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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 - 8  grudnia 2015 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, t.j., ze zm.) 

zespół kontrolny w składzie: Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki, 

przewodniczący zespołu i Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 14 

we Wrocławiu przy ul. Kilińskiego 36/5, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki

1 wychowania, Praw Dziecka, o których mowa w art. 4 ustawy oraz przestrzegania art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, 

Nr 90, poz. 631, ze zm.) w zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka tylko za zgodą 

jego przedstawiciela ustawowego i zgodą dziecka, które ukończyło 13 rok życia, zgodnie 

z wytycznymi Rzecznika Praw Dziecka wyrażonymi w piśmie Nr ZSS.422.26.2015.JZ z dnia 

5 listopada 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli na II półrocze 2015 roku 

zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 7 grudnia 2015 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełnił Pan Jacek Sujka odpowiedzialny za realizację zadań



w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora oraz wizji 

lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod Nr. 4/15. 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).

Rodzinny Dom Dziecka Nr 14 we Wrocławiu przy ul. Kilińskiego 36/5 prowadzi 

działalność na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-I.A9013/57/08 z dnia 

3 marca 2008 roku, zmienionej decyzją Nr PS-IS.9423.33.2014 z dnia 9 maja 2014 roku. 

Jednostka jest placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu rodzinnego i zabezpiecza osiem 

miejsc dla dzieci pozbawionych sądownie opieki rodzin własnych.

Na dzień kontroli w Placówce umieszczonych było 8 wychowanków w wieku od 6 do 

21 lat. Wszyscy wychowankowie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w tym 

dwoje na poziomie szkoły podstawowej, dwoje w gimnazjum i czworo w szkołach 

ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, technikum). Żaden z wychowanków nie jest 

objęty nauczaniem indywidualnym oraz nie korzysta z bursy czy internatu. W przypadku 

młodzieży dojeżdżającej do szkół Placówka pokrywa koszty przejazdów w postaci biletów 

miesięcznych. Dla czwórki dzieci Dyrektor Placówki jest ustanowiony opiekunem prawnym, 

dwoje wychowanków jest już pełnoletnich, a rodzice pozostałej dwójki mają ograniczoną 

władzę rodzicielską {dowód: akta kontroli str. 19).

Placówka zlokalizowana jest na III piętrze w budynku przy ul. Kilińskiego 36/5 we 

Wrocławiu. Do dyspozycji wychowanków przeznaczono dwa pokoje: pięcioosobowy dla 

chłopców i trzyosobowy dla dziewcząt. Pokoje są właściwie oświetlone, a ich duża 

powierzchnia zapewnia zarówno przechowywanie rzeczy osobistych, jak i swobodne 

korzystanie z wyposażenia (biurka, szafy, itp.). Wychowankowie mają do dyspozycji łazienkę 

z wanną, toaletą, umywalką, miejscem do prania i suszenia odzieży oraz drugą łazienkę 

z toaletą i umywalką. Placówka zabezpiecza również wspólną przestrzeń mieszkalną, w której 

można spożywać posiłki, a także odrabiać zadania domowe lub spędzać czas wolny. Dzieci 

mają zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego {dowód: akta kontroli str. 20).

Placówka zapewnia każdemu dziecku trzy podstawowe posiłki (śniadanie, obiad, 

kolację) oraz II śniadanie i podwieczorek. Kilku wychowanków korzysta dodatkowo 

z wyżywienia w szkołach. W dni powszednie, ze względu na zróżnicowane godziny
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kończenia zajęć szkolnych, obiady podawane są w różnych godzinach. W dni wolne od nauki 

obiady są zawsze dwudaniowe i w miarę możliwości spożywane wspólnie. Wychowankowie, 

adekwatnie do wieku, pomagają w przygotowywaniu posiłków i współdecydują o menu. 

Dzieci mają swobodny dostęp do napojów i jedzenia, również w porze nocnej {dowód: akta 

kontroli str. 15, 20).

Każde przyjmowane do Placówki dziecko objęte jest podstawową opieką zdrowotną 

lekarza rodzinnego w „Praktyce Lekarza Rodzinnego” przy ul. Traugutta 57/59 we 

Wrocławiu. W miarę potrzeb dzieci korzystają również z pomocy lekarzy specjalistów np. 

urologa, okulisty i stomatologa. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi wychowankowie 

zaopatrywani są na bieżąco w konieczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne {dowód: akta kontroli str. 15, 20).

Placówka w ramach przyznanego ryczałtu, o którym mowa w art. 115 ustawy, 

zapewnia każdemu wychowankowi odzież, obuwie, bieliznę, środki higieny osobistej oraz 

wymagane podręczniki i przybory szkolne. Zakupy odzieży dokonywane są przez starsze 

dzieci samodzielnie pod nadzorem opiekunów, natomiast młodszym odzież jest kupowana. 

Środki higieny osobistej tj. mydło, szampon, pasta i szczotka do zębów, dezodorant, 

maszynki do golenia, proszek do prania, papier toaletowy kupowane są przez opiekunów 

w większych ilościach przy okazji zakupów w centrach handlowych. Środki higieny dostępne 

są dla wszystkich dzieci w łazienkach. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego zakupuje 

się przybory szkolne, natomiast podręczniki z chwilą gdy szkoły ostatecznie je zatwierdzą. 

W Placówce jest zawsze spory zapas przyborów szkolnych, można je więc na bieżąco 

uzupełniać {dowód: akta kontroli str. 16).

Zgodnie ze wskazaniem § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Placówka zapewnia swoim 

wychowankom zajęcia wychowawcze prowadzone na co dzień przez opiekunów oraz dostęp 

do zajęć kompensacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów m.in. 

w Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej przy ul. Czajkowskiego i Zespole Szkół Nr 13 

przy ul. Wołowskiej 9 we Wrocławiu. Codziennej pomocy w nauce i odrabianiu zadań 

domowych udzielają opiekunowie oraz starsza młodzież młodszym dzieciom. 

Wychowankowie korzystają również z pomocy wolontariusza w zakresie nauki języka 

obcego (obecnie języka niemieckiego, w zeszłym roku języka angielskiego), a także 

Akademii „Płatu” przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21 we Wrocławiu, gdzie udzielane są 

korepetycje ze wszystkich przedmiotów.

W okresie objętym kontrolą wychowankowie Placówki uczestniczyli, zgodnie 

z możliwościami i zainteresowaniami, w różnych zajęciach pozalekcyjnych oraz rekreacyjno 

-  sportowych tj. siatkówka, koszykówka, squash, tenis, piłka nożna, strzelectwo, itp. Jeden
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z wychowanków w ramach wolontariatu szkolił również seniorów w obsłudze komputera 

i systemu Windows.

W roku szkolnym 2014/2015 wszyscy wychowankowie Placówki otrzymali promocje. 

W opinii Dyrektora podopieczni uzyskują oceny na poziomie dobrym i bardzo dobrym, nie 

ma problemów z frekwencją. Opiekunowie są w stałym kontakcie ze szkołami 

i wychowawcami klasowymi {dowód: akta kontroli str. 16 — 17).

Raz w miesiącu każdy wychowanek Placówki otrzymuje do własnego dysponowania 

kwotę „kieszonkowego” w wysokości średnio od 13 do 40 złotych. Wysokość przyznanej 

kwoty wynika z Regulaminu „kieszonkowego”, którego podstawę prawną należy 

zaktualizować. Niektóre zapisy Regulaminu dotyczące kwot i wieku dziecka są niezgodne 

z przepisami. W całym okresie objętym kontrolą wypłaty "kieszonkowego" były 

odnotowywane w zeszycie i podpisywane przez dzieci. Należy jednak zadbać, aby przy 

każdym nazwisku wpisana była kwota wypłaty {dowód: akta kontroli str. 1 7 -1 8 ).

Wyżej wymienione wymagania dotyczące standardów opieki określone w § 18 ust. 1 i 

3 rozporządzenia zostały zrealizowane.

Zgodnie z § 14 i § 17 ust. 2 rozporządzenia w placówce opiekuńczo -  wychowawczej 

typu rodzinnego dla każdego dziecka sporządza się diagnozę psychofizyczną oraz prowadzi 

się plan pomocy dziecku i kartę pobytu dziecka zawierającą informacje o znaczących 

wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia, a także ocenę aktualnej sytuacji 

dziecka.

Na podstawie przedłożonej przez Dyrektora Placówki dokumentacji wychowawczej 

stwierdzono, co następuje:

• we współpracy z Fundacją „Pozytywka” oraz Wrocławskim Centrum Opieki 

i Wychowania sporządzone były przez psychologów i pedagogów diagnozy 

psychofizyczne wszystkich wychowanków. Diagnozy zawierały informacje i dane 

dotyczące mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka 

z otoczeniem oraz jego rozwoju i przygotowania do usamodzielnienia. W zależności 

od rozpoznanych potrzeb i możliwości dziecka oraz jego środowiska rodzinnego, 

w diagnozach wskazano na potrzebę wdrożenia programów terapeutycznych, pracy 

z rodziną dziecka lub przygotowania do umieszczenia w pieczy rodzinnej,

• każdy wychowanek miał prowadzony plan pomocy dziecku zawierający cel pracy 

z dzieckiem, działania krótko i długoterminowe oraz konieczne modyfikacje 

w obszarach: środowisko rodzinne, zdrowie, praca psychologiczno -  pedagogiczna 

i przygotowanie do usamodzielnienia. Plany sporządzono we współpracy



z przedstawicielem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pełniącego jednocześnie 

funkcję podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną,

• z grupy kart pobytu prowadzonych w okresie objętym kontrolą szczegółowej analizie 

poddano karty pobytu dzieci za okres od kwietnia do czerwca 2015 roku. Karty 

zawierały wymagane wpisy dokonywane regularnie raz w miesiącu {dowód: akta 

kontroli str. 22 -  26).

Wymagania dotyczące standardów wychowania określone w § 14, § 15 i § 17 ust. 2 

rozporządzenia zostały zrealizowane.

W celu weryfikacji przestrzegania przez Placówkę praw dziecka, o których mowa 

w art. 4 ustawy oraz realizując normę prawną art. 4a tejże ustawy przeprowadzono rozmowę 

kierowaną z dwoma wychowankami, uczniami gimnazjum. Obaj chłopcy nie wnosili żadnych 

zastrzeżeń dotyczących ich praw w zakresie: utrzymywania kontaktów z rodzicami, 

stabilnego środowiska wychowawczego, prawa do kształcenia i rozwoju uzdolnień 

i zainteresowań, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, wyrażania opinii 

w sprawach ich dotyczących, informacji o własnym pochodzeniu, poszanowania potrzeb 

religijnych oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. Obaj rozmówcy bardzo 

pozytywnie wyrażali się o swoich opiekunach, podkreślając jednocześnie silny związek 

emocjonalny z nimi.

Mając na uwadze wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechnia 

wizerunku dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela ustawowego i dziecka powyżej 13 

roku życia rozpytano Dyrektora Placówki czy rozpowszechnia jakiekolwiek zdjęcia swoich 

podopiecznych np. z wakacji, uroczystości domowych, rocznic, wyjazdów, wycieczek, itp. 

Dyrektor złożył oświadczenie, że nie upublicznia i nie rozpowszechnia w intemecie 

wizerunków swoich wychowanków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym 

w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 14 we Wrocławiu nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z astrzeżenia do w ystąpienia pokontrolnego, w  tym  w ystąpienia niezaw ierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na 
zasadach określonych w art. 197d ustaw y z dnia 9 czerw ca 2011 r. o w spieraniu r ę d z in y ' ' ' ' ' '  / r '  TT

Pouczenie:

z 2015 r., poz. 332, j.t., ze zm.).

(kierownik komórki do spraw kontroli)
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