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Gorzów Wlkp.,  25  listopada 2019r. 

PS-VIII.431.10.2019.SBur                      

 

Pani 

Lidia Gintowt-Listowska 

Dyrektor  

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4  

w Świebodzinie  

                                                                       
 
 

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. z 2018 r., poz. 998 ze zm., Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1111 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 2015r., poz.1477) - zespół kontrolny w składzie:     

1. Sylwia Czujko-Bury - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 172-1/2019  z dnia 12 sierpnia 2019 r. –  przewodnicząca Zespołu 

kontrolnego; 

2. Anna Florczak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 172-2/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. – członek Zespołu kontrolnego 
 

przeprowadzili w dniu 19 sierpnia 2019 r. kontrolę problemową w Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej nr 4 w Świebodzinie, ul. Słoneczna 46. Zakresem kontroli objęto sposób 

zapewnienia wychowankom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, 

terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka. 

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2018 r. do dnia 19.08.2019 r. Przed przystąpieniem do 

kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających 

wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli. 

                     Akta kontroli:1-13 

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Lidii Gintowt- Listowskiej, Dyrektora Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Świebodzinie, p. Małgorzaty Szpigiel Z-cy Dyrektora 

Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej oraz p. Fathi Aboulkerem – psychologa, którzy udzielali 

wyjaśnień podczas kontroli.  

WOJEWODA LUBUSKI  

ul. Jagiellończyka 8  

66-400 Gorzów Wlkp. 



Strona 2 z 15 

 

W celu zbadania działań placówki w zakresie zapewnienia wychowankom dostępu do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami 

dostosowanymi do potrzeb dziecka, analizie poddano dokumentację sześciorga wychowanków 

placówki nr 4 (wychowankowie o inicjałach: (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

W szczególności ocenie poddano:  

 diagnozy psychofizyczne, modyfikacje diagnoz psychofizycznych, plany pomocy dziecku, 

oceny sytuacji dziecka, karty pobytu dziecka, karty udziału w zajęciach prowadzonych przez 

psychologa, pedagoga i osobę prowadzącą terapię z opisem ich przebiegu, arkusze badań 

i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,  

 dokumentację potwierdzającą uczestnictwo wychowanków w zajęciach wychowawczych, 

kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie były wskazane dla 

dzieci. 

Ponadto pobrano kserokopię statutu jednostki, wykaz ewidencji wychowanków  

z placówki nr 4, grafiki dyżurów wychowawców za 3 miesiące poprzedzające kontrolę, 

dokumentację potwierdzającą kwalifikacje wychowawców, specjalistów oraz Dyrektora 

placówki.  
 

Ocena skontrolowanej działalności  

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 w Świebodzinie przy ul. Słonecznej 46 

w   Świebodzinie jest placówką typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. Na terenie posesji 

przy ul. Słonecznej 46, 48, 50, 52 funkcjonują łącznie 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze – 

każda w odrębnym budynku. W dniu kontroli w Placówce Nr 4 przebywało 14 dzieci, a we 

wszystkich 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych łącznie 55 wychowanków na 56 miejsc.  

Z ustnych wyjaśnień zastępcy Dyrektora wynika, że na dzień kontroli w Placówce Nr 4 

zatrudnionych było 5 wychowawców (w tym jeden pozostaje na urlopie macierzyńskim). 

 

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 wychowanków, dotyczącej sporządzenia diagnozy 

psychofizycznej dziecka wynika, że wszystkie dzieci posiadały opracowaną diagnozę 

psychofizyczną wychowanka, o której mowa w § 14 pkt 4 rozporządzenia  Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720). Jak wskazuje analizowana dokumentacja, w przypadku 
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dwójki dzieci (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). diagnozy były sporządzone po wejściu w życie ww. 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku. U pozostałych 

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

publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). diagnozy opracowano niezwłocznie po ich przyjęciu do 

placówki.  

Wszystkie diagnozy zostały sporządzone w dwóch różnych formach przez dwóch psychologów. 

Diagnozy z roku 2012 i 2013 (dot. wychowanków: (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). zawierają dane 

dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, sytuacja edukacyjna, 

prawna, podstawa i data przyjęcia dziecka do placówki), stan zdrowia dziecka, opinię 

psychologiczną oraz wskazania do pracy.  

Diagnozy sporządzone przez obecnego psychologa z roku 2018 i 2019 (dot. wychowanków: (* 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

  zawierają wskazane w przepisach elementy tj.: 

 dane dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, sytuacja 

edukacyjna, data umieszczenia w placówce), 

 przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka, 

 mocne strony dziecka i jego potrzeby w zakresie: opiekuńcze, rozwojowe, emocjonalne, 

społeczne (strefa sprawności werbalnych, zdolność do myślenia abstrakcyjnego oraz 

rozumienia przez analogię, strefa sprawności społecznych, zdolność i umiejętności 

matematyczne, logiczne rozumowanie, koncentracja uwagi i pamięć operacyjna, strefa 

sprawności poznawczych, strefa sprawności wzrokowo- przestrzennych, sfera społeczno- 

emocjonalna, zainteresowania i uzdolnienia, potrzeby opiekuńcze, potrzeby emocjonalne, 

potrzeby społeczne, potrzeby rozwojowe i zdrowotne), 

 relacje dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka, 

 rozwój dziecka, 

 wskazania do pracy z dzieckiem (pedagogiczne, terapeutyczne, praca z rodziną), 

 uwagi. 

Diagnozy nie zawierają informacji nt. pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Punkty 

te są elementem niezbędnym w diagnozie psychofizycznej wychowanka, zgodnie z §14 ust. 4 pkt 
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4 i 5 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku. 

Kontrolujący uważają za niezbędne uzupełnienie diagnoz w tym zakresie.  

W stosunku do dwójki wychowanków placówki (dot. (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 

5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). diagnozy 

zawierają, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące dalszej 

pracy pedagogicznej, terapeutycznej z dzieckiem oraz wskazania do pracy z rodziną dziecka. 

W odniesieniu do dokumentacji wychowanka (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). nie odnaleziono 

aktualizacji diagnozy psychofizycznej.  

Dokumentacja, na podstawie której sporządzono diagnozy psychofizyczne, odnośnie pozostałych 

wychowanków budzi pewne wątpliwości, tj.: 

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

informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). diagnoza posiada zapis określający stan zdrowia 

dziecka wskazujący na niepełnosprawność ruchową, wynikającą z orzeczenia wydanego na okres 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). (załączone do dokumentacji), przy czym diagnozę psychofizyczną 

sporządzono 09.06.2013 r. Ponadto dołączony do dokumentacji Indywidualny Program 

Edukacyjno- Terapeutyczny sporządzony (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). o potrzebie kształcenia 

specjalnego (brak dokumentu). W dokumentacji nie odnaleziono aktualnego orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego, a co najważniejsze aktualizacji diagnozy. 

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

informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

Z dokumentacji wychowanki wynika, że: 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). która jednak nie możne być uznana za modyfikację pierwszej 

diagnozy, gdyż jest ona jej kopią z minimalnymi zmianami, a raczej przekształceniami. Nie ma 

tam zapisu odnoszącego się do pobytu dziecka w szpitalu i wydanych zaleceń, tj. kontroli z kartą 

informacyjną i dalszego leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Według kontrolujących aktualizacja 

powinna być sporządzona po każdym kolejnym pobycie wychowanki w szpitalu 

psychiatrycznym, powinna być jasno sprecyzowana, z zachowaniem struktury dokumentu, w 

poszczególnych sferach zmiany winny być podkreślone ale również mieć wskazane źródło, z 

którego wynikały oraz jaki winien być w związku z tym kierunek pracy z dzieckiem.  
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- wychowanek (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

diagnoza psychofizyczna opracowana w 2012 r. prawdopodobnie na podstawie orzeczenia o 

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

do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). jest niekompletna. Braki dotyczą obszarów: 

mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie i jego wpływu na rozwój dziecka oraz 

wskazań dotyczących pracy z rodziną dziecka. Dokumentacja zawiera orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). opinię sądowo- psychiatryczną z (* 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). nie odnaleziono zaś aktualizacji diagnozy; 

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

informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

- diagnoza psychofizyczna sporządzona w lutym 2012 r., analizując zawartość diagnozy 

kontrolujący stwierdzili, że brakuje zapisu w obszarze dotyczącym pracy z rodziną dziecka. Z 

analizy dokumentacji wychowanka wynika, że w kwietniu (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). sąd 

pozbawił rodziców władzy rodzicielskiej – zmiana ta nie została odnotowana w diagnozie 

psychofizycznej. Wg stanu na dzień kontroli wynika, że przez 7 lat nie dokonano aktualizacji 

diagnozy psychofizycznej wychowanka, pomimo radykalnych zmian w życiu dziecka. Z opisu 

sytuacji wychowanki wynika, że posiada orzeczenie o niepełnosprawności o symbolu (* Wyłączenia 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

 Analizując diagnozy wychowanków sporządzone po 2018 roku pod kątem kompletności 

stwierdzono, że nie uwzględniono wszystkich wymaganych obszarów - diagnozy nie zawierają 

informacji nt. pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka lub przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Punkty te są 

elementem niezbędnym w diagnozie psychofizycznej wychowanka, zgodnie z §14 ust. 4 pkt 4 i 5 

ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku. Pozostałe 

obszary diagnoz, określone we wskazanym przepisie prawa, zostały zawarte. Braki występują 

jedynie w obszarze dokumentacji źródłowej, która stanowiła podstawę sporządzenia tych diagnoz.  

Analizując diagnozy wychowanków sporządzone po 2018 roku pod kątem aktualności 

stwierdzono, że diagnozy nie są dostosowane do zmieniającej się sytuacji dziecka.  

 

W badanym obszarze stwierdzono istotne uchybienie polegające na: 
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- braku sporządzania aktualizacji diagnoz psychofizycznych.  

- niekompletności diagnoz sporządzanych – brak informacji nt. pracy przygotowującej dziecko do 

umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub przygotowania dziecka do 

usamodzielnienia. 

Akta kontroli:273-563,564-886,887-1184 

 

Plany pomocy 

Jak ustalono w trakcie kontroli, spośród 6 wychowanków, których dokumentacja była 

analizowana, wszyscy posiadają plany pomocy dziecku, a 5 z nich również ich modyfikacje (* 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). zgodnie z przepisami prawa, tj. nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

Dokumenty opracowywane są przez wychowawców z zachowaniem terminów oraz zasad 

określonych w § 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., 

Nr 292, poz. 1720). Podpisywane są przez wychowanka i dyrektora, tylko w jednym wypadku 

przez asystenta rodziny (dot. dziecka (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). Pod względem 

merytorycznym według kontrolujących plany pomocy dziecku i ich modyfikacje budzą pewne 

wątpliwości - nie wskazują celu głównego pracy dzieckiem. Jako cel długoterminowy wskazują: 

powrót dziecka do rodziny (dot. dzieci (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). umieszczenie dziecka w 

rodzinie przysposabiającej; umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej; przygotowanie dziecka 

do usamodzielnienia (dot. dzieci (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). umieszczenie wychowanka w DPS 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). Z analizy wynika, że w stosunku do 2 dzieci (dot. dzieci (* Wyłączenia 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). wskazano po dwa cele długoterminowe, wykluczające się 

nawzajem. Cele krótkoterminowe podzielone są na obszary, w których zawarta jest aktualna 

sytuacja dziecka, określane są działania, terminy ich realizacji, wskazane osoby odpowiedzialne 

oraz wnioski do dalszej pracy. Pracę z rodziną dziecka na rzecz reintegracji i zgodnie z celem 

długoterminowym prowadzono w 2 przypadkach: (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). (jedno z 

rodziców miało ograniczoną władzę rodzicielską, drugi był jej pozbawiony) i (* Wyłączenia dokonał 

zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z 

dnia 2019.07.31). (rodzicie złożyli wniosek do Sądu o powrót dziecka pod ich opiekę). W przypadku 

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

publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). pracy na rzecz reintegracji rodziny nie uwzględniono, choć 
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jedno z rodziców miało ograniczoną władzę. Nie wskazano przyczyny braku współpracy. Rodzice 

pozostałej 3 wychowanków (dot.: (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). zostali pozbawieni władzy 

rodzicielskiej i nie podejmują starań o powrót dzieci pod ich opiekę. We wszystkich planach 

pomocy tych dzieci widnieją zapisy o konieczności podejmowania współpracy z rodziną, pomimo 

braku zasadności tych działań, w szczególności jeśli kontakty z rodzicami mają zły wpływ na 

zachowanie i funkcjonowanie wychowanki (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). (korespondencja w tej 

sprawie prowadzona była pomiędzy tut. Wydziałem a placówką). 

W planach pomocy 6 wychowanków zawarte były zapisy, dotyczące konieczności pracy 

terapeutycznej indywidualnej i grupowej nad aktualnymi w okresie obowiązywania planu 

potrzebami dziecka. W toku kontroli poddano analizie plany pomocy wychowance (* Wyłączenia 

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

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). pod kątem sprecyzowania adekwatnych do sytuacji dziecka celów i 

kierunków dalszych działań. Z analizy wynika, że w planie pomocy wychowanki ujęte zostały 

działania terapeutyczne i opiekuńcze, mające na celu wyrównanie jej deficytów w sferze 

opiekuńczej, emocjonalnej, rozwojowej, więzi z rodziną, relacji społecznych; nie ujęto 

farmakoterapii, zgodnie z zaleceniami poszpitalnymi (19.04.2019).  

Osoby odpowiedzialne za realizacje tych działań to asystenci rodziny/pracownicy socjalni, 

którzy nie uczestniczą w sporządzaniu planów (brak podpisów pod dokumentem). Według 

kontrolujących aby działania nakierowane na pracę z rodziną biologiczną były skuteczne, 

niezbędna jest obecność i rzeczywista aktywność asystenta rodziny/pracownika socjalnego. 

Zgodnie z prawem, plan pomocy dziecku winien być skorelowany z planem pracy asystenta 

rodziny i jego modyfikacją, brak współpracy w tym zakresie stanowi nieprawidłowość. 

 

W analizowanym zakresie stwierdzono uchybienia pod względem: 

- braku określania celów głównych w planach pomocy dziecku; 

- wskazaniu wykluczających się nawzajem celów długoterminowych; 

- formułowania celów do pracy z rodziną dzieci nieadekwatnych do rzeczywistej sytuacji; 

- wskazywania niewyczerpujących działań do realizacji w pracy z dzieckiem, zgodnych 

z  zalecaniami specjalistów; 

- braku uczestnictwa asystenta rodziny/pracownika socjalnego podczas sporządzania planów 

pomocy dziecku i jego modyfikacją.  

Akta kontroli: 273-563,564-886,887-1184 

Karty pobytu 
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 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.  

Z analizy wynika, że ujęte są informacje dotyczące; imię i nazwisko wychowanka, miesiąc za jaki 

karta jest sporządzona, ocena danego obszaru w formie opisowej,  obszary oceny tj: 

 opis relacji dziecka z rodzicami, stosunek dziecka do rodziców, 

 opis relacji dziecka z innymi osobami bliskimi dziecku (dziadkowie, znajomi, wujostwo, 

rodziny zaprzyjaźnione), 

 opis społecznego funkcjonowania w placówce z uwzględnieniem samowolnego opuszczania 

placówki, 

 opis społecznego funkcjonowania dziecka w szkole, 

 opis społecznego funkcjonowania w środowisku lokalnym,  

 informacja o kontakcie telefonicznym, obowiązkowym kontakcie osobistym, raz na trzy 

tygodnie, adnotacje w ocenach cząstkowych i semestralnych. Proszę podać daty kontaktów 

telefonicznych i osobistych oraz imię i nazwisko osoby, z którą się kontaktujemy, 

 opis rozwoju i stanu emocjonalnego dziecka, 

 opis samodzielności dziecka w różnych dziedzinach życia, 

 informacja o stanie zdrowia (wizyty u lekarza rodzinnego, leczenie, wizyty u specjalisty, 

zalecenia, przyjmowane leki, rehabilitacja, hospitalizacja), 

 informacja o szczególnych wydarzeniach w życiu dziecka, 

 informacja o szczególnych potrzebach dziecka, 

 opis współpracy wychowawcy z instytucjami i organizacjami na rzecz dziecka oraz jego 

rodziny, 

 informacja o sprawach karnych toczących się wobec wychowanka, zasądzonej formie 

środków wychowawczych, np.: nadzorze kuratorskim. 

W wyniku analizy stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych kartach pobytu 

(adekwatnie do czasu pobytu wychowanka w placówce) są szczegółowe zapisy dotyczące 

pojawiających się trudności w poszczególnych obszarach funkcjonowania wychowanka oraz 

podjętych działań terapeutycznych, organizowanych dla wychowanka. Zapisy zawarte w karcie 

pobytu sprawdzane są przez dyrektora placówki. 

 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie sporządzania kart pobytu.  

Akta kontroli: 273-563,564-886,887-1184 

 

Uczestnictwo wychowanków w zajęciach wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, 

rewalidacyjnych. 

 

Zgodnie z analizowaną dokumentacją w ramach wsparcia psychologicznego na terenie 

Domu Dziecka nr 4 realizowany jest program codziennych zajęć na rok szkolny 2018/2019 oraz 

program zajęć profilaktycznych. Wszyscy wychowankowie objęci są terapią indywidualną i 

grupową. Spotkania te odbywają się według potrzeb dzieci, problemów dnia codziennego, 
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minimum raz w tygodniu. Zajęcia polegały na rozmowach indywidualnych, udzielaniu wsparcia, 

porad i wskazówek po spacery po mieście. Zajęcia przebiegały w atmosferze życzliwości, 

akceptacji i bezpieczeństwa. Był to główny cel planowanych zajęć. Terapie grupowe dla 

podopiecznych Domu Dziecka nr 4 zostały podzielone na 3 grupy, co jest zgodne z §10 ust. 3  

rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Terapie grupowe odbywają się w 

cyklu 1,5 godziny dwa razy w tygodniu.   

W celu oceny sposobu realizacji zajęć terapeutycznych dla wychowanków, posiadających 

wskazania do terapii, w toku kontroli poddano analizie: karty udziału w zajęciach 

terapeutycznych prowadzone przez psychologa z opisem ich przebiegu oraz arkusze badań  

i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Placówka nie zatrudnia specjalisty na 

stanowisku pedagoga lub osoby prowadzącej terapię. Zajęcia świadczone są przez psychologa, 

który zatrudniony jest w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych i świadczy pracę dla wszystkich 4 placówek w Świebodzinie.  

 Karty udziału dzieci w zajęciach specjalistycznych przekazane kontrolującym sporządzone 

były przez psychologa. Na kartach widnieją podpisy specjalisty. 

 Na podstawie tej dokumentacji kontrolujący dokonali oceny sposobu realizacji działań 

terapeutycznych, wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych dla 

wychowanków, zgodność z planem, adekwatność do potrzeb dzieci, wynikających z diagnozy 

psychofizycznej oraz realizacji zaleceń po powrocie ze szpitala psychiatrycznego.  

Karty sporządzane przez psychologa zawierały informacje: imię i nazwisko, datę 

wychowanka, rodzaj szkoły i klasy do której uczęszcza wychowanek, datę umieszczenia  

w placówce, imię i nazwiska wychowawcy. Tabela zawiera rubryki: datę; temat/ problem; forma 

zajęć; stosowane techniki, uwagi. Wpisy są z reguły rzetelnie nanoszone, czytelne. Kontrolujący 

wskazują na rozważenie zatwierdzania kart przez dyrektora placówki. Wszystkie dzieci, których 

dokumentacja podlega kontroli objęte są wsparciem psychologa, uczestniczą w zajęciach 

indywidualnych i grupowych. Zajęcia te prowadzone są z różną częstotliwością od 1 do 11 

w miesiącu (dla każdego dziecka) z przerwami w okresie letnim w 2018 r. W kontrolowanym 

okresie odbyło się 326 zajęć indywidualnych oraz 166 zajęć grupowych. 

Nadmienić należy, że od momentu wprowadzenia codziennych zajęć na rok szkolny 

2018/2019 psycholog zaprzestał wpisywać do kart udziału dzieci w zajęciach specjalistycznych 

poszczególnych dat (dni miesiąca), co zdaniem kontrolujących jest niewłaściwe. Szczególnie jeśli 

chodzi o wychowanków posiadających zalecenia po powrocie ze szpitala psychiatrycznego (dot. 

dziecka A.L.). Wcześniejsze wpisy, określające konkretny dzień odbycia się zajęć są czytelniejsze 

i rzetelne. Taka forma zapisu powinna zostać zachowana.   
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Wszyscy badani wychowankowie, których dokumentację przeanalizowano, mają  zapewniony 

dostęp do terapii na terenie placówki oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej lub / i szkół, do 

których uczęszczają. Czworo z nich (dot.: (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). między innymi zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz terapeutyczne ukierunkowane na stymulację 

całościowego rozwoju dziecka prowadzone mają na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego. Ponadto wychowanek (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). pozostaje pod stała opieką 

poradni ortopedycznej, a drugi wychowanek (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31).pod opieką poradni 

okulistycznej.  

Z analizy dokumentacji wynika, że psycholog nie prowadzi oddzielnych arkuszy 

obserwacji i badań wychowanków. Swoje spostrzeżenia notuje w kartach udziału w zajęciach 

indywidualnych i grupowych. Notatki dotyczą: przebiegu zajęć, zachowań wychowanka, jego 

stanu psychicznego, motywacji do zajęć oraz samopoczucia, postępów edukacyjnych i relacji 

między wychowankami. Zdaniem kontrolujących, zapisy te są na tyle wyczerpujące, ze nie 

zachodzi konieczność dodatkowego prowadzenia arkuszy obserwacji wychowanków.  

W ocenie kontrolujących placówka zapewnia specjalistyczne wsparcie wychowankom 

adekwatnie do ich potrzeb.   

 
 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 
 

Akta kontroli: 273-563,564-886,887-1184 

Kwalifikacje pracowników  

W celu zbadania zgodności zatrudnienia z wymogami określonymi w przepisach prawa na 

dzień kontroli skontrolowano akta osobowe tj; dyrektora, z-cy dyrektora, 5 wychowawców, 

zatrudnionych w placówce. W toku kontroli analizie poddano również kwalifikacje psychologa 

i pracownika socjalnego, zatrudnionych w Centrum Administracyjnym, świadczącym usługi 

na rzecz wychowanków placówek w Świebodzinie. Na podstawie zebranych dowodów ustalono, 

że wszyscy wychowawcy oraz specjaliści legitymują się dyplomem studiów wyższych 

na kierunkach wskazanych w ustawie, a więc posiadają wymagane w przepisach prawa 

kwalifikacje, określone w art. 97 ust.3 i 98 ust. 1 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.  

W toku kontroli podano analizie również działania placówki w zakresie zapewniania 

wychowawcom dostępu do korzystania z poradnictwa, mającego na celu wzmacnianie 
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kompetencji i przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, o którym mowa w art. 98 ust. 4 

cytowanej ustawy.  

Z analizy akt osobowych wynika, że psycholog i 1 wychowawca zatrudnieni w Placówce 

w Świebodzinie uczestniczyli:  

- 2016r. - psycholog w szkoleniu w zakresie: „Największe wyzwania dla pedagoga i psychologa 

w roku szkolnym 2016/2017” oraz „Złość i autoagresja uczniów, nowe uzależnienia, edukacja 

włączająca i kreatywna edukacja na miarę XXI wieku”. 

Z analizy wynika, że w okresie objętym kontrolą (od 2018 do 08.2019) żaden 

z pracowników placówki nie uczestniczył w szkoleniu. 

W ocenie kontrolujących nieuczestniczenie w szkoleniach, mających na celu wzmacnianie 

kompetencji i przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, może niekorzystnie wpływać 

na jakość opieki nad dziećmi w placówce, szczególnie tych, które przejawiają zaburzenia emocji. 

Wysoko wykwalifikowana kadra fachowców przekłada się na dobrą jakość opieki, daje gwarancję 

zaspokajania potrzeb emocjonalnych, rozwojowych wychowanków placówki opiekuńczo-

wychowawczej, co w konsekwencji zapewnia poczucie bezpieczeństwa dla wychowanków. 

 

W realizacji tego zadania stwierdzono istotne uchybienia, polegające na: 

- niezapewnieniu wychowawcom dostępu do korzystania z poradnictwa, mającego na celu 

wzmacnianie kompetencji i przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, 

- braku uczestnictwa pracowników w szkoleniach. 

    Akta kontroli:39-76 

Opinie dzieci odnośnie udzielanego im wsparcia 
 

W celu ustalenia opinii dzieci odnośnie udzielanego im wsparcia, w ramach czynności 

kontrolnych przeprowadzono rozmowy z wychowankami, aktualnie przebywającymi w placówce. 

W badaniu za pomocą "Kwestionariusza wywiadu rozmowy z wychowankiem" wzięło udział 5 

wychowanków: 2 chłopców i 3 dziewczynki w wieku od 11 do 16 lat.  

Głównie pytano o sposób spędzania wolnego czasu w placówce, samopoczucia 

w placówce, a także czy otrzymują pomoc i wsparcie ze strony wychowawców (w nauce 

i problemach dnia codziennego), czy uczestniczą w zajęciach specjalistycznych. 

Dzieciom umożliwiono samodzielnie - bez ingerencji osób dorosłych - odpowiadanie na zadane 

pytania. Wychowankowie nie mieli między sobą możliwości konsultowania udzielanych 

odpowiedzi. W czasie badania nikt nie zgłaszał sytuacji aby wywierano jakikolwiek na nie wpływ 

lub sugerowano odpowiedzi.  

 W wyniku analizy udzielonych odpowiedzi przez 5 wychowanków, można stwierdzić, 

że placówka zapewnia dzieciom realizację potrzeb emocjonalnych. Większość dzieci traktuje 

placówkę jako swój dom lub tymczasowe miejsce w oczekiwaniu na powrót do domu rodzinnego. 
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Wychowankowie deklarują, że czują się bezpiecznie i pozytywnie wypowiadają się na temat 

atmosfery panującej w placówce. W ważnych dla siebie sprawach wychowankowie mają 

poczucie, że zawsze mogą zwrócić się do swoich wychowawców, psychologa i pani dyrektor. 

Wychowankowie mają poczucie, że w placówce dorośli interesują się ich sprawami. 

Wychowankowie twierdzą, że mają możliwość rozwijania swoich pasji – z uzyskanych 

odpowiedzi wynika, że realizują swoje pasje w zakresie śpiewu, gry w piłkę nożną, tańca. Często 

z wychowawcami i psychologiem wychodzą na basen i do kina. Mają możliwość spotykania się 

ze swoimi rówieśnikami ze szkoły, często chodzą na spacery, dużo rozmawiają. 

 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 
Akta kontroli:90-95 

 

Zapewnienia wychowankom placówki bezpieczeństwa podczas zajęć opiekuńczych 

i wychowawczych 

Kontrolujący poddali analizie grafiki za miesiące czerwiec 2019r (27 czerwca), lipiec 2019r (6 

lipca), sierpień 2019r (19 sierpnia). Z analizy wynika, że w 27 czerwca 2019r. w godzinach (20-8) 

opiekę sprawował jeden wychowawca w ciągu nocy oraz jeden w ciągu dnia (8-20). Ponadto 

z grafiku wynika, że jeden wychowawca był na urlopie macierzyńskim. W dniu 6 lipca 2019r., jak 

wynika z analizy, jeden wychowawca sprawował opiekę w porze nocnej (20-8) oraz jeden 

w ciągu dnia (8-20). Podobnie odbywał się dyżur wychowawców w dniu 19 sierpnia 2019r. - 

jeden wychowawca sprawował opiekę w porze nocnej (20-8) oraz jeden w ciągu dnia (8-20). 

 Należy więc stwierdzić, że wymóg ilościowy odnoszący się do liczby dzieci, będących 

pod opieką jednego wychowawcy, był zachowany i zgodny z §10 ust. 2, wnioskować więc 

można, że wychowankowie mieli zapewnioną odpowiednią opiekę wychowawców, co przekłada 

się na poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość zaspokajania potrzeb emocjonalnych.  

 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień. 

Akta kontroli:26-28  

 

WNIOSKI:   

Nie stwierdzono uchybień w zakresie:  

1. Sporządzania kart pobytu. 

2. Uczestnictwa wychowanków w zajęciach wychowawczych, kompensacyjnych, a także 

terapeutycznych i rewalidacyjnych. 

3. Udzielania wsparcia wychowankom w placówce. 

4. Zapewnienia wychowankom placówki bezpieczeństwa podczas zajęć opiekuńczych 

i wychowawczych. 
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W badanym zakresie stwierdzono uchybienie pod względem:  

1. Braku uczestnictwa asystenta rodziny/pracownika socjalnego podczas sporządzania 

planów pomocy dziecku i jego modyfikacją. 
 

 

W badanym zakresie stwierdzono istotne uchybienie pod względem:  

1. sporządzania diagnoz psychofizycznych, w szczególności dotyczące: 

 braku aktualizacji diagnoz psychofizycznych; 

 niekompletności diagnoz - brak informacji nt. pracy przygotowującej dziecko do 

umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub przygotowania 

dziecka do usamodzielnienia. 
 

2. Sporządzania planów pomocy wychowankom, w szczególności pod względem:  

 braku określania celów głównych ; 

 wskazaniu wykluczających się nawzajem celów długoterminowych; 

 formułowania celów do pracy z rodziną dzieci nieadekwatnych do rzeczywistej sytuacji; 

 wskazywania niewyczerpujących działań do realizacji w pracy z dzieckiem, zgodnych 

z zaleceniami specjalistów. 

3. Niezapewnieniu wychowawcom dostępu do korzystania z poradnictwa, mającego na 

celu wzmacnianie kompetencji i przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

4. Braku uczestnictwa pracowników w merytorycznych szkoleniach. 

 
 

 

 

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. W zakresie sporządzania diagnozy: 

 dokonywanie aktualizacji diagnoz psychofizycznych po istotnych zmianach sytuacji 

dziecka lub jego rodziny, 

 konstruowanie diagnoz psychofizycznych z uwzględnieniem wszystkich obszarów 

funkcjonowania dziecka, zgodnie z zgodnie z §14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 

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

2. W zakresie sporządzania planu pomocy: 
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 wyznaczanie celu głównego pracy z dzieckiem, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720); 

 wyznaczanie spójnych ze sobą celów długoterminowych w pracy z dzieckiem i jego 

rodziną, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 1) rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

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

 wskazywanie wyczerpujących działań do realizacji w pracy z dzieckiem, zgodnych 

z  zaleceniami specjalistów, z §15 ust. 4 pkt 2 i 3) rozporządzenia w sprawie 

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

 opracowywanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym 

pracę z rodziną,  zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy 

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

3. Zapewnianie wychowawcom dostępu do poradnictwa, mającego na celu wzmacnianie 

kompetencji i przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, zgodnie z art. 98 ust.4 

i  98 ust. 1 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

4. Uczestnictwo pracowników w merytorycznych szkoleniach.  

 

 

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi dyrektor jednostki.  

 

 

 

 

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 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 

Sylwia Czujko-Bury  

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                Grażyna Jelska  

                    Dyrektor 

      Wydziału Polityki Społecznej 
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INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Wydziale Polityki Społecznej 

           Anna Florczak   


