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W Y STĄ PIENIE PO K O NTRO LNE

W dniu 6 lipca 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 Zespole Placówek Opiekuńczo -  

Wychowawczych „Dom nad Baryczą” Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej w Krośnicach 

przy ul. Kwiatowej 1, zwanym dalej „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności Placówki w zakresie realizacji zadań 

dotyczących usamodzielniania wychowanków, sporządzania i realizacji planu pomocy 

dziecku oraz zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2022 r.

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

Dyrektora Placówki pełnił Pan Piotr Borowczyk -  odpowiedzialny za realizację zadań 

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

z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny. Możliwą 

przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy. 

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli Placówki pod numerem 1/2022.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie okazanej dokumentacji 

dotyczącej usamodzielniania wychowanków, sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku,



kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wyjaśnień złożonych do protokołu przez 

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).

Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dom nad Baryczą” Placówka 

Opiekuńczo -  Wychowawcza w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 1 jest niepubliczną placówką 

opiekuńczo -  wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Stowarzyszenie „Nasze 

Dzieci” w Krośnicach na zlecenie Powiatu Milickiego w okresie od 1 listopada 2018 r. 

do 31 października 2023 r. Placówka działa na podstawie zezwolenia Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.29.2013 z dnia 10 września 2013 r. i zabezpiecza 14 miejsc dla 

dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzin własnych. Bieżącą 

działalność Placówki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin organizacyjny 

wprowadzony przez prezesa Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” od dnia 1 września 2017 r. 

N adzień kontroli, tj. 6 lipca 2022 r. w Placówce umieszczonych było 17 wychowanków 

w wieku od 12 do 23 lat. Ponieważ troje wychowanków realizowało obowiązek szkolny 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, dyrektor Placówki trzykrotnie wnioskował 

o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 95 ust. 3a ustawy, i je otrzymał. Zgodę 

na dalszy pobyt w Placówce po uzyskaniu pełnoletności, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy, 

uzyskało troje wychowanków (obecnie w wieku 19, 20 i 23 lat), dwoje kolejnych ukończy 

18 rok życia w bieżącym roku {dowód: akta kontroli str. 19 -  20, 22).

Zgodnie z art. 145 ust. 2 i 4 ustawy, osoba usamodzielniania 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. urodzinami. Zarówno wskazany opiekun usamodzielnienia, 

jak i przygotowany program winien być zatwierdzony przez kierownika powiatowego 

centrum pomocy rodzinie. W okresie objętym kontrolą w Placówce proces usamodzielnienia 

dotyczył siedmiu wychowanków, w tym czworo, którzy opuścili już Placówkę i trzech, którzy 

ze względu na kontynuację nauki, nadal są jej wychowankami. Spośród wychowanków, 

którzy już opuścili Placówkę, terminowe wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia miało 

miejsce tylko w jednym przypadku. Dla pozostałej dwójki opóźnienie wynosiło ok. 6 

miesięcy, natomiast dla jednej osoby nie było możliwości terminowego wskazania opiekuna,
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gdyż została umieszczona w Placówce na 3 tygodnie przed 18. urodzinami. W przypadku 

trzech osób opiekun usamodzielnienia został zaakceptowany przez właściwego kierownika 

powiatowego centrum pomocy rodzinie, natomiast w jednym przypadku nie było takiej 

informacji w aktach. Indywidualne programy usamodzielnienia wychowanków zostały 

przygotowane terminowo i prawidłowo zatwierdzone. Trzy usamodzielnione osoby powróciły 

do domów rodzinnych, jedna zamieszkała w domu pomocy społecznej. Z kolei trzy 

pełnoletnie wychowanki, które nadal zamieszkują w Placówce i kontynuują naukę, miały 

terminowo wskazanego i zatwierdzonego opiekuna usamodzielnienia oraz indywidualny 

programu usamodzielnienia {dowód: akta kontroli str. 19 -  20, 22, 26 -  35).

W niniejszym postępowaniu kontrolnym próbę kontrolną stanowiła dokumentacja 

wychowawcza dzieci. Dla każdego z nich w okresie jednego miesiąca po przyjęciu 

do Placówki sporządzana była przez psychologa diagnoza psychofizyczna. Dokument 

zawierał analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, 

rozwojowym, emocjonalnym i społecznym, analizę przyczyn kryzysu w rodzinie i jego 

wpływu na rozwój dziecka, ocenę relacji z najbliższym otoczeniem i osobami ważnymi, 

ocenę rozwoju dziecka, a także odpowiednie do wieku i możliwości dziecka wskazania, 

o których mowa w § 14 ust. 4 rozporządzenia. Należy rozważyć możliwość aktualizacji 

diagnoz sporządzonych w roku 2016 dla dwóch wychowanków (dowód: akta kontroli str. 19 

-2 0 , 3 6 -4 7 ) .

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia wychowawca 

kierujący procesem wychowawczym, we współpracy z asystentem rodziny 

lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną w gminie pochodzenia 

dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku. W kontrolowanej Placówce przedmiotowy 

dokument sporządzany był na podstawie diagnozy psychofizycznej, informacji o prowadzonej 

pracy z rodziną, dokumentacji o stanie zdrowia i sytuacji szkolnej, opinii z poradni 

psychologiczno -  pedagogicznej oraz orzeczenia sądowego i aktu urodzenia. W każdym 

z ocenianych planów pomocy dziecku (błędnie nazwanych indywidualnymi) nie został 

wskazany cel pracy z dzieckiem w czasie jego pobytu w Placówce. W treści dokumentu 

przywołano wszakże wszystkie cztery cele wskazane w rozporządzeniu, lecz nie oznaczono, 

który miałby dotyczyć danego wychowanka. W planach pomocy określono zadania 

o charakterze krótko i długoterminowym w sferze rodzinnej i prawnej, środowiskowej, 

indywidualnej oraz zdrowotnej. Każdy plan pomocy został podpisany przez wychowawcę 

kierującego, wychowanka, pedagoga i psychologa. W nielicznych planach pomocy była 

adnotacja asystenta rodziny o zapoznaniu się z dokumentem. W okresie objętym kontrolą
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plany pomocy modyfikowane były w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 

na posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w listopadzie 2021 r. 

oraz w kwietniu i maju 2022 r. Konieczne zmiany odnotowywano w dokumencie pod nazwą 

„Modyfikacja indywidualnego planu pomocy dziecku”. W okresie objętym kontrolą nie było 

konieczności modyfikacji planu pomocy ze względu na ciążę małoletniej wychowanki 

(dowód: akta kontroli str. 19 -  20, 22 -  23, 48 -  77).

Na dzień kontroli w Zespole Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dom 

nad Baryczą” Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej w Krośnicach zatrudnionych było 

do pracy z dziećmi czterech wychowawców, psycholog i pedagog. Wszystkie osoby miały 

wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy i złożyły 

oświadczenia i 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 obowiązujące zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy 

w placówce opiekuńczo -  wychowawczej. Z kolei trzy osoby zatrudnione do prac 

administracyjnych i obsługowych spełniały warunki, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 3 i 4 

ustawy, tj. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe oraz miały zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy 

w placówce opiekuńczo -  wychowawczej (dowód: akta kontroli str. 24 -  25).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole 

Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dom nad Baryczą” Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej w Krośnicach stwierdza się następujące nieprawidłowości:

1) Opiekunowie osób usamodzielnianych nie zostali terminowo wskazani;

2) W planach pomocy dziecku nie został wyznaczony cel pracy z dzieckiem.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1) Terminowo wskazywać opiekuna usamodzielnienia.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Termin realizacji: na bieżąco.

2) Wyznaczyć w planach pomocy cel pracy z dzieckiem.

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 31 sierpnia 2022 r.
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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). W terminie do dnia 1 września 2022 r. kierownik jednostki 

podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji 

zaleceń i uwag przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.
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