
     Gorzów Wlkp., dnia 21 października 2016r. 

 

PS-VIII.431.6.2016.ESzw 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego 

pn. Powiatowy Dom Dziecka w Sulęcinie ul. Szpitalna 9  
 

Na podstawie przepisów: 

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

zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575 ze zm.) 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015r. 

w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji 

uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015r., poz. 1477)  

Zespół kontrolny w składzie: 

 Agnieszka Kraska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 116-1/2016 z dnia 23 maja 2016r. oraz Upoważnienie  

Nr 162-2/2016 z dnia 21 lipca 2016r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego; 

 Elżbieta Szwonka - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 116-2/2016 z dnia 23 maja 2016r. oraz Upoważnienie  

Nr 162-2/2016 z dnia 21 lipca 2016r. – członek Zespołu kontrolnego;  

przeprowadził w dniach 31 maja i 13 czerwca 2016 roku kontrolę problemową w jednostce.  

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku 

okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

 

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Anny Krawczyk - Dyrektora Domu Dziecka  

w Sulęcinie. 

Zakresem kontroli objęto standard usług świadczonych przez placówkę opiekuńczo-

wychowawczą. W szczególności ocenie poddano:  

1. Standard ilościowy dzieci umieszczonych w placówce.  

2. Zatrudnienie  pracowników. 

3. Pracę z dzieckiem.  

4. Zapewnienie dzieciom dostępu do usług w zakresie opieki i wychowania,  

w tym zdrowotnych, edukacyjnych oraz specjalistycznych  (§ 18 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej). 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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5. Standardy bytowe zapewniane przez placówkę zgodnie z § 18 ust. 3  

cyt. rozporządzenia.  

Akta kontroli: str. 1-14 

Ocena skontrolowanej działalności: 
 

1. Standard ilościowy dzieci umieszczonych w placówce  

Powiatowy Dom Dziecka w Sulęcinie posiada 14 miejsc. W dniu kontroli w ewidencji 

placówki było 14 dzieci w wieku od 9 do 20 lat, z tego jedno dziecko przebywało poza 

placówką (MOW Renice) i jedno dziecko w dni nauki szkolnej (OHP Barlinek). Jak wynika  

z art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce 

opiekuńczo-wychowawczych można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 

dzieci. W sytuacji określonej w art. 95 ust 3a ww. ustawy za zezwoleniem wojewody dyrektor 

może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce, przyjąć kolejne 

dziecko. W 2015 roku przyjęto do Powiatowego Domu Dziecka w Sulęcinie dodatkowo  

4 dzieci, dwukrotnie zwracano się do wojewody o wydanie zezwolenia.  W obu przypadkach 

po przeprowadzeniu oględzin w placówce wydano decyzje odmowne.  

Akta kontroli: str. 143-146 

W związku z tym, że liczba wychowanków przebywających w placówce  

nie przekracza liczby miejsc, nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym zakresie. 
 

2. Zatrudnienie  pracowników 

W celu ustalenia posiadanych kwalifikacji pracowników jednostki poddano analizie 

dokumentację osobową osób pracujących z dziećmi w placówce. Jak ustalono w toku 

kontroli, w placówce zatrudniony jest dyrektor, pedagog, pracownik socjalny na ½ etatu oraz 

7 wychowawców, w tym 2 na zastępstwo. Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, 

określone w art. 98 ust. 1 cytowanej wcześniej ustawy. Ponadto w placówce zatrudniona jest 

pomoc wychowawcy – 1osoba, pracownik gospodarczy – 1 osoba oraz księgowa w wymiarze 

½ etatu.   

W celu sprawdzenia sposobu zapewnienia opieki nad dziećmi sprawdzono grafik 

dyżurów wychowawców i specjalistów za maj i czerwiec 2016r. Z analizy wynika, że opieka 

nad dziećmi w dniach powszednich w godzinach 8
00

-12
00

 zapewniona jest przez 1 

wychowawcę, w godzinach 12
00

-14
00

 przez 2 wychowawców, od 14
00

-16
00

 2 lub 3 

wychowawców,  pomiędzy godz.20
00

 a 22
00

 jest 2 wychowawców, natomiast w porze nocnej 

jest 1 wychowawca na 14 wychowanków. W dni wolne od nauki szkolnej opiekę do godz. 

14
00

 sprawuje 1 wychowawca, pomiędzy 14
00 

a 16
00

 2 wychowawców,  po godz. 16
00

 

sprawuje zawsze 2 wychowawców. Ponadto, w placówce w godzinach 8
30

 do 16
00

 jest obecny 

pedagog, od godz. 7
30 do 

15
30 

pracują pracownicy pomocniczy (pomoc wychowawcy 

odpowiada min. za przygotowanie  posiłków oraz pracownik gospodarczy).  
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Akta kontroli: str. 149-150  

W związku z tym, że wszystkie osoby pracujące z dziećmi posiadają wymagane 

kwalifikacje, a opieka nad dziećmi zapewniona jest zgodnie z przepisami prawa, 

nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym zakresie. 

 

3. Praca z dzieckiem  

W celu zbadania sposobu zapewnienia wychowankom stabilnych oddziaływań 

wychowawczych i terapeutycznych w toku kontroli poddano analizie dokumentację czworga 

losowo wybranych wychowanków: pozycja 1, 2, 4, 10 na liście wychowanków placówki, 

stanowiącej załącznik do wystąpienie pokontrolnego, a przeanalizowanej przez 

kontrolujących w toku prowadzonych czynności. 

Akta kontroli: str. 144-146 

Szczegółowo przeanalizowano diagnozy psychofizyczne, karty pobytu, plany pomocy oraz 

karty udziału w zajęciach specjalistycznych i arkusze badań i obserwacji wskazanych 

wychowanków.  

Diagnozy psychofizyczne  

 Na podstawie analizy dokumentacji wychowanków ustalono, że placówka opracowuje 

diagnozy psychofizyczne dla wszystkich wychowanków, których dokumentacja była badana. 

Odnośnie daty sporządzania diagnoz ustalono, że dokumenty sporządzane były w terminie  

od 1 do 4 miesięcy od przyjęcia dziecka do placówki. Dokument nie w każdym przypadku 

jest więc opracowany niezwłocznie (choć ustawodawca nie ustala precyzyjnego terminu,  

4 miesiące w przypadku wychowanka 10,  to jednak zbyt długo). Osobą sporządzającą 

diagnozę był psycholog, zatrudniony w placówce do września 2015r., a później pedagog, 

zatrudniony od października 2015r. Diagnoza sporządzona dla wychowanka zawiera 

wskazanie mocnych stron dziecka, potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, 

emocjonalnym i społecznym, przyczyn kryzysu w rodzinie, wpływu kryzysu na rozwój 

dziecka oraz relacji dziecka w jego najbliższym otoczeniem i osobami ważnymi. Diagnoza 

zawiera też wskazania do dalszej pracy pedagogicznej, psychologicznej, wskazania dotyczące 

programu terapeutycznego, kierunku pracy z rodziną lub pracy nad usamodzielnieniem 

wychowanka. Z analizy dokumentu sporządzonego przez specjalistę wynika, że w zakresie 

potrzeb wpisano te, które u dziecka zaznaczają się najsilniej. W odniesieniu do analizy 

przyczyn kryzysu stwierdzić można, że ocena sporządzona przez specjalistę jest adekwatna 

do stwierdzonych problemów w rodzinie dziecka, pokrywa się z ustaleniami, zawartymi  

w pozostałej dokumentacji dziecka (m.in. ekomapą, sporządzoną dwukrotnie, opinii  

ze szkoły, orzeczeniu o niepełnosprawności, karty postępów w nauce SOSW, orzeczeniu 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, notatek pracownika socjalnego, informacji  

od asystenta rodziny). Natomiast odnośnie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem, w ocenie 



4 

 

kontrolujących, są one nieprecyzyjne, np. w dokumentacji wychowanka (poz. 4 na liście 

wychowanków) w zakresie wskazań dot. dalszej pracy z rodziną wpisano: „spotkania 

indywidualne rodziców z psychologiem”, „spotkania i współpracę wychowawców  

z rodzicami”, a we wskazaniach do pracy pedagogicznej: „udzielenie wsparcia  

i wszechstronnej pomocy”. Z zapisów tych nie wynika w jakim kierunku zalecono pracę,  

jaki obrano cel pracy specjalistów. Badana dokumentacja wychowanka (poz. 10 na liście 

wychowanków) wskazuje, że w dokumencie stosowane są nieprecyzyjne, zbyt ogólne 

sformułowania, za którymi nie idą planowane działania, np. „potrzeba świadomego 

uczestnictwa w procesie celowych działań opiekuńczych” lub „doznawanie opieki od osób 

dorosłych, odpowiedzialnych za powierzone mu dziecko”; „potrzebuje wiedzy na temat 

wiedzy ogólnej”. Zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej diagnoza psychofizyczna jest jednym z czterech elementów, na podstawie których 

konstruuje się plan pomocy dziecku. Sporządzona ogólnikowo i pozbawiona konkretnych 

zapisów diagnoza, zdaniem kontrolujących, nie stwarza ku temu dobrych przesłanek. 

Opracowany w styczniu 2016 r. Plan pomocy dziecku nie uwzględnił przygotowania dziecka 

do wyboru kierunku kształcenia po ukończeniu gimnazjum, ewentualne wpisanie tego 

działania w lipcu – przy modyfikacji planu byłoby spóźnione. 

Akta kontroli: str. 177-180; 191-194;   

Z analizy dokumentu wychowanki (poz. 1 na liście wychowanków) pn. „diagnoza 

psychologiczna” wynika, że nie wszystkie wymagane w diagnozie psychofizycznej elementy 

zostały uwzględnione. Np. brak wskazań dotyczących pracy z rodziną dziecka oraz zaleceń 

dotyczących pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka lub przygotowania do usamodzielnienia. Problematyka analizy 

przyczyn kryzysu w rodzinie została potraktowana powierzchownie, nie odniesiono się także 

do wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka. Diagnoza wychowanki (poz. 2)  (dokument  

pn. „diagnoza psychologiczna”) zawiera opis sytuacji wychowawczej i relacji z obiektami 

znaczącymi, informacje o rozwoju w sferze emocjonalno-popędowej, o funkcjonowaniu 

społecznym w placówce, funkcjonowaniu poznawczym oraz zalecenia do dalszej pracy.  

Z diagnozy nie wynika jakie są wskazania dotyczące pracy z rodziną dziewczyny, 

zmierzające do jej powrotu do środowiska rodzinnego lub też innych działań zmierzających 

do przygotowania do usamodzielnia. Diagnoza jest zatem niepełna, nie wyczerpująca 

wszytkach elementów, o których mowa w przepisach prawa.  

Akta kontroli: str. 204-205  

Diagnoza wychowanka (poz. 10 na liście) przyjętego do placówki we wrześniu 2015 została 

sporządzona 26 stycznia 2016r., tj. po 4 miesiącach (124 dni). Dokument został opracowany 

przez pedagoga. Zawiera wszystkie wymagane elementy. W ocenie kontrolujących  
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zastrzeżenia wzbudza treść zapisów ze względu na wysoki pozom ogólności np. w części 

dotyczącej potrzeb zapisano: „potrzeba doznawania opieki jako stałej formy czegoś trwałego  

i bezwarunkowego”; „doznawanie opieki od osób dorosłych odpowiedzialnych za powierzone 

dziecko” czy „potrzeba rozwoju w warunkach do tego odpowiednich”. Zbyt ogólnie są 

również sformułowane wskazania dotyczące programu terapeutycznego, gdzie zapisano  

że program powinien zawierać: indywidualne spotkania z pedagogiem, zajęcia 

socjoterapeutyczne, zajęcia w grupie, społeczność Domu Dziecka”. 

Akta kontroli: str.   177-180 

 Karty pobytu 

 Z kart pobytu 4 wychowanków wynika, że są aktualizowane miesięcznie, jednak nie 

zawierają zapisów dotyczących funkcjonowania we wszystkich 9 obszarach, zgodnie  

z wymogami § 17 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W kartach 

wszystkich 4 wychowanków, których dokumentację badano, pozostawiane były puste miejsca 

w rubrykach dotyczących szczególnych potrzeb dziecka. W przypadku 2 wychowanków 

brakowało adnotacji dotyczących stanu zdrowia, podawanych leków, pobytów w szpitalu oraz 

współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

W przypadku 1 wychowanka nie było informacji o kontaktach z rodzeństwem 

przebywającym w rodzinie zastępczej ani o działaniach jakie były podejmowane w kierunku 

powrotu do domu. Natomiast w kartach pobytu wychowanki (poz. 1) odnotowywane są  

od października 2015r. co miesiąc uwagi dotyczące trudności w szkole, a ostatni zapis z maja 

2016r. sugeruje, że może nie otrzymać promocji; brakowało więc informacji w jaki sposób 

próbowano mobilizować wychowankę do poprawienia ocen, jaką pomoc uzyskała lub czy 

szukano innych form pomocy. W kartach pobytu rubryki dotyczące szczególnych potrzeb 

pozostawiono puste, nie ma też informacji o uczestnictwie wychowanki w zajęciach 

specjalistycznych lub zajęciach wyrównawczych czy korekcyjno – kompensacyjnych.  

W odniesieniu do wychowanki (pozycja nr 2 na liście)  w rubryce współpraca z instytucjami  

i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zawarto zapis „współpraca  

z pedagogiem w placówce” oraz „współpraca z asystentem rodziny z OPS”, nie precyzując 

jednak na czym ta współpraca polega i jakie są na jej podstawie ustalenia / kierunki działania. 

W karcie pobytu wychowanki (pozycja nr 2 na liście) w lutym 2016r. pojawił się zapis,  

* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764) 

Akta kontroli: str. 40-45;47-52;183-187;291-335 

Plany pomocy  
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Z analizy losowo wybranej dokumentacji 4 wychowanków wynika, że wszystkie dzieci mają 

opracowany plan pomocy. Analiza planów pomocy pozwala stwierdzić, że dokumenty 

skonstruowane są z 2 części:  

- pierwsza część zawiera cele pracy z wychowankiem - tu określony jest cel główny oraz cele 

krótkoterminowe i cele długoterminowe oraz cele terapeutyczne; 

- druga część planu pomocy to zapis potrzeb wychowanków w obszarach: potrzeby 

opiekuńcze, potrzeby rozwojowe i kompensowania opóźnień, więzi z rodziną naturalną, 

trwałe i wzmacniające związki z rówieśnikami i dorosłymi, potrzeby społeczne oraz 

wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację zadania (zazwyczaj wychowawcy, czasem 

pedagoga lub pracownika socjalnego).   

Analiza jakościowa dokumentów pokazuje, że część pierwsza planów zawiera cele główne: 

powrót do rodziny, znalezienie rodziny przysposabiającej, umieszczenie w rodzinie zastępczej 

lub usamodzielnienie, które są określone adekwatnie do sytuacji dziecka. Cele 

krótkoterminowe i długoterminowe są również określone właściwie.  

W odniesieniu do drugiej części planów, zawierającej tabelaryczne zestawienie potrzeb 

danego wychowanka w poszczególnych obszarach stwierdzono, że w plany pomocy danego 

wychowanka z okresu objętego kontrolą nie różnią się od siebie, nie są dostosowane  

do zmieniającej się sytuacji dziecka. Odnośnie pracy terapeutycznej nastawionej  

na wyrównywanie braków w obszarze emocji stwierdzono, że w planie wychowanki (poz. 2) 

wskazano do realizacji pracę nad rozładowaniem napięcia w sposób akceptowany społecznie 

oraz pracę w obszarze samooceny, jednak nie wskazano sposobów realizacji tego celu. 

Brakowało więc zapisów kto i w jaki sposób będzie realizował to zadanie. Zaplanowano także 

do zrealizowania cele, np. „wyrobienie motywacji do nauki”, „wyrabianie asertywności”, 

jednak nie doprecyzowano jakimi działaniami i w jaki sposób cel ma zostać osiągnięty. Plan 

pomocy wychowanki, która zaszła w ciążę (wpis w karcie pobytu z lutego 2016r.) nie został 

niezwłocznie zmodyfikowany, do czego obligował § 15.6 rozporządzenia w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. W dokumentacji przedłożonej kontrolującym znajdował 

się protokół z zebrania kadry Domu Dziecka w Sulęcinie z dnia 7.03.2016r., z którego wynika 

że sytuacja wychowanki została omówiona po ujawnieniu nowych okoliczności (ciąży),  

jej plan pomocy nie został jednak zmodyfikowany. Odnośnie formalnych wymogów planu 

pomocy stwierdzono, że w przypadku 1 wychowanki, której rodzina jest objęta wsparciem 

asystenta, co wynika z pozostałej badanej dokumentacji, asystent nie uczestniczył  

w opracowywaniu planu pomocy (ani nawet się nie zapoznał z dokumentem). W planie 

pomocy brakuje elementu odnoszącego się do oceny efektów pracy z rodziną dziecka, 

prowadzonej przez asystenta rodziny. 
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Z zestawienia sporządzonego przez pedagoga placówki w dniu kontroli wynika, że dla 7 

dzieci jako cel główny określono powrót do rodziny, dla sześciorga przygotowanie  

do usamodzielnienia, a w stosunku do 1 dziecka umieszczenie w rodzinie przysposabiającej 

(dziecko zostało zgłoszone do Ośrodka Adopcyjnego). 

Badana dokumentacja czworga wychowanków wskazuje, że dla dwojga przyjęto jako cel 

główny przygotowanie do usamodzielnienia, a dla dwojga powrót do domu rodzinnego.  

Opracowany dla wychowanka (poz. 10 na liście) w styczniu 2016 r. plan pomocy dziecku  

nie uwzględnił przygotowania dziecka do wyboru kierunku kształcenia po ukończeniu 

gimnazjum, ewentualne wpisanie tego działania w lipcu – przy modyfikacji planu byłoby 

spóźnione. Nie odzwierciedlał także działań podejmowanych przez placówkę we współpracy 

z osobami i instytucjami wspierania rodziny  w kierunku powrotu dzieci do domu (chłopiec  

w placówce przebywa z siostrą, natomiast pięcioro młodszego rodzeństwa umieszczone jest  

w rodzinie zastępczej). W opracowaniu nie uczestniczył asystent rodziny (pracownik socjalny 

ops).  

Plan pomocy dla wychowanki (poz. 1 na liście) opracowano w styczniu 2016 (dziecko 

przebywa w placówce od listopada 2012r.) jest to zatem modyfikacja poprzednio 

sporządzonego planu. Również nie uczestniczył asystent rodziny (pracownik socjalny ops). 

Zapisy unikające konkretów, czasem zawierają zadania dla wychowawcy – wynikające  

z obowiązku ustawowego i zakresu czynności np. „wsparcie i otwartość na potrzeby 

wychowanka”; „akceptowanie wychowanka”, „dbanie o poprawne relacje i kontakty  

z rodziną”, „wsparcie na wszystkich płaszczyznach życia wychowanki”. Analiza zapisanych 

działań po okresie półrocznym pod kątem stopnia realizacji przyjętego planu przy tak 

sformułowanych zapisach jest trudna.  

W odniesieniu do planu wychowanki (poz. 2) brakowało wskazania działań, zmierzających  

do osiągnięcia celu terapeutycznego (wskazano za cel pracę nad rozładowaniem napięcia  

w sposób akceptowany społecznie, nie precyzując w jaki sposób oraz kto jest odpowiedzialny 

za realizację tego zadania). Poza tym, cele wskazane dla tej wychowanki określone jako 

potrzeby wychowanki nie zmieniały się na przestrzeni miesięcy, nie ewoluowały wraz  

ze zmieniającą się sytuacją dziewczyny. Plan pomocy nie został zmodyfikowany 

niezwłocznie po powzięciu informacji o ciąży małoletniej. Zapisy w planie pomocy były 

bardzo ogólne i pasujące do każdego wychowanka (np. „zapewnienie opieki lekarskiej 

zgodnie z potrzebami” – podczas, gdy dziewczyna posiadała dolegliwości skórne i wymagała 

leczenia dermatologicznego, które było realizowane, ale nie ujęte w planie pomocy).  

Aktualizacja planów pomocy jest dokonywana nie rzadziej niż 1 raz na pół roku – co jest 

zgodne z przepisami prawa.  

Akta kontroli: str. 39;46;102-113;191-194; 2017-222) 
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Ocena zasadności pobytu w placówce dokonywana jest  podczas posiedzenia Zespołu  

ds. okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Jak wynika z zestawienia 

przedstawionego podczas kontroli wg stanu na 31.05.2016r. w stosunku do wszystkich dzieci 

przyjęto, iż pobyt w placówce jest zasadny. Różne są natomiast uzasadnienia takiego 

stanowiska. W stosunku do 4 dzieci uznano, że powinny pozostać w placówce do osiągniecia 

pełnoletności – są to gównie dzieci starsze w wieku od 15 do 17 lat. Ponadto przyjęto,  

że pięcioro wychowanków (rodzeństwo) powinno pozostać w placówce do czasu powrotu  

do domu rodzinnego. W przypadku tych dzieci placówka we współpracy z innymi 

instytucjami podjęła szereg działań, by dzieci mogły wrócić do domu. Nie osiągnięto 

spodziewanego efektu. Wobec zmian jakie nastąpiły w rodzinie dzieci, placówka  

oraz zaangażowane osoby i instytucje podjęły działania na rzecz powrotu dzieci do domu 

jednego z rodziców.   

W stosunku do czworga dzieci przyjęto, że powinny pozostać w placówce do czasu 

uregulowania  sytuacji prawnej i rodzinnej – wśród nich jest dwoje dzieci, których pięcioro 

młodszego  rodzeństwa przebywa w rodzinie zastępczej. Matka dzieci złożyła wniosek  

do Sądu o przywrócenie praw rodzicielskich. Na dzień kontroli termin rozpatrzenia wniosku 

przez Sąd nie był znany.  Natomiast w odniesieniu do pozostałych dwóch wychowanków 

(bracia) placówka zgodnie z art. 100 ust.4b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej wnioskowała do SR o wydanie zarządzeń wobec dzieci.  

W tym przypadku także termin rozpoznania wniosku przez Sad nie był znany. W stosunku  

do jednego dziecka, gdzie sytuacja prawna dziecka jest wyjaśniona i dziecko zostało 

zgłoszone do adopcji uznano, że powinno pozostać w placówce do czasu znalezienia rodziny 

przysposabiającej.   

Akta kontroli: str. 70-78 

 W kontrolowanym zakresie stwierdzono istotne uchybienia polegające  

na niedotrzymywaniu terminów sporządzania diagnoz psychofizycznych oraz 

nieprawidłowościach pod względem konstrukcji tych diagnoz (stosowaniu w treści zbyt 

ogólnikowych sformułowań, które nie mogą stanowić podstawy do opracowania realnego 

dostosowanego do wieku, możliwości i aktualnej sytuacji planu pomocy). Karty pobytu 

wychowanków zawierają lakoniczne stwierdzenia lub nie zawierają zapisów we wszystkich 

obszarach funkcjonowania wychowanka. Konstruowanie planów pomocy bez dostosowania 

do zmieniającej się sytuacji wychowanka oraz stosowanie zbyt ogólnikowych sformułowań, 

bez wskazania konkretnych zadań, sposobów realizacji tych zadań i osób odpowiedzialnych. 
 

4. Zapewnienie dzieciom dostępu do usług  określonych w § 18 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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a) Wyżywienie i dostęp do produktów żywnościowych  

Jak ustalono w toku kontroli, w placówce funkcjonuje kuchnia z jadalnią. Od poniedziałku  

do piątku posiłki przygotowywane są w placówce głównie przez pomoc wychowawcy. 

Wszystkie posiłki w soboty i niedziele oraz kolacje w tygodniu przygotowywane są przez 

wychowawców wspólnie z dziećmi. Jadłospis przygotowywany jest na cały tydzień. Wynika 

z niego, że dzieci spożywają 5 posiłków, a propozycje posiłków są urozmaicone. W kuchni 

przechowywane są produkty żywnościowe, napoje i owoce przeznaczone do bieżącego 

spożycia w ilości wystarczającej dla wszystkich dzieci. W 2015 roku na środki żywności 

wydano 48.145,34 zł,  a dzienna stawka żywieniowa wynosiła 11 zł (w woj. w 2015r.  

od 4,3 zł do 13 zł – średnia - 8,46 zł). 

Stwierdzono, że placówka zapewnia wszystkim wychowankom dostęp do produktów 

żywnościowych, owoców  i napojów. 
 

b) Dostęp do opieki zdrowotnej  

Placówka zapewnia wszystkim wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej - 

wychowankowie objęci są opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni 

w Sulęcinie, ul. Dudka  (lekarz - Waldemar Kochański).  Ponadto na dzień kontroli 9 dzieci 

jest pod opieką lekarzy specjalistów. Wszystkie dzieci objęte są opieką stomatologiczną 

i lekarza okulisty – badania okresowe co 6 miesięcy. Z ustaleń kontroli wynika,  

że wychowanka, która zaszła w ciążę niezwłocznie objęta została właściwą opieką 

ginekologiczną. Również wychowanka z problemami dermatologicznymi została objęta 

opieką lekarza specjalisty. 

c) Zaopatrzenie w produkty lecznicze 

Jak ustalono w toku kontroli, 3 dzieci ma wskazania do noszenia okularów, dzieci te 

posiadają okulary, zgodnie z przepisem lekarza. Opieką poradni neurologicznej jest objętych 

6 dzieci, psychiatrycznej – dwoje, 6 wychowanków korzysta ze specjalistycznej pomocy 

dermatologicznej i 4 korzystało z pomocy lekarza ginekologa. Na dzień kontroli sześcioro 

dzieci przyjmuje stale leki, inne doraźnie. W 2015 roku na materiały medyczne oraz leki 

wydano kwotę 4 399,82 zł. Niektóre usługi realizowane są poza ubezpieczeniem 

zdrowotnym, np. stomatologiczne. Lekarz stomatolog zgłosił gotowość przebadania 

wszystkich wychowanków i wykonania koniecznego leczenia bez ponoszenia kosztów przez 

placówkę. Dzieci zostały przebadanie i zgodnie z ustalonym z p. doktor harmonogramem  

i zakresem świadczeń korzystają z opieki stomatologicznej w gabinecie p. doktor 

nieodpłatnie. Zlecone przez lekarza rodzinnego lub specjalistę zaopatrzenie w produkty 

lecznicze jest realizowane. 

d) Zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego znaczenia 
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Jak ustalono w trakcie kontroli żaden z wychowanków nie ma zaleconej diety  

lub wskazanych specjalnych potrzeb żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia, kultury  

lub religii, stąd też nie wystąpiła potrzeba zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego.  

e) dostęp do nauki,  zajęć wychowawczych i terapeutycznych 

Jak wynika z ustaleń kontroli, wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny - do szkół 

podstawowych uczęszcza 8 dzieci, 6 do gimnazjów. Na dzień kontroli troje dzieci  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie pozostali obowiązek edukacyjny realizowali  

w szkołach ogólnodostępnych. Na dzień kontroli orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej, o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 5 dzieci i 5 dzieci orzeczenia  

o niepełnosprawności  co stanowi  ponad 70% ogółu wychowanków. Dwoje wychowanków 

realizuje obowiązek szkolny poza Sulęcinem: 1 w MOW Renice i 1 w OHP  

w Barlinku.   

W toku kontroli przeanalizowano udział w zajęciach specjalistycznych. Jak wynika z analizy 

dokonanej w toku kontroli, dwoje wychowanków, których dokumenty były badane, posiada 

opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w Sulęcinie, jeden posiada orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego a jedno dziecko ma zalecone przez pedagoga placówki 

zajęcia terapeutyczne. Z analizy dokumentacji oraz wyjaśnień wynika, że w placówce 

zapewnia się wychowankom pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  

i terapeutyczną. Pomoc świadczą zatrudnieni w placówce specjaliści: do września 2015r. 

psycholog na ½ etatu, pedagog na 1 etat.  

Jak wynika z ustaleń kontroli w odniesieniu do 14-letniej wychowanki psycholog  

J. Skrzypacz z Domu Dziecka w Namysłowie zaleciła w opinii z dnia 19.12.2012 przede 

wszystkim systematyczną pracę wyrównawczą w zakresie przedmiotów wiodących oraz 

zawarła inne wskazania do pracy z dzieckiem. Badanie zostało powtórzone przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulęcinie w styczniu 2013r. Zalecono: zajęcia 

wyrównawcze z przedmiotów wiodących; pomoc w realizacji obowiązków szkolnych; 

zorganizowanie czasu pracy i metod skutecznego uczenia się oraz organizację zabaw 

edukacyjnych wymagających wysiłku umysłowego. Z dokumentacji wynika, że dziewczynka 

zajęcia wyrównawcze realizuje w Gimnazjum w Sulęcinie po zajęciach lekcyjnych  

(j. angielski, j. polski, matematyka); natomiast w placówce objęta jest oddziaływaniami 

pedagoga. Z dokumentacji wynika, że wykonano miedzy innymi ekomapę i genogram.  

Z analizy dokumentacji prowadzonej przez psychologa (arkusze badań i obserwacji) wynika, 

że  w okresie od 13.01. 2015 do 24.03.2015 wychowanka przeciętnie 1 raz w tygodniu 

uczestniczyła w zajęciach w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa,  
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były to głownie zajęcia grupowe. Raz odbyło się spotkanie indywidualne, które wynikało  

z bieżącej potrzeby. Zakres spotkań grupowych obejmował obszary, które jak wynika  

z diagnozy powinny być wzmacniane.  

W odniesieniu do pracy z 16-letnim wychowankiem stwierdzono, że zalecenia zawarte  

w diagnozie sporządzonej przez pedagoga placówki są realizowane. Praca z chłopcem 

odbywa się pod kątem wzmacniania w zakresie rozpoznawanie, nazywania i wyrażania uczuć, 

własnych potrzeb, a także w obszarze samooceny oraz relacji z bliskimi. Wychowanek 

ponadto uczestniczy w zajęciach wyrównawczych z matematyki i j. angielskiego oraz  

w zajęciach SKS w Gimnazjum w Sulęcinie. 

 Z ustaleń kontroli wynika, że inna wychowanka zgodnie z opinią Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie posiadająca zalecenie uczestnictwa w zajęciach 

wyrównawczych z przedmiotów wiodących, realizuje to zalecenie na terenie szkoły, podobnie 

jak ćwiczenia usprawniające funkcje syntezy wzrokowej, organizacji przestrzennej (realizacja 

na terenie szkoły). 

 W odniesieniu do kolejnej wychowanki ustalono, że realizuje obowiązek szkolny  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Sulęcinie, zgodnie z orzeczeniem  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie. Ponadto zgodnie z zaleceniem,  

na terenie placówki prowadzone są zajęcia logopedyczne.  

 Ponadto z dokumentacji przedłożonej przez placówkę wynika, że w placówce 

realizowanych jest kilkanaście programów pedagogiczno – terapeutycznych np. Program 

Terapii Pedagogicznej „Trening antystresowy”; Program Terapii Pedagogicznej „Trening 

umiejętności społecznych” oraz dla wychowanków usamodzielnianych Program „Świadoma 

pełnoletniość”.  

Akta kontroli str. 154-170;461-463 

Z ustaleń kontroli wynika, że dla wszystkich wychowanków, uczestniczących w terapii 

specjalistycznej na terenie placówki, prowadzi się karty udziału w zajęciach.  Prowadzone 

karty zawierają opis przebiegu zajęć i są zgodne z wymogami § 17 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia. Placówka nie posiada dokumentacji, dotyczącej zajęć prowadzonych poza 

placówką.  

 Stwierdzono, że wszyscy wychowankowie objęci terapią specjalistyczną posiadają 

także arkusze badań (lub kwestionariusze diagnostyczne), przygotowane uprzednio przez 

psychologa obecnie przez pedagoga.    

f) zaopatrzenie w obuwie, odzież, zabawki  i środki higieny 

Zaopatrzenie wychowanków w odzież i obuwie dokumentowane jest dodatkowo  

w rocznych „kartach odzieżowych”. Analiza dokumentacji wskazuje, że wszyscy 

wychowankowie mają niezbędną odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Odzież  
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i obuwie jest sukcesywnie uzupełniana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 

wychowanka. W odniesieniu do 1 wychowanki ustalono, że w 2014r. miała zakupionych  

25 sztuk odzieży za kwotę 549 zł, w 2015r. – 15 sztuk za kwotę 295 zł, w styczniu 2016r.  

8 sztuk. Odzież i obuwie zakupywane jest także przez bliskich dzieci oraz uzupełniane dzięki 

pomocy darczyńców (odzież nowa).  

W 2015 roku wydano na zakup odzieży i obuwia 6878 zł , co daje kwotę ok. 430 zł  

na dziecko. Z zakresów obowiązków wychowawców wynika, że zaopatrzenie w obuwie, 

odzież, zabawki i środki higieny jest ich obowiązkiem. Zakupy dokonywane są z udziałem 

wychowanków.   

Placówka wspomagana jest przez darczyńców także w kwestii zaopatrzenia w środki 

higieny osobistej i tzw. chemię gospodarczą. W toku kontroli ustalono, że pochodzące  

z darowizn środki higieny osobistej są uzupełnieniem dla zakupów dokonywanych przez 

placówkę. Część środków do higieny osobistej jest kupowana zgodnie z potrzebami 

zgłaszanymi przez wychowanków.  

g) Zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne 

Z ustaleń kontroli wynika, że wszyscy wychowankowie mają zapewnione podręczniki 

szkolne. Podręczniki są kupowane zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez szkoły lub 

otrzymywane nieodpłatnie do szkoły. Wg raportu księgowego w 2015 roku  na podręczniki 

wydano kwotę 1881,21 zł. W 2016 roku do dnia kontroli nie dokonywano zakupów 

podręczników. Natomiast na bieżąco zakupywane są pomoce i przybory szkolne. Znaczną 

część tych materiałów placówka otrzymuje od darczyńców. Zeszyty i przybory szkolne  

wydawane są wychowankom zgodnie ze zgłaszanymi przez dzieci potrzebami. Zakupy 

dokonywane są w sytuacjach braku odpowiedniego asortymentu lub zgłoszenia prze dziecko  

szczególnego zapotrzebowania. Za zaopatrzenie dzieci odpowiada wychowawca.  

h) kieszonkowe  

  W toku kontroli ustalono, że kwestia przyznawania kwoty pieniężnej do własnego 

dysponowania, o której mowa w § 18 ust. 8  cytowanego rozporządzenia, jest dodatkowo 

uregulowana w Regulaminie wychowanka. Zgodnie z przepisami wysokość kwoty pieniężnej 

do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia ustala dyrektor placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. W Powiatowym Domu Dziecka w Sulęcinie od 2015 r. jest  

to ustalona stawka to 50 zł z możliwością motywacyjnego różnicowania kwoty. Przepis 

stanowi, że nie może to być kwota niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej 

kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej tj. adekwatnie 10 i 80 zł, zatem przyjęta wysokość wypłat jest zgodna z prawem. 

Zgodnie z Regulaminem możliwe jest zwiększenie ustalonej wysokości kieszonkowego  

za osiągnięcia np. za dobre wyniki w nauce. Natomiast obniżenie ustalonej stawki  
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do najniższej wysokości kieszonkowego może nastąpić w przypadku: zażywania środków 

odurzających, notorycznego unikania realizacji obowiązku szkolnego, celowego niszczenia 

mienia. Na wysokość kieszonkowego ma także wpływ społeczność domu, która przyznając 

punkty za przejawy negatywnych zachowań, np. za wulgaryzmy, powoduje obniżenie kwoty 

do wypłaty. Z analizy list wypłat kieszonkowego za luty 2016r. wynika, że średnia wypłat 

wyniosła 23,75 zł, a wypłaty wahały się pomiędzy 15 do 37 zł. Z listy wypłat za marzec 

2016r. wynika natomiast, że średnia wypłat wyniosła 25,75 zł  i wahała się od 15 do 37 zł. 

Najwyższą kwotę otrzymało dwóch wychowanków, najniższą (15 zł) tylko jedna 

wychowanka. Kieszonkowe wypłacane jest przez wychowawców w drugiej dekadzie 

miesiąca, odbiór dzieci potwierdzają podpisem. W 2015 roku średnia wysokość 

kieszonkowego wynosiła w placówce 30 zł. 

i) pomoc w nauce 

 W programie dnia ustalona jest stała pora pomiędzy godziną 16
00

 a 18
00

 na odrabianie 

zadań i przygotowanie się do lekcji. W tym czasie w placówce jest obecnych dwóch 

wychowawców.  Jak wynika z ustaleń kontroli, wszystkim wychowankom przebywającym  

w placówce, niezależnie od poziomu kształcenia, zapewniona jest pomoc w nauce, głównie 

przy odrabianiu zadań domowych i przygotowywania się do zajęć. Zadanie to spoczywa  

na wychowawcach, co zostało określone w zakresach czynności. Ustalenie pory na odrabianie 

lekcji i przygotowanie się do zajęć ma charakter porządkujący dzień, jeśli dziecko potrzebuje 

więcej czasu na przygotowanie się do lekcji ma taką możliwość. Wychowankowie są także  

w tym zakresie wspierani przez pozostałych pracowników, mają dostęp do księgozbioru, 

mogą korzystać z internetu, mogą drukować potrzebne materiały. Kadra placówki pozostaje  

w stałym kontakcie z właściwymi placówkami oświatowymi.  

j) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych i rekreacyjnych  

 W toku kontroli ustalono, że 9 wychowanków regularnie uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych sportowych i rekreacyjnych poza placówką. Są to przede wszystkim treningi  

sportowe; 3 wychowanków uczestniczy w treningach piłki nożnej w przy parafialnym klubie 

„Bosko”; 1 trenuje siatkówkę i 1 sporty siłowe  w uczniowskich klubach sportowych. Dwoje 

dzieci aktywnie działa w ZHP i dwie wychowanki uczestniczą w zajęciach z tańca 

prowadzonych przez Wojskowy Dom Kultury w Wędrzynie. Placówka sama organizuje 

imprezy dla wychowanków, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na żużel. Dyrektor placówki 

publikuje na portalu Facebook informacje o wszystkich imprezach, w których uczestniczą 

wychowankowie.  Z profilu wynika, że regularnie zapewnia się dzieciom dostęp do zajęć 

sportowych i rekreacyjnych.  

k) opłatę za pobyt w bursie 
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 W toku kontroli stwierdzono, że jedna wychowanka (17 lat) w dni nauki szkolnej 

mieszka w internacie OHP w Barlinku, a jeden wychowanek przebywa w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Renicach. Opłaty za pobyt i wyżywienie regulowane są  

na podstawie porozumienia pomiędzy dyrektorem Powiatowego Domu Dziecka a dyrektorem 

właściwej jednostki. Opłaty miesięczne wnoszone są na podstawie not księgowych w terminie 

wskazanym na rachunku. Również pozostałe koszty ponoszone przez ww. placówki są 

refundowane. 

l) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza 

placówką  

 W toku kontroli stwierdzono, że z wyjątkiem dwojga wychowanków przebywających 

poza placówką wszyscy uczęszczają do szkól na terenie Sulęcina. Placówka nie dysponuje 

samochodem i wszystkie pozostałe wyjazdy realizowane są przez wychowawców 

prywatnymi samochodami. Wychowawca wnioskuje do dyrektora o zgodę na odbycie 

podróży służbowej własnym autem, pobiera delegację i ją rozlicza. Wychowanka (17 latka) 

przebywająca w OHP w Barlinku dojeżdża sama, korzystając z komunikacji PKS 

(bezpośrednie połączenie), natomiast chłopiec przebywający w MOW Renice do placówki 

został dowieziony przez wychowawcę, do dnia kontroli nie korzystał z przepustek.   

Akta kontroli str. 345-460 

Nie twierdzono uchybień w zapewnieniu wychowankom standardu usług, określonych  

w § 18 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 

5. Standardy bytowe zapewniane przez placówkę 

W toku kontroli przeprowadzono oględziny obiektu domu dziecka, w celu sprawdzenia 

czy placówka zapewnia wymagany standard bytowy, określony w § 18 ust.3 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. Z oględzin obiektu wynika, że placówka zapewnia wychowankom:  

2 pokoje trzyosobowe; 4 pokoje dwuosobowe i 2 pokoje jednoosobowe. Każdy z pokoi jest 

wyposażony w łóżko, szafkę, biurko oraz wyposażenie zróżnicowane i dostosowane  

do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Wszystkie pomieszczenia w Domu 

Dziecka są właściwie oświetlone i posiadają powierzchnię zapewniającą przechowywanie 

rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Każdy pokój ma inną kolorystykę  

i jest urządzany przy współudziale wychowanków. Pokoje mieszkalne wychowanków 

znajdują się na piętrze, natomiast na parterze znajduje się duży pokój dzienny, gdzie dzieci 

odrabiają lekcje i wypoczywają, mogą także korzystać ze zgromadzonego księgozbioru  

i internetu. Również na parterze znajduje się kuchnia z jadalnią. Placówka posiada dwie 

łazienki (dla chłopców i dziewczynek) na piętrze oraz 1 łazienkę na parterze, dostosowaną  

do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicy wygospodarowano pomieszczenia do prania  
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i suszenia rzeczy osobistych oraz magazyny: odzieżowy, żywnościowy; sprzętu sportowego 

(każde dziecko ma swój rower). 

Pomieszczenia wychowanków są sukcesywnie odnawiane i doposażane. Działania  

w tym zakresie są w toku, a trwające prace mają się zakończyć do końca sierpnia br. Będzie 

to wiązało się także z przeprowadzkami dzieci i pracowników. Planowana jest przeprowadzka 

dziewczyny w ciąży, która w listopadzie urodzi dziecko, celem zapewnienia jej odpowiednich 

warunków do przebywania z dzieckiem.   

Akta kontroli str. 147-148  

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. 
 

WNIOSKI:  

W toku kontroli stwierdzono: 

1. Niedotrzymywanie terminów sporządzania diagnoz psychofizycznych oraz 

nieprawidłowości pod względem konstrukcji tych diagnoz (stosowaniu w treści zbyt 

ogólnikowych sformułowań, które nie mogą stanowić podstawy do opracowania 

realnego dostosowanego do wieku, możliwości i aktualnej sytuacji planu pomocy).   

2. Karty pobytu wychowanków zawierają lakoniczne stwierdzenia lub nie zawierają 

zapisów we wszystkich obszarach funkcjonowania wychowanka. 

3. Konstruowanie planów pomocy bez dostosowania do zmieniającej się sytuacji 

wychowanka oraz stosowanie zbyt ogólnikowych sformułowań, bez wskazania 

konkretnych zadań, sposobów realizacji tych zadań i osób odpowiedzialnych. 
 

Ww. punkty stanowią istotne uchybienia w realizacji zadań. 
 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie: 

1. Standardu ilościowego wychowanków. 

2. Zatrudniania pracowników i sposobu zapewnienia opieki nad wychowankami. 

3. Dokonywania oceny zasadności pobytu w placówce. 

4. Świadczenia i dokumentowania oddziaływań specjalistycznych. 

5. Zapewnienia dostępu do usług, wskazanych w § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia  

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 

Zalecenia pokontrolne:  

Mając na uwadze stwierdzone uchybienia, na podstawie art.197d ustawy o wspieraniu 

rodziny  

i systemie pieczy zastępczej oraz § 13.2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli 

przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli zalecam: 

1. W odniesieniu do diagnoz psychofizycznych: konstruować je z uwzględnieniem 

wszystkich niezbędnych elementów określonych w § 15 ust. 4 rozporządzenia  
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w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także z uwzględnieniem precyzyjnych 

wskazań do dalszej pracy z dzieckiem oraz sporządzać je niezwłocznie po przyjęciu 

dziecka do placówki. 

2. Prowadzić karty pobytu z dokumentowaniem w nich wszystkich działań na rzecz 

wychowanka, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

3. Konstruować plany pomocy, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji 

wychowanka oraz wskazywać precyzyjnie konkretne zadania, sposoby ich realizacji 

oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań.  

4. Ujmować w planie pomocy elementy odnoszące się do oceny efektów pracy z rodziną 

dziecka, prowadzonej przez asystenta rodziny. Zapewniać udział asystenta rodziny 

przy konstruowaniu planu pomocy.  

 

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki. 
 

Dokonano wpisu do książki kontroli.  

 

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy, jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.  

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń 

pokontrolnych do poinformowania wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.  

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: 

 egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi placówki kontrolowanej 

 egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 
 

Kontrolujący:                  Kierownik komórki do spraw kontroli: 

 
 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska 

 Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Agnieszka Kraska 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Elżbieta Szwonka  


