie dziecka 

w pieczy. W dniu 23.06.2016 r. Placówka złożyła wniosek za pośrednictwem Prokuratury 

do Sądu o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. Sprawa w toku.



Wychowanek O.J., przyjęty do Placówki w wieku 1 roku 5 m-cy. Dziecko na wniosek 

kuratora (przydzielonego rodzinie w 2012 r.) w trybie natychmiastowym zostało zabrane 

od rodziców i umieszczone w dniu 21.02.2013 r. w pieczy zastępczej, zgodnie 

z postanowieniem z dnia 20.02.2013 r. Dziecko wymaga ciągłej opieki lekarzy specjalistów. 

W dniu 17.02.2014 r. Placówka złożyła wniosek do Sądu o wszczęcie z urzędu postępowania 

o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. Postępowanie to zostało umorzone 25 marca 

2014 r. Placówka ponownie dnia 01.10.2014 r. złożyła wniosek do Sądu o pozbawienie 

rodziców władzy rodzicielskiej ze względu na brak starań ze strony rodziców. Pozbawiono 

ich władzy w dniu 29.02.2016 r. Dziecko zostało zgłoszone do ośrodka adopcyjnego 

30.03.2016 r. Sprawa W  toku. Dowód: akta kontroli str. 11-15

Podsumowując należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanych zagadnień, zarzuty 

przywołane w piśmie w obszarach: stosowania przemocy fizycznej i werbalnej wobec 

wychowanków, stosowania niewłaściwych kar, w tym kar zbiorowych oraz braku właściwej 

opieki medycznej, szczególnie stomatologicznej nie potwierdziły się.

Potwierdzono natomiast rotację pracowników, na którą jednak nie ma wpływu Dyrektor 

Placówki, większość pracowników zrezygnowała z pracy na własną prośbę.

Natomiast przyjęcia dzieci odbywały się zgodnie z postanowieniami Sądów, i pomimo 

że przepisy na podstawie których dziecko zostało skierowane do Placówki nie były 

doprecyzowane (podawano ogólnie art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), z analizy dokumentacji 

poszczególnych dzieci wynikało, że umieszczanie dzieci w Placówce następowało głównie 

w trybie interwencyjnym, natychmiastowym, a dodatkowo z powodu licznych rodzeństw, 

zagrożenia życia, sytuacji zdrowotnej dzieci. W Zespole przyjęto zasadę, że dzieci powinny 

pozostać w Placówce do momentu znalezienia im docelowej rodziny, najczęściej adopcyjnej, 

co do tej pory konsekwentnie udawało się. Taki tryb postępowania nie naraża ich 

na niepotrzebne rozstroje emocjonalne. Wydłużający się czas oczekiwania na rodzinę 

adopcyjną najczęściej wynika z postawy rodziców biologicznych, którzy w opinii 

pracowników Zespołu, bardzo często wykonują tylko pozorne działania w kierunku 

przywrócenia im władzy rodzicielskiej, a to ma wpływ na decyzje Sądów. Umieszczanie 

licznego rodzeństwa w pieczy instytucjonalnej w większości przypadków wynikało także 

z trudności znalezienia dla nich miejsca w pieczy rodzinnej. Ponadto dzieci w większości 

wymagały leczenia bądź konsultacji lekarskich. W pieczy rodzinnej opieka nad 

wieloosobowym rodzeństwem, w którym są malutkie dzieci, jest trudna do pogodzenia
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w sytuacji gdy część z nich wymaga równoczesnej specjalistycznej opieki lekarskiej 

i leczenia.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
Pouczenie:
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 2016 r., poz. 575 ze zm.), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, 
może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Z ud. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(kontroler)

(kontroler)
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