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W odpowiedzi na Pana pismo OG.033.2.2012 z dnia 19 stycznia 2012r., dotyczące 

wyrażenia zgody na funkcjonowanie do 31.12.2012r. Domu Dziecka w Kożuchowie jako 

placówki wielofunkcyjnej dla 45 wychowanków, uprzejmie informuję, że w dniu 8 lutego 

2012 r. upoważnieni inspektorzy nadzoru Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu 

przeprowadzili w placówce kontrolę doraźną, podczas której dokonano oględzin obiektu 

placówki.  

W cytowanym piśmie poinformował Pan, że celem uzyskania wymaganego standardu 

usług oraz organizacji placówki na poziomie określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. 

zm.) i rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720), planowane jest podjęcie działań zmierzających  

do wydzielenia z Domu Dziecka w Kożuchowie 4 odrębnych placówek opiekuńczo-

wychowawczych.  

W toku oględzin dokonano oceny możliwości przeprowadzenia zaplanowanej 

reorganizacji. 

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że istotnie liczba dzieci 

umieszczonych w Domu Dziecka w Kożuchowie jest wyższa niż 30, co pozostaje  

w sprzeczności z wymaganym standardem ilościowym, określonym dla placówki opiekuńczo-

wychowawczej w art. 230 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
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Po przeprowadzeniu oględzin obiektu uznano, że w obiekcie możliwe jest 

funkcjonowanie 4 odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, maksymalnie do 14 

wychowanków każda z uwzględnieniem zawartych w protokole oględzin uwag, dotyczących 

liczebności wychowanków w poszczególnych placówkach, po uprzednim wyodrębnieniu  

w tym budynku 4 autonomicznych lokali w rozumieniu przepisów o własności lokali.  

 

Na podstawie art. 125 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zalecam: 

- podjąć działania w kierunku dostosowania standardu ilościowego Domu Dziecka  

w Kożuchowie do poziomu określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Pouczenie 

Na podstawie art. 125 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą, któremu wydano zalecenia 

pokontrolne może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich 

zastrzeżenia. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawia 

stanowisko w sprawie ich uwzględnienia. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez 

wojewodę podmiot jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska 

wojewody do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze 

zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.   
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