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Gorzów Wlkp.,  20  grudnia 2018 r. 

PS-VIII.431.16.2018.AFlo                      

 

Pani 

Iwona Prokop    

Dyrektor   

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

typu rodzinnego 

pn. Rodzinny Dom Dziecka 

w Janczewie  

                                                                       

 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm., Dz.U. 2018 r., poz. 998 ze zm.); rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania 

kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli 

(Dz. U. z 2015 r., poz.1477) - zespół kontrolny w składzie:     

1. Anna Florczak - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 251-1/2018  z dnia 5 listopada 2018 r. –  przewodniczący Zespołu 

kontrolnego; 

2. Agnieszka Wejman – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 251-2/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. – członek Zespołu 

kontrolnego 
 

przeprowadził w dniu 8 listopada 2018 r. kontrolę problemową w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka” w Janczewie 68T. 
 

Placówka prowadzona jest na mocy Umowy o zawartej pomiędzy Powiatem Gorzowskim 

a  Fundacją im. Janusza Korczaka w Marwicach z siedzibą w Marwicach 55, 66-432 Baczyna, 

reprezentowaną przez Prezesa fundacji Andrzeja Borowczaka.  

 

Przedmiotem kontroli był standard świadczonych usług zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra 

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

zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720). 

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2017 r. do dnia 07.11.2018 r.   

WOJEWODA LUBUSKI 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku 

okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Dokonano wpisu do 

książki kontroli. 

Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Iwony Prokop, Dyrektora Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka”, jej męża pana 

Romualda Prokopa oraz ich pełnoletniej córki pani Barbary Prokop, którzy są zatrudnieni do 

pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.  

Akta kontroli:5-20 

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:  

- zapewnienia dzieciom dostępu do usług, wskazanych w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

- standardów bytowych zapewnianych przez placówkę zgodnie z § 18 ust.3 rozporządzenia 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

  

Informacje o jednostce kontrolowanej 
 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza pn. „Rodzinny Dom Dziecka” w Janczewie 68T 

posiada zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej pod nazwą: Rodzinny 

Dom Dziecka, z siedzibą pod adresem: Janczewo 68T, 66-431 Santok (decyzja Wojewody 

Lubuskiego z dnia 12.11.2010 r., znak: PS.I.AKra.90130-3/2010, zmieniona decyzją Wojewody 

Lubuskiego z dnia 4.04.2013 r., znak: PS-I.9423.7.2013.AKra – zmiana zawierała zapis 

dotyczący pozycji w rejestrze placówek opiekuńczo-wychowawczych, a następnie ponownie 

zmienioną decyzją z dnia 20.12.2013 r., znak: PS-VIII.9423.14.2013.Akra – zmiana dotyczyła 

zwiększenia liczby miejsc z 6 na 8). 

W ocenianym okresie dyrektor placówki zwrócił się z wnioskiem do wojewody o zgodę 

na przyjęcie dodatkowych wychowanków. Zgodę taką otrzymał decyzją Wojewody Lubuskiego 

z dnia 20 lipca 2018r. znak: Nr PS-VIII.9423.5.2018.MMac. Na dzień przeprowadzenia kontroli 

w placówce przebywało 10 wychowanków w wieku od 7 do 18 lat. 

Akta kontroli:22-25 

 

Podczas czynności kontrolnych, zgodnie z art. 197a ust 1 pkt 1 cytowanej ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na mocy wydanych upoważnień do 

przeprowadzenia kontroli, członkowie zespołu kontrolnego przeanalizowali dokumentację 

losowo wybranych 6 wychowanków * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), oraz ewidencję dzieci 

przebywających w placówce. Przyjęto również ustne wyjaśnienia dyrektora placówki, 

przeprowadzono oględziny obiektu oraz przeprowadzono indywidualne rozmowy z 6 

wychowankami placówki. Pobrano kserokopię regulaminu przyznawania kieszonkowego 
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w placówce wraz z listą uprawnionych wychowanków i otrzymywanych kwot pieniężnych 

za okres styczeń 2017 roku do październik 2018 roku. 

Ocena skontrolowanej działalności  

 

  Zatrudnienie w placówce i kwalifikacje osób sprawujących opiekę  

W placówce opiekę nad dziećmi sprawują 3 osoby – dyrektor placówki, jej mąż * 

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

(Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) i ich pełnoletnia córka * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.).  

Umowy o pracę w/w zawarli z fundacją im. Janusza Korczaka w Marwicach z siedzibą 

w Marwicach 55, 66-432 Baczyna. Pani Iwona Prokop (od dnia 01.04.2011 r.),  * wyłączenia dokonał 

zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 

1330 ze zm.).  

Państwo Iwona i Romuald Prokop posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne * wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze 

zm.), dotyczące szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji 

zastępczego środowiska rodzinnego, szkolenia przeprowadzonego przez Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp. na podstawie programu „Rodzina”. Poza tym posiadają 

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

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) wydane przez Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno- 

Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp., dotyczące ukończenia szkolenia uzupełniającego dla 

kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z 

dzieckiem rodziny zastępczej wielodzietnej * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) oraz zaświadczenie * 

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

(Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), dotyczące ukończenia szkolenia uzupełniającego dla kandydatów 

zgłaszających gotowość do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka * wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze 

zm.). 

Państwo Iwona i Romuald Prokopowie byli uczestnikami warsztatów psycho-

edukacyjnych pn. „Dobry rodzic”, „Skuteczny nastolatek”. Pani Iwona Prokop 

w kontrolowanym okresie uczestniczyła w szkoleniu pn. „Pomiędzy chorobą psychiczną 

a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży- diagnostyka i planowanie interwencji 

terapeutycznych”, „Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie” oraz „Budowanie 

kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą”. Dodatkowo pani Iwona 

Prokop posiada również zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym 

„Zachowania agresywne dzieci i młodzieży”, zorganizowanym przez SP ZOZ Centrum Leczenia 
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Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz szkolenie pn. „Relacje wychowawca- wychowanek 

w procesie budowania więzi”, jak również kurs specjalistyczny – resuscytacja krążeniowo- 

oddechowa. Warto nadmienić, że Pani Iwona Prokop do czasu rozpoczęcia prowadzenia 

placówki pracowała w szpitalu jako pielęgniarka.  

Państwo Iwona i Romuald Prokopowie zgodnie z art. 97 ust. 4. pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, posiadają pozytywną opinię 

predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy placówki opiekuńczo- 

wychowawczej wydaną dnia 22.11.2018r. przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. 

Dyrektora PCPR w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor i osoby zatrudnione 

w placówce posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia pracy 

w  placówce opiekuńczo- wychowawczej.  

                                       Akta kontroli: 26-54 

 

1. Na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

zbadano zapewnienie dzieciom dostępu do usług 

 

a) zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb oraz dostęp do produktów 

żywnościowych 

Celem uzyskania informacji w zakresie zapewnia wychowankom wyżywienia 

dostosowanego do ich potrzeb oraz dostępu do produktów żywnościowych, przyjęto w dniu 

kontroli ustne oświadczenie dyrektora placówki oraz przeprowadzono rozmowę 

z wychowankami na podstawie kwestionariusza wywiadu. Według wyjaśnień dyrektora 

placówka zapewnia wychowankom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych 

i stanu zdrowia, a posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) są przygotowywane regularnie i w sposób 

urozmaicony.  

Menu układane jest raz na miesiąc przez wychowanków domu, którzy zgłaszają do listy 

ulubione potrawy. Wychowankowie angażowani są do przygotowywania posiłków na miarę ich 

możliwości. W domu funkcjonują zasada stałego dostępu do żywności oraz dobrowolności 

odnośnie drugiego śniadania i podwieczorka.  

Dzieci same decydują co chcą zjeść, samodzielnie je przygotowują. Dodatkowo część 

wychowanków ma wykupione obiady w szkole, z których chętnie korzysta. Opiekunowie 

zachęcają dzieci do spożywania nowych, nieznanych im potraw. Rodzina w weekendy wychodzi 

na miasto, do restauracji, punktów gastronomicznych. Młodsze dzieci przy minimalnym 

wsparciu opiekunów i starszych wychowanków samodzielnie dokonują zakupu posiłków.    

Z rozmowy z dziećmi (kwestionariusz wywiadu rozmowy) wynika, że ilość i jakość posiłków 

jest wystarczająca. Podają, że przeważnie nie mają potrzeby na spożywanie dodatkowych 

posiłków. Wychowankowie w rozmowie z kontrolującymi podają, że aktywnie uczestniczą 
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w sporządzaniu menu, przyrządzaniu posiłków, mogą również w każdej chwili samodzielnie 

skorzystać z aneksu kuchennego w celu przygotowania kanapek, drobnych przekąsek, napoju jak 

również spożycia owoców, serków, słodyczy. W weekendy wraz z opiekunami obiady 

spożywają na mieście.  
  

 W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

         Akta kontroli: 57-58, 181-192 

b) Dostęp do opieki zdrowotnej 

Z uzyskanych w czasie kontroli wyjaśnień dyrektora wynika, że wszyscy 

wychowankowie mają dostęp do opieki zdrowotnej, objęci są opieką lekarza praktyki rodzinnej 

tj.: 

- pięcioro wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka pozostają pod opieką lek. Wiktora Kućko 

w przychodnia Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp. * wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze 

zm.),    

- czworo dzieci (*wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.)) są pod opieką lek. Alicji Dejnowicz w Poliklinice 

MSW w Gorzowie Wlkp.  

- jedno dziecko (*wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.)) pozostaje pod opieką lek. Iwony Wojtkowiak w 

Przychodni - Praktyce Lekarza Rodzinnego w Gorzowie Wlkp.  

Wychowankowie, których dokumentację objęto kontrolą zgodnie z zaleceniami i potrzebami 

mają zapewnione następujące konsultacje specjalistyczne: 

- wychowanek * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.),  

- wychowanek * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- wychowanek * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze  zm.), 

- wychowanek * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- wychowanek * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- wychowanek * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze  zm.). 

Ponadto wszystkie dzieci co 6 miesięcy konsultowane są stomatologicznie w gabinecie 

prywatnym stomatologa lek. Aleksandry Brożyńska- Wornbard w Gorzowie Wlkp.  
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Dzieci w rozmowie z kontrolującymi (wywiad kwestionariuszowy) w 100 % potwierdziły 

powyższe informacje. Opiekunowie natychmiastowo i w sposób właściwy reagują na zgłaszane 

dolegliwości oraz potrzeby zdrowotne wychowanków.  

 

  W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

       Akta kontroli:59-60, 181-192, 197-198, 445-448 

 

c) zaopatrzenie w produkty lecznicze 

Z uzyskanych dokumentów wynika, że w placówce opiekunowie podają dzieciom suplementy 

wzmacniające odporność. * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). Opiekunowie stosują się do zaleceń.  

Dzieci w rozmowie z kontrolującymi (wywiad kwestionariuszowy) w 100 % potwierdziły 

powyższe informacje. 

  W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

         Akta kontroli:159-160, 181-192 

 

d) Dostęp do nauki, zajęć wychowawczych i terapeutycznych 

Z protokołu ustnych wyjaśnień dyrektora placówki z dnia przeprowadzania kontroli wynika, 

że wszyscy wychowankowie realizują obowiązek szkolny, tj.: 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.),  

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). 

 W okresie poddanym kontroli zajęciami terapeutycznymi objęci byli: 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 
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- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). 

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

publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - nie wymagały wsparcia terapeutycznego. 

Pozostali wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Janczewie uczęszczają do Szkoły 

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

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) oraz * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). 

 

  W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

         Akta kontroli: 65-66, 181-192 

 

e) Wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku 

  Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami dyrektora wychowankowie są wyposażeni w odzież, 

obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do ich wieku i indywidualnych 

potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej. Dwa razy do 

roku opiekunowie dokonują generalnego przeglądu ubrań i obuwia. Ponadto uczestniczą czynnie 

w zakupach, co umożliwia im dokonanie wyboru danego zakupu. Najstarsi wychowankowie 

zakupów dokonują samodzielnie. Opiekunowie wyznaczają kwotę na dany zakup. Jeśli 

wychowanek przekroczy określony limit dopłaca do zakupu z własnego kieszonkowego. 

Wychowankowie w rozmowie z kontrolującymi (wywiad kwestionariuszowy) potwierdzili, że są 

wyposażeni w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, zabawki 

odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej. Wszyscy uczestniczą 

w zakupach, mają prawo wyboru, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i gustem.  

 W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

         Akta kontroli:63-64, 181-192 

f) wyposażenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne 

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami dyrektora, dzieci przebywające w placówce posiadają 

szkolne wyposażenie, tj. podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ponadto mają dostęp 

do komputera (1 h dziennie) i drukarki. Regulamin placówki przewiduje także, 

że wychowankowie powyżej 10 roku życia mogą posiadać telefon komórkowy  

z nieograniczonym dostępem do internetu. Zgodnie z regulaminem placówki, troje młodszych 

dzieci, tj. poniżej 10 roku życia, korzysta z komputera stacjonarnego, a troje starszych ma dostęp 

do Internetu w telefonie komórkowym.  

Wszyscy wychowankowie w rozmowie z kontrolującymi potwierdzili te informacje. 

Wychowankowie podali, że opiekunowie spełniają ich oczekiwania odnośnie wyposażenia 



Strona 8 z 20 

 

w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Nie zgłaszają potrzeby zmiany formy korzystania 

z komputera i dostępu do internetu i innych sprzętów elektronicznych.  

  W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

         Akta kontroli:63-64, 181-192 
 

g) zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania  

Jak ustalono w toku kontroli, placówka wypłaca kieszonkowe dla wychowanków na mocy 

Regulaminu przyznawania kieszonkowego wychowankom (przyjętego Zarządzeniem nr 1/2017 

Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Janczewie z dnia 1.09.2017 r.), z którym 

zapoznano wychowanków. W toku kontroli przebadano listy uprawnionych wychowanków 

i potwierdzenie otrzymanych kwot pieniężnych za okres styczeń 2017 roku do października 

2018 roku. 

Na podstawie zbadanych dokumentów stwierdzono, że regulamin przyznawania kieszonkowego 

zgodny jest z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Opiekunowie w celach motywacyjnych wprowadzili również zasadę dodatkowej gratyfikacji za 

dobre zachowanie, wykonanie dodatkowych zajęć lub jej odebranie za niewłaściwe zachowanie, 

brak wykonania zadania. Z dokumentów 6 badanych wychowanków udostępnionych do kontroli 

stwierdza się, że kwoty kieszonkowego zgodne są z regulaminem kieszonkowego 

obowiązującym w placówce. Wypłacane kieszonkowe kwitowane jest przez wychowanka na 

miesięcznych listach. Wychowankowie podczas rozmowy z kontrolującymi potwierdzili fakt 

otrzymywania kieszonkowego, które przeznaczają na swoje wydatki. Dziecko * wyłączenia dokonał 

zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 

1330 ze zm.). Dokumentacja podlegająca kontroli zawiera również potwierdzenie przelewu na konto 

dziecka, które opuściło Rodzinny Dom Dziecka w Janczewie.  

 

  W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

                                 Akta kontroli:67-94, 181-192 

h) zapewnienie pomocy w nauce  

  Dyrektor placówki wyjaśniła, że dzieci w wieku szkolnym klasy 1-3 lekcje odrabiają 

z pomocą opiekunów, * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). Starsze dzieci lekcje odrabiają samodzielnie 

w swoich pokojach. W razie potrzeby zgłaszają się po pomoc do opiekunów, którzy dostosowują 

się do potrzeb dzieci, w razie potrzeby poszukują konstruktywnych rozwiązań. Obecnie dwoje 

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

publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) ma zapewnione prywatne korepetycje z matematyki. Sytuacja 

szkolna wychowanków jest na bieżąco monitorowana. 

Dzieci w rozmowie z kontrolującymi (wywiad kwestionariuszowy) w 100 % potwierdziły 

powyższe informacje. 
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  W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

         Akta kontroli: 65-66, 181-192  

 
 

i) Zapewnienie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych i rekreacyjnych.  

  Z ustnych wyjaśnień dyrektora placówki z dnia przeprowadzania kontroli wynika, 

że troje dzieci, w tym dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) uczęszcza (dwa razy w tygodniu) na 

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

publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). Dziecko C uczęszcza na zajęcia * wyłączenia dokonał zespół kontrolny 

na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). 

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

publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) na zajęcia * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). Ponadto jedno dziecko 

uczęszcza na treningi * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). Dzieci w rozmowie z kontrolującymi 

(wywiad kwestionariuszowy) w 100 % potwierdziły powyższe informacje. 

 

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

                                  Akta kontroli:65-66, 181-192 

 

j)  Urlopowanie dzieci na przepustki do domów rodzinnych.  

 Z ustnych wyjaśnień dyrektora placówki z dnia 08.11.2018 r. wynika, że dzieci 

przebywające w placówce na bieżąco utrzymują kontakty ze swoimi rodzinami, co ma na celu 

podtrzymywanie więzi rodzinnych. Wszyscy wychowankowie posiadają nieograniczony kontakt 

telefoniczny z rodzinami biologicznymi.  

Powyższe zostało potwierdzone w zeszycie, który prowadzą Państwo Iwona i Romuald 

Prokopowie. Dokument ten zawiera kolumny, w których wpisywane są kolejno:  

imię i nazwisko dziecka; data wyjazdu, data planowanego powrotu; data i godzina powrotu, 

podpis osoby odbierającej dziecko; uwagi.  

Kontrolujący uważają, że w dokumencie rejestrującym częstotliwość przepustek i urlopowań 

brakuje informacji dot. adresu zamieszkania osoby, pod której opieką będzie przebywało dziecko 

oraz jej danych osobowych i stopnia pokrewieństwa. Dlatego też kontrolujący proponują 

uzupełnienie dokumentowania przepustek i urlopowań wychowanków Rodzinnego Domu 

Dziecka w Janczewie np. w następujący sposób: 
 

imię i 

nazwisko 

dziecka 

data 

przepustki/ 

urlopowania 

godzina 

wyjścia 

dziecka z 

placówki 

godzina 

powrotu 

dziecka do 

placówki 

adres 

zamieszkania 

osoby, pod której 

opieką będzie 

dziecko 

dane osobowe, 

stopień 

pokrewieństwa 

 

podpis 
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 Z ustnych wyjaśnień dyrektora placówki z dnia 08.11.2018 r. wynika, że przepustki dzieci 

przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Janczewie nie wymagają pisemnej zgody Sądu. 

Przepustki realizowane są za zgodą dyrektora placówki. O częstotliwości przepustek decydują 

opiekunowie, które realizowane są na bieżąco po wcześniejszym zgłoszeniu rodziny. Spotkania 

dzieci z rodzicami odbywają się poza terenem Rodzinnego Domu Dziecka, zazwyczaj 

w neutralnych miejscach. Obecnie nie ma problemu z realizacją przepustek. Wychowankowie 

powyżej 14 roku życia samodzielnie odwiedzają swoje rodziny. Z analizy zapisów znajdujących 

się w zeszycie rejestru przepustek i urlopowań wynika, że w okresie objętym kontrolą 

6 wychowanków korzystało z przepustek, w tym 4 dzieci, których dokumentację kontrolowano, 

tj: 

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

(Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.).  

Urlopowania z noclegami dzieci przebywających w rodzinnym Domu Dziecka w Janczewie 

zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora placówki, wymagają zgody Sądu.  

Na dzień przeprowadzania kontroli zezwolenia posiadają rodziny biologiczne 4 wychowanków.  

Urlopowania odbywają się nieregularnie, zastrzeżeń co do ich częstotliwości rodziny biologiczne 

nie wnoszą, a jeśli są zgłaszane to są wyjaśniane na bieżąco. Z zapisów, które znajdują się 

w zeszycie rejestru przepustek i urlopowań wynika, że w okresie objętym kontrolą 

5 wychowanków  korzystało z urlopowań, tj.: 

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

(Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.).  

Dokonując analizy dokumentacji dotyczącej urlopowań z noclegami oraz zezwoleniami Sądu 

kontrolujący stwierdzają, że urlopowania dzieci, których dokumentacja podlega kontroli 

odbywają się dość regularnie, zazwyczaj w okresie weekendu, przynajmniej raz na miesiąc, tj.: 

- wychowanek * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - w kontrolowanym okresie odbyło się 12 urlopowań 

do dalszej rodziny, wszystkie wskazane terminy posiadają zezwolenie Sądu, 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - w kontrolowanym okresie odbyło się 11 urlopowań 

do domu rodzinnego matki, wszystkie wskazane terminy posiadają zezwolenie Sądu, 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - w kontrolowanym okresie odbyło się 19 urlopowań, 

w tym 11 do domu rodzinnego siostry i 8 do domu rodzinnego matki, wszystkie wskazane 

terminy posiadają zezwolenie Sądu, 
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- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - w kontrolowanym okresie odbyło się 18 urlopowań,  

w tym 10 do domu rodzinnego siostry i 8 do domu rodzinnego matki, wszystkie wskazane 

terminy posiadają zezwolenie Sądu, 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - w kontrolowanym okresie odbyło się 5 urlopowań do 

domu rodzinnego ciotki, wszystkie wskazane terminy posiadają zezwolenie Sądu. 
 

 W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

                                 Akta kontroli:95-118, 181-192 

k) zapewnienie opłaty za pobyt w bursie  

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami dyrektora, dwoje dzieci w okresie objętym kontrolą 

realizowało obowiązek edukacyjny poza miejscem zamieszkania, tj.:  

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - w roku szkolnym 2016/2017 i wrzesień- październik 

2018 przebywało w * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

- dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). 

W obydwu przypadkach opiekunowie nie ponosili kosztów za pobyt dziecka w placówce, 

ponosili koszty związane z wyżywieniem tj.: dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 

5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - 9,50 zł netto i 

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

publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) - 10 zł netto dziennie. 

 

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

                                   Akta kontroli:61-62, 119-120 

 

l) zapewnienie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką  

Na dzień kontroli w placówce 4 starszych wychowanków * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) 

korzysta z przejazdówek. Natomiast młodszych dzieci (w tym dzieci * wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze 

zm.)) są zawożone i odbierane ze szkół i placówek organizujących czas wolny (Kluby sportowe, 

teatr) samochodem przez opiekunów. Dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.)  do szkoły w * 

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



Strona 12 z 20 

 

(Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) jest dowożone przez opiekunów, a wraca transportem zapewnionym 

przez placówkę edukacyjną.  
 

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli:119-120 

2. Standardy bytowe zapewniane przez placówkę 

Na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych w dniu 08 listopada 2018 r. 

oględzin obiektu, mieszczącego się pod adresem: Janczewo 68T, 66-431 Santok,  

w którym placówka prowadzi działalność stwierdzono, placówka mieści się w domu 

jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 250 m2 oraz poddasze o podobnej kubaturze. Dom 

położony jest na 30 arowej działce. Na przestronnym parterze znajduje się: kuchnia (wyposażona 

w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego AGD) wraz z jadalnią (wyposażona w duży 

stół z krzesłami na 10 osób), duży salon, wc. Na parterze budynku znajduje się także 3 

dwuosobowe pokoje i łazienka z wanną, przeznaczone dla wychowanków: 

 w pokoju numer 1 zajmuje dziecko * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

 pokój numer 2 - zajmuje go * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

 pokój numer 3 - zajmuje go * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

Na parterze znajduje się także sypialnia opiekunów, łazienka, biuro, pokój gościnny, pralnia oraz 

wygospodarowane pod schodami miejsce do skorzystania z komputera stacjonarnego. 

Na poddaszu znajdują się: pokój telewizyjno- zabawowy, łazienka oraz 2 dwuosobowe 

pokoje dla wychowanków: 

 pokój numer 4 - zajmują go * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), 

 pokój numer 5 – zajmują * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). 

Wszystkie pokoje są wyposażone zgodnie z potrzebami dzieci - mają w nich wygospodarowane 

miejsce do nauki i wypoczynku. Każde dziecko śpi na oddzielnym łóżku, posiada biurko 

z wyjątkiem najmłodszego dziecka, które nie rozpoczęło jeszcze edukacji. W momencie podjęcia 

przez niego nauki opiekunowie wyposażą pokój w dodatkowe biurko. W pokojach znajdują się 

również szafy i regały na książki. Pokoje posiadają właściwe oświetlenie, powierzchnię 

zapewniającą przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. 

Łazienki posiadają miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, które umożliwiają 

korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.  
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 Na podstawie oględzin obiektu stwierdza się, że w placówce zapewniona jest wspólna 

przestrzeń mieszkalna, w której można spożywać posiłki stanowiąca miejsce spotkań 

i wypoczynku. Posiłki są przygotowywane w osobnej kuchni, która jest wyposażona 

w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego AGD. Kuchnia jest także miejscem 

przygotowywania posiłków, które zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki 

żywności. Produkty żywnościowe są także przechowywane w spiżarni.  

Dom położony jest w cichej okolicy, w pobliżu lasu. Przed domem opiekunowie 

wygospodarowali dzieciom miejsce do wypoczynku i zabawy (trampolina, boisko do gry w piłkę 

nożną, koszykówkę, huśtawki, piaskownicę w porze letniej basen).  

W czasie oględzin uznano, że standardy bytowe zapewniane wychowankom przez 

placówkę są zgodne § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Wychowankowie podczas rozmowy z kontrolującymi nie zgłaszali uwag odnośnie warunków 

mieszkalnych i wyposażenia pokoi w placówce. Podają, że posiadają odpowiednie miejsce 

do nauki i wypoczynku.  

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.  

                     Akta kontroli:179-180, 181-192 

  

 

Ponadto, w celu oceny adekwatności działań terapeutycznych i wychowawczych do potrzeb 

wychowanków zbadano diagnozy psychofizyczne, karty pobytu i plany pomocy. 
 
 

Diagnozy psychofizyczne 

  Z analizy dokumentacji 6 wybranych losowo wychowanków wynika, że wszystkie 

badane dzieci posiadają w dokumentacji opracowane diagnozy psychofizyczne.   

W toku kontroli sprawdzono terminowość i kompletność diagnoz.  

 Przepisy § 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowią, 

że diagnoza powinna być sporządzona niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki. 

Dokumentacja podlegająca kontroli zawiera diagnozy, które nie posiadają terminu sporządzenia. 

W związku z powyższym zespół kontrolujący nie może ocenić ich terminowości.  

  Diagnozy psychofizyczne sporządzone zostały przez pedagoga * wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze 

zm.), z którą Fundacja w momencie potrzeby sporządzenia diagnoz psychofizycznych zawiera 

umowę o dzieło. 

 W toku kontroli poddano analizie również kompletność diagnoz wychowanków,  

tj. obecność elementów: mocnych stron dziecka, potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, 

emocjonalnym oraz społecznym; przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na 

rozwój dziecka; relacji z najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla rozwoju dziecka.  
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Analizowane diagnozy psychofizyczne wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej 

zawierają obszary:    

a)   dane osobowe dziecka- wszystkie zawierają wskazane informacje, 

b) przyczyna skierowania do Domu Dziecka – sporządzający we wszystkich badanych 

przypadkach wskazał przyczynę skierowania dziecka do placówki (informacja podana do 

wyboru w podpunktach), 

c) dokumenty dziecka (w tym opis sytuacji rodzinnej dziecka) - we wszystkich przypadkach 

podpunkt nie zawiera żadnych informacji, 

d) diagnoza emocjonalna i społeczna - we wszystkich przypadkach opracowanie hasłowe 

z   punktową oceną, 

e) diagnoza psychomotoryczna, we wszystkich przypadkach opracowanie hasłowe 

z  punktową oceną, 

f) diagnoza pedagogiczna - we wszystkich przypadkach opracowanie hasłowe  

z punktową oceną, w 5 przypadkach charakterystyka pedagogiczna w formie tabeli zawiera 

punktowa skalę ocen, w 1 przypadku * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) tabela ta nie została kompletnie 

wypełniona; w  2 wypadkach * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) pedagog rozwinęła podpunkt 

szczególnych trudności dziecka, w przypadku dziecka * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie 

art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) pedagog 

rozwinęła podpunkty dotyczące szczególnych uzdolnień i  trudności dziecka, w przypadku 

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

publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) pedagog rozwinęła podpunkt dotyczący trudności dziecka, 

g) diagnoza zdrowotna, we wszystkich przypadkach brak informacji, 

oraz podpunkty podsumowujące materiał badawczy: 

h) analiza opracowana na podstawie diagnoz – brak analizy, 

i) wskazania opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy - w 3 przypadkach * wyłączenia 

dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 

2018r., poz. 1330 ze zm.) zostały sporządzone wskazania do pracy z dzieckiem, w pozostałych 3 

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

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.)  brak jest sporządzenia wskazań.  
 

We wszystkich badanych przypadkach wychowanków placówki dokumentacja zawiera diagnozy 

cząstkowe, czyli opracowanie hasłowe z punktową oceną funkcjonowania wychowanka 

w poszczególnych kryteriach (materiał badawczy), a zatem bez analizy i wniosków. We 

wszystkich przypadkach dwa obszary tj. dokumenty dziecka (w tym opis sytuacji rodzinnej 

dziecka) i diagnoza zdrowotna nie posiadają informacji.  
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W 1 przypadku w obszarze diagnozy pedagogicznej tabela zatytułowana „Charakterystyka 

pedagogiczna” nie została kompletnie wypełniona. 

Żadna z diagnoz psychofizycznych nie posiada analizy podsumowującej. W 3 przypadkach tj. 

50% dokument zawiera wskazania do pracy z dzieckiem.  

Jak wynika z oceny kontrolujących, sformułowania są zbyt lakoniczne i nie mogą zostać uznane 

za wyczerpujące. W przypadku dziecka * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) w obszarze wskazań są zawarte 

informacje pedagoga, które nie zostały przyporządkowane konkretnym kryteriom, określonym w 

cytowanym § 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Dla kontrolujących powyższa forma sporządzania diagnoz psychofizycznych jest nieprzejrzysta 

i prawdopodobnie stanowi narzędzie badawcze dla badającego, jednak nie zostało ono 

wykorzystane jako punkt wyjścia do sporządzenia kompleksowej diagnozy, zawierającej 

wnioski z badania i oceny sytuacji dziecka. Wskazaną, ostateczną formą sporządzenia diagnozy 

psychofizycznej powinna być forma opisowa, zawierająca wskazane obszary zgodnie z literą 

prawa.    

W dokumentacji 3 wychowanków * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) są zawarte wskazania do 

dalszej pracy z dzieckiem opisane w punktach: dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem, program 

terapeutyczny, praca z rodziną, praca przygotowująca dziecko do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.  

W ocenie kontrolujących trudno jest ocenić adekwatność wskazań do pracy z dzieckiem, jeżeli 

diagnoza psychofizyczna nie posiada analizy podsumowującej, która stanowi podstawę do 

podjęcia działań zgodnych z potrzebami dziecka.  

Biorąc pod uwagę okres pobytu wychowanków w placówce przynajmniej w 5 przypadkach 

powinna być dokonana aktualizacja diagnozy psychofizycznej.  

 

W badanym obszarze stwierdzono istotne uchybienie w zakresie: 

 terminowości sporządzania diagnoz psychofizycznych; 

 kompletności diagnoz psychofizycznych; 

 dokonywania aktualizacji diagnozy psychofizycznej. 
 

Akta kontroli:202-209, 258-264, 301-321, 375-381, 425-432, 467-476 

Karty pobytu 

 Z kart pobytu badanych wychowanków wynika, że są one aktualizowane co miesiąc 

i zawierają zapisy dotyczące funkcjonowania wychowanków zgodnie z obszarami i wymogami 

§ 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.  
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Z analizy wynika, że ujęte są informacje dotyczące; imię i nazwisko wychowanka, data 

urodzenia, do jakiej szkoły i do której klasy uczęszcza, data przyjęcia do placówki, ocena danego 

obszaru w formie opisowej,  obszary oceny tj:  

- relacje dziecka z rodzicami (rodziną) stosunek rodziców (rodziny) do dziecka, 

- nauka szkolna dziecka, 

- funkcjonowanie społeczne dziecka, 

- stan zdrowia dziecka, 

- znaczące dla dziecka wydarzenia. 

Zapisy w karcie świadczą o zaangażowaniu opiekunów w sytuacje wychowanków, 

dostrzeganiu ich potrzeb i problemów. Zapisy są spójne z planami pomocy oraz stanowią 

podstawę do sporządzenia okresowej oceny sytuacji dziecka.  

 

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli:226-248, 290-312, 347-368, 400-421, 441-449, 495-510 

 

Plany pomocy dziecku 

 Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej wychowawca kierujący procesem wychowawczym 

dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje 

plan pomocy dziecku.  

Kontrolujący dokonali analizy dokumentacji opracowanych planów pomocy dla 6 

wychowanków, z której wynika, że wszystkie badane dzieci posiadają w dokumentacji 

opracowane plany pomocy dziecku oraz w przypadku dwojga dzieci ich aktualizacje * wyłączenia 

dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 

2018r., poz. 1330 ze zm.). 

Analiza jakościowa badanych planów pomocy pozwala stwierdzić, że dokumenty konstruowano 

w podobny sposób, mają zachowaną jednolitą formę graficzną.  

Każdy analizowany plan pomocy dziecka posiada metryczkę, która zawiera: okres 

obowiązywania (6 miesięczny); dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, sytuacje 

prawną oraz  datę przybycia do placówki). W tabeli uwzględniono: cele oraz cyt. „co chcemy 

osiągnąć”, które podzielone są na dwa obszary, tj.: działania opiekuńcze oraz działania 

rozwojowe i kompensowanie opóźnień.  Obszar pierwszy posiada dwa cele, tj. zdrowotny 

i materialny, wraz z zaplanowanymi działaniami odpowiednio do danego celu. Obszar drugi 

zawiera trzy następujące cele: edukacyjne, funkcjonowanie społeczne, więzi z rodziną 

biologiczną wraz z zaplanowanymi działaniami odpowiednio do danego celu. Plany pomocy 

dziecku podpisywane są przez dyrektora placówki, wychowanka oraz pracownika socjalnego.  
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 W trzech przypadkach, w których sytuacja prawna wychowanka jest uregulowana  

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

(Dz.U.2018, poz. 1330 z zm.),  podpisy pracownika socjalnego są zdaniem kontrolujących zbędne, gdyż 

nie odnaleziono w posiadanej dokumentacji informacji na temat podjęcia przez rodziców działań 

na rzecz powrotu dziecka oraz prowadzonej pracy na rzecz powrotu dzieci pod opiekę rodziców.  

 W przypadku dziecka * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) w planie pomocy widnieje zapis, że prawna 

dziecka jest uregulowana. Natomiast z dokumentacji wynika, że matka ma ograniczoną władze 

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

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), a ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej * 

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

(Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). Plany opiewające okresy 01.10.2016 r.-31.03.2017 r., 01.04.2017 r.- 

30.09.2017 r. oraz aktualizacje z października i stycznia 2018 r. nie zawierają podpisów 

pracownika socjalnego. W sytuacji, kiedy rodzice posiadają ograniczoną władzę rodzicielską 

pracownik socjalny powinien brać udział w sporządzeniu planu pomocy dziecku, gdyż jest 

zobligowany do pracy z rodzina na rzecz reintegracji. Dokumentacja nie zawiera takiej 

informacji, co świadczy o braku współdziałania z pracownikiem socjalnym przy opracowywaniu 

planu.  

 W przypadku dziecka * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) z zapisów w planie pomocy dziecku za 

okres od 15.03.2018 r. – 15.02.2018 r. wynika, że jej sytuacja prawna jest nieuregulowana, choć 

z dokumentacji wynika, że rodzicie biologiczni nie żyją i posiada opiekuna prawnego. Może 

świadczyć o omyłce pisarskiej, ponieważ w kolejnym planie za okres od 20.09.2018r. do 

20.03.2019r. wpisano informacje, że jest uregulowana.   

 W przypadku dziecka * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) rodzice posiadają ograniczoną władze 

rodzicielską * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.). Na planach za okres od 1.10.2016 r. do 31.03.2017 r. i 

1.04.2017 r. do 30.09.2017 r. brak jest podpisów pracownika socjalnego. Brak jest informacji na 

temat prowadzonej pracy z rodzina na rzecz reintegracji. Wychowanka w kontrolowanym 

okresie uzyskała pełnoletność. Zgodnie z art. 145 ust. 2 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią 

pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia 

oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Dokumentacja zawiera wspomniany wyżej dokument 

z dnia 13.10.2017 r. Wychowanka posiada indywidualny program usamodzielnia z dnia 

9.09.2018 r., zatwierdzony przez kierownika PCPR zgodnie z art. 145 ust. 4 cyt. wyżej ustawy.  
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 Ponadto w sporządzaniu terminów planów pomocy dziecku nie ma zachowanej ciągłości, 

np. w przypadku dzieci * wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) okres 01.04.2017 r.- 30.09.2017 r. kolejny 

sporządzono siedemnaści dni później tj. 17.10.2017 r. -31.03.18 r. Kolejny okres obowiązywania 

15.03.2018 r.-15.09.2018 r. pokrywa się z poprzednim.  

 Wszystkie badane plany nie zawierają celu głównego oraz terminów realizacji i osób 

odpowiedzialnych za realizację zadań. Plany pomocy dziecku sporządzane są co 6 miesięcy, nie 

są jednak modyfikowane. Według kontrolujących modyfikacja winna posiadać stopień realizacji 

zamierzonych celów za poprzedni okres, czego brakuje w ocenianych planach.   

 W toku dalszej analizy badana dokumentacja wskazuje, że plany pomocy uwzględniają wiek 

dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania 

dziecka do usamodzielnienia oraz stosowne okoliczności rozwoju psychicznego i fizycznego, 

stanu zdrowia i zainteresowań dziecka. Jednakże w ocenie kontrolujących rzetelna ocena 

prawidłowości sporządzonych planów pomocy budzi wątpliwość, gdyż zostały one sporządzone 

w oparciu o niekompletne diagnozy psychofizyczne. 

 W toku analizy stwierdzono, że konstrukcja planów nie jest zgodna z § 15 rozporządzenia 

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

zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720). Plany winny być opracowane na podstawie 

diagnozy, dokumentacji dotyczącej dziecka i analizy procesu zmian rozwoju psychicznego 

i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce oraz potrzeb dziecka w sferze 

opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych i funkcjonowania 

w grupie i w środowisku rówieśniczym i szkolnym oraz analizy środowiska z którego dziecko 

pochodzi, rozwoju edukacyjnego dziecka, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój 

dziecka i jego funkcjonowanie w placówce opiekuńczo - wychowawczej, a także poza placówką. 

Plan pomocy powinien mieć charakter indywidualny, a tym samym nie opierać się o schematy.  
 

 W realizacji zadania stwierdzono istotne uchybienie pod względem konstruowania  

i modyfikowania planu pomocy dziecku, a w szczególności: 

 - braku współdziałania pracownika socjalnego przy opracowywaniu planu; 

- nie określenia celu głównego pracy; 

- nie określenia terminów realizacji i osób odpowiedzialnych za realizację zadań; 

- braku ciągłości pomiędzy kolejnymi planami; 

- braku podsumowania stopnia realizacji planu pomocy dziecku za poprzedni okres, co mogłoby 

ułatwić modyfikację w kolejnym okresie. 

 

   Akta kontroli: 214-225, 269-289, 332-345, 366-399, 435-440, 480-494 
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WNIOSKI:   

Nie stwierdzono uchybień w zakresie: 

1.   Zapewnienia dzieciom dostępu do usług zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

2.   Zapewnienia przez placówkę wychowankom standardów bytowych, zgodnie z § 18 ust. 3 

rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

3. Prawidłowości sporządzania kart pobytu wychowanków. 

4. Zapewniania wychowankom kontaktów z rodzinami. 

5. Zapewnienia wychowankom placówki wypoczynku w okresie letnim i zimowym. 

   

 

W badanym zakresie stwierdzono istotne uchybienia pod względem:  

1. Terminowości i kompletności diagnoz psychofizycznych. 

2. Sposobu konstruowania i modyfikowania planów pomocy dziecku. 

 

Zalecenia pokontrolne:  

 Mając na uwadze stwierdzone uchybienia, na podstawie art.197d cytowanej 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. Sporządzać diagnozy psychofizyczne wychowanków niezwłocznie po przyjęciu dziecka do 

placówki, uwzględniając analizę aspektów, określonych w § 14  rozporządzenia w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, z adnotacją dotyczącą terminu sporządzania. 

2. Opracowywać plany pomocy dziecku z zachowaniem ciągłości pomiędzy kolejnymi 

planami w oparciu o indywidualne potrzeby dziecka, określone w diagnozie 

psychofizycznej wychowanka, zgodnie z § 15 ust. 3-4 rozporządzenia w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także z uwzględnieniem współdziałania pracownika 

socjalnego, określeniem celu głównego pracy, terminów realizacji i osób odpowiedzialnych 

za realizację zadań oraz podsumowania stopnia realizacji planu pomocy dziecku za 

poprzedni okres.  

 

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi Dyrektor jednostki.  

 

 

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych 

zgłosić do nich zastrzeżenia.  
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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 Kierownikowi jednostki kontrolowanej; 

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

LUW w Gorzowie Wlkp.    

  
   

Kontrolujący:  

 

 

 

 

 
               INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

              w Wydziale Polityki Społecznej 

 

                      Agnieszka Wejman 

 

 INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

 w Wydziale Polityki Społecznej 

Anna Florczak 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                Grażyna Jelska  

                    Dyrektor 

      Wydziału Polityki Społecznej 

 

 


