Poznań, 19 listopada 2018 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.1.11.2018.6.10

Pan
Artur Nawrot
Dyrektor
Domu Dziecka Nr 3
ul. Suwalska 197
60-461 Poznań
Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
i 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) oraz w oparciu o rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zespół
inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu w składzie:
- Marzena Stefańska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Michał Miczek – inspektor wojewódzki,
działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego: nr KN-II.0030.430.2018.1
z 5 listopada 2018 r. (zał. nr 1), w dniach: 6 i 7 listopada 2018 r. przeprowadził kontrolę
w trybie uproszczonym Domu Dziecka Nr 3, z siedzibą pod adresem: ul. Suwalska 197, 60461 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie Placówką lub
Domem Dziecka.
Kontrola obejmowała realizację wybranych zadań ww. Placówki, wynikających z ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.) w związku z doniesieniami medialnymi odnośnie samowolnego
oddalenia się wychowanki z Placówki i powrotu w asyście policji w godzinach nocnych.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do ostatniego dnia kontroli.
Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie
z udziału w wymienionej wyżej kontroli (zał. nr 2, 2a,).
Kontrola przeprowadzona została w oparciu o następujące procedury i metody:
- przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem Placówki – Panem Arturem Nawrotem;
- przeprowadzono rozmowy z pracownikami, tj. z wychowawcami i psychologiem;
- przeprowadzono rozmowę z wychowanką;
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanki.
Dom Dziecka Nr 3 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzącą działania na rzecz
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z możliwością zapewnienia opieki 28
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wychowankom. Placówka wpisana jest pod pozycją 64 w części A Rejestru placówek
opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, prowadzonego przez Wojewodę
Wielkopolskiego, jako placówka opiekuńczo-wychowawcza łącząca zadania placówek typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego.
PODCZAS KONTROLI USTALONO
Placówka funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27
października 2011 r., znak: PS.II-5.90115-3/11, zmienionej decyzją Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak: PS-II.9423.4.10.2013.5, decyzją Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 3 września 2015 r., znak: PS-II.9423.4.5.2015.8 i decyzją Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: PS-II.9423.4.1.2016.8, a także w oparciu
o Statut nadany Uchwałą Nr XIX/251/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada
2015 r. (zał. nr 3).
W Placówce obowiązuje Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 109/2016/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2016 r. (zał. nr 4). W Regulaminie wymieniono
zasady organizacji Placówki, zakres sprawowanej opieki nad wychowankami, cele i zadania
Placówki, standardy usług świadczonych w Placówce, prawa i obowiązki wychowanków.
Organem prowadzącym Placówkę jest Miasto Poznań. Dom Dziecka Nr 3 mieści się
w budynkach przy ul. Suwalskiej 193, 195, 197, 199, 201 w Poznaniu. (zał. nr 4).
Dyrektorem Placówki jest pan Artur Nawrot, który został zatrudniony
w Placówce 1 sierpnia 2010 r. (zał. nr 5). Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne zgodnie
z art. 97 ust. 1 – 3 pkt 2 ww. ustawy. W Placówce zatrudniony jest również Koordynator ds.
pedagogicznych - XXXXXXX.
W Placówce zatrudnieni są ponadto:
- na stanowisku wychowawcy – szesnaście osób, na podstawie umowy o pracę;
- na stanowisku psychologa – jedna osoba na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy;
- na stanowisku pedagoga – jedna osoba, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy;
- na stanowisku pracownika socjalnego – jedna osoba na podstawie umowy o pracę
w wymiarze ½ etatu;
- na stanowisku pielęgniarki - jedna osoba na podstawie umowy o pracę (zał. nr 5).
Ponadto, podczas kontroli ustalono, ze Placówka zatrudnia czworo pracowników
administracyjnych.
Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części
wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.
Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.)
Na tym kontrolę zakończono.
Dokonano wpisu w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 25/2018.
Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w Domu Dziecka nr 3,
nie stwierdzono nieprawidłowości, działalność Placówki oceniono pozytywnie. Wobec
powyższego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
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Informacje końcowe
Integralną częścią wystąpienia pokontrolnego są wymienione w jego treści załączniki,
pozostające w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.
Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Dziecka Nr 3, drugi pozostawiono
w trzymania urlopowań do domu rodzinnego dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.
Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330
z późn. zm.), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) kontrolowana Placówka może w terminie
7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.
Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa powyżej,
przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana Placówka jest
obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia
Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana Placówka jest
obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia
Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające
z uwzględnionych zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń
pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1 ustawy, podlega karze pieniężnej
w wysokości od 500 do 10 000 zł.
Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) Łukasz Krysztofiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Dokument przygotowany został przez:
- Michała MICZEK – inspektora wojewódzkiego.
21.12.2018 r.
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