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W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 16 maja 2022 r. na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) kontrolerzy 

Piotr Szafarowicz główny specjalista i Jacek Sujka inspektor wojewódzki z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy, zwanej dalej „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności Placówki w zakresie usamodzielniania 

wychowanków, sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku oraz zgodności zatrudniania 

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli 

na I półrocze 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 maja 2021 r. do dnia kontroli, funkcję 

Dyrektora Placówki pełniła Pani Anna Wlazło -  odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny. Kontrola została odnotowana 

w Książce kontroli Placówki pod numerem 1/2022.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie przedłożonej dokumentacji 

dotyczącej usamodzielniania wychowanków, sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku, 

kwalifikacji zawodowych pracowników oraz oświadczeń dyrektora Placówki.



Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” 

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

rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, 

poz. 1720).

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy 

jest publiczną placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu rodzinnego prowadzoną przez 

Powiat Kłodzki. Placówka działa od dnia 1 października 2012 r. na podstawie zezwolenia 

Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.9.2012 z dnia 26 września 2012 r. i zabezpiecza 

8 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzin 

własnych. Na dzień kontroli, tj. 16 maja 2022 r. w Placówce zamieszkiwało 6 wychowanków 

w wieku od 2 do 16 lat, w tym jedno rodzeństwo (Oliwier i Kinga). W okresie objętym 

kontrolą dyrektor Placówki nie składał do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o wydanie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 95 ust. 4a ustawy {dowód: akta kontroli str. 17, 21).

Zgodnie z art. 145 ust. 2 i 4 ustawy, osoba usamodzielniana co najmniej rok przed 

osiągnięciem pełnoletności wskazuje osobę, która podejmie się funkcji opiekuna 

usamodzielnienia i wspólnie z nią opracuje indywidualny program usamodzielnienia 

co najmniej na miesiąc przed 18 -  tymi urodzinami. Przygotowany program winien 

być zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. W okresie 

objętym kontrolą nie było w Placówce wychowanków usamodzielniających się. Ostatnią 

wychowanką, która usamodzielniła się z Placówki, była dziewczyna urodzona we wrześniu 

2002 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że zarówno wyznaczenie 

opiekuna procesu usamodzielnienia, jak i przygotowanie indywidualnego programu 

usamodzielnienia, odbyło się terminowo. Oba dokumenty zostały również zatwierdzone przez 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, zwanego dalej „PCPR”. 

Wychowanka po opuszczeniu Placówki zamieszkała ze swoim partnerem {dowód: akta 

kontroli str. 24).

W niniejszym postępowaniu kontrolnym ocenie podlegała dokumentacja 

wychowawcza wszystkich dzieci. Dla każdego z nich, po przyjęciu do Placówki, psycholog 

z PCPR w Kłodzku sporządził diagnozę psychofizyczną. Dokument zawierał opis i analizę 

mocnych stron dziecka oraz jego potrzeb, przyczyn kryzysu w rodzinie i jego wpływu 

na rozwój dziecka, relacje z najbliższym otoczeniem, wskazania do dalszej pracy z dzieckiem 

i jego rodziną, przygotowanie do usamodzielnienia oraz, w miarę potrzeb, objęcie dziecka 

programem terapeutycznym. W ocenie organu kontroli diagnoza Dagmary D. z 2014 r. winna
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być zaktualizowana, natomiast diagnoza Mai B., z racji przyjęcia do Placówki w kwietniu 

2022 r., była w trakcie sporządzania {dowód: akta kontroli str. 17, 19 -  20, 25 -  27).

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy oraz § 17 ust. 2 rozporządzenia dyrektor Placówki 

przygotował dla każdego dziecka plan pomocy we współpracy z asystentem rodziny,

0 ile rodzina wychowanka korzystała z pomocy asystenta. W Placówce plany pomocy zostały 

przygotowane na podstawie diagnozy psychofizycznej, dokumentacji medycznej i szkolnej, 

informacji o dotychczasowej pracy z rodziną, aktu urodzenia, itp. W każdym z planów 

pomocy wyznaczony został cel pracy z dzieckiem. W przypadku pięciu wychowanków 

był to powrót do rodziny biologicznej. W przypadku Mai B. plan pomocy zostanie 

sporządzony po otrzymaniu z PCPR w Kłodzku jej diagnozy. W planach pomocy określono 

siedem obszarów, w ramach których wskazano działania o charakterze krótko

1 długoterminowym, cele do osiągnięcia oraz sposób i termin ich realizacji. W okresie 

objętym kontrolą plany pomocy modyfikowane były w miarę potrzeb w czasie okresowej 

oceny sytuacji dziecka, która miała miejsce w czerwcu 2021 r. i w maju 2022 r. Konieczne 

zmiany odnotowywano w karcie modyfikacyjnej. Dyrektor Placówki złożył do akt kontroli 

oświadczenie, że ocena zaplanowana na grudzień 2021 r. nie została dokonana ze względu 

na chorobę dzieci i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych. Realizacja zadań określonych 

w planach pomocy dokumentowana była w kartach pobytu dziecka oraz w opiniach 

sporządzanych na wniosek sądu. W okresie objętym kontrolą nie było konieczności 

modyfikacji planu pomocy ze względu na ciążę małoletniej wychowanki (dowód: akta 

kontroli str. 1 7 -1 8 , 20, 28 -  39).

Na dzień kontroli w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 3 

w Bartnicy zatrudnione były dwie osoby: dyrektor oraz pracownik do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Dyrektor Placówki Pani 

Anna Wlazło miała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 4 ustawy. Zarówno dyrektor 

Placówki, jak i pracownik do pomocy, złożył oświadczenia i wymagane zaświadczenia 

potwierdzające brak ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, wypełnianie 

obowiązku alimentacyjnego, o ile taki został nałożony, brak skazania prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także aktualne 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo — 

wychowawczej (dowód: akta kontroli str. 2 1 -2 3 , 4 0 -  49).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo -  Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy nie stwierdzono 

nieprawidłowości w badanych obszarach.
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Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego składa się na zasadach określonych w art. 197d 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
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