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 Gorzów Wlkp., dnia 18 maja 2017r. 

PS-VIII.431.4.2017.MDzi 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Z KONTROLI DORAŹNEJ 

przeprowadzonej  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

Domu Dziecka Nr 4 ul. Jeziorowa 10B  

66-200  Świebodzin  

 

Na podstawie przepisów: 

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

(Dz.U. z 2016r., poz. 575 oraz z 2017r., poz. 697) 

 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: 

 Magdalena Dziadas – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, 

nr upoważnienia: 58-1/2017 z dnia 17 marca 2017r. – przewodnicząca zespołu 

 Tomasz Kozłowski – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, 

nr upoważnienia: 58-2/2017 z dnia 17 marca 2017r. – członek zespołu 

za zgodą Wicewojewody Lubuskiego (z dnia 16.03.2017r.) przeprowadził w dniu 23 marca 

2017 roku kontrolę doraźną w trybie uproszczonym. 

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych wynikła z powzięcia przez tut. Wydział 

informacji o umieszczeniu przez ww. placówkę niepełnoletniej wychowanki  

w instytucji poza pieczą zastępczą oraz informacji o umieszczeniu w placówce opiekuńczo  

– wychowawczej Nr 4 w Świebodzinie 3 dzieci poniżej 10 r.ż, co stanowi naruszenie art. 95 

ust. 2 oraz art. 232 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

 Przedmiotem kontroli było zbadanie zagadnień w zakresie zapewnienia wychowankom 

adekwatnej formy pieczy zastępczej. 

   Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Lidii Gintowt - Listowskiej – Dyrektora 

Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Świebodzinie.  

Szczegółowej ocenie poddano zagadnienia: 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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1. umieszczenia przez w/w placówkę niepełnoletniej wychowanki w instytucji poza pieczą 

zastępczą (pomimo istnienia zasadności dalszego sprawowania pieczy zastępczej); 

2. umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej Nr 4 w Świebodzinie 3 dzieci 

poniżej 10 r. ż. 

 

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentacji 4 dzieci – * Wyłączenia dokonał 

zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., 

poz.1764).Na tej podstawie dokonano oceny zapewnienia wychowankom placówki opiekuńczo – 

wychowawczej Nr 4 w Świebodzinie pod kątem adekwatnej formy pieczy zastępczej przez 

Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 

w Świebodzinie Panią Lidię Gintowt – Listowską.   

Ocena skontrolowanej działalności: 

 

1. Umieszczenie przez w/w placówkę niepełnoletniej wychowanki w instytucji poza 

pieczą zastępczą  

** Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia w całości punktu 1. Wyłączenia 

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

2016r., poz.1764). 

 

2. Umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej Nr 4 w Świebodzinie 3 dzieci 

poniżej 10 r.ż. 

** Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia w całości punktu 2.  Wyłączenia 

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

2016r., poz.1764). 

W kontrolowanym obszarze stwierdzono istotne uchybienie polegające na: 

- umieszczeniu dzieci poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

w Świebodzinie niezgodnie z art. 95 ust. 2 oraz 232 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.  

W kontrolowanym obszarze stwierdzono uchybienia dotyczące: 

- braku wskazania jednej z form w celach długoterminowych w planach pomocy dla **Wyłączenia 

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

2016r., poz.1764) konkretnego kierunku działań, zmierzającego do umieszczenia przez PCPR 

w Świebodzinie w rodzinnej formie pieczy, zgodnie z postanowieniem sądu. 

 − braku w kartach pobytu lub pozostałej dokumentacji informacji na temat podejmowanych 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie działań, dotyczących realizacji 

przez Centrum czynności, zmierzających do zmiany formy pieczy zastępczej dla * Wyłączenia 

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

2016r., poz.1764). 
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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. Nie dopuszczać do umieszczania wychowanków w nieadekwatnych formach pieczy 

zastępczej.  

2. Niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zapewnienia wychowankom formy 

pieczy zastępczej adekwatnej do wieku.  

3. Opisywać w kartach pobytu podejmowane oddziaływania specjalistyczne w placówce  

oraz uczestnictwo w terapii poza placówką.  

4. Opisywać w kartach pobytu w punkcie 12 działania placówki (a nie tylko wychowawcy) 

z instytucjami i organizacjami na rzecz dziecka oraz jego rodziny, zmierzające 

do zmiany formy pieczy zastępczej dla wychowanków. 

5. W protokołach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka ujmować zapisy odnośnie ustaleń 

i planowanych działań wobec wychowanków. 

6. W planach pomocy wychowankom ujmować konkretny cel długoterminowy, adekwatny 

do sytuacji dziecka. 

 

 

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

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

     

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 
 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Magdalena Dziadas 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Tomasz Kozłowski  

 


