Poznań, 15 czerwca 2020 r.

PS-III.431.1.2.2020.4.7.10

Pani
Dorota Pielichowska-Borysiewicz
Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
ul. Błażejewska 63
62-035 Kórnik

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821), 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), zwane dalej „rozporządzeniem”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:
- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Maria Gliniecka – inspektor wojewódzki,
- Nina Kasztelan – inspektor wojewódzki,
działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.23.2020.1 z 4 lutego
2020 r. (zał. 1. Upoważnienie do kontroli), w dniach: 7, 11, 14 i 19 lutego oraz 2 marca
2020 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym placówki opiekuńczo - wychowawczej
typu socjalizacyjnego pod nazwą Dom Dziecka w Kórniku-Bninie z siedzibą pod adresem:
ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik, którą w dalszej części dokumentu określa się także
w skrócie „Placówką”, „Jednostką” lub „Domem”.
Zakres kontroli obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań i funkcji ww. Placówki
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Okres objęty kontrolą: od 26 kwietnia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli a także działania
wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.
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Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie
z udziału w wyżej wymienionej kontroli (zał. 2.-2b. Oświadczenia kontrolerów z 5 lutego
2020 r.).
Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:
• pozyskano informacje od Dyrektora Placówki, Zastępcy Dyrektora i pracowników
merytorycznych Placówki,
• przeprowadzono rozmowy z 12. wychowankami obecnymi w Placówce,
• przeprowadzono ankietę wśród 11. wychowanków obecnych w Placówce.
Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Powiat Poznański. Jednostka funkcjonuje
na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. znak: PS.II5.90115-29/10, zmienionej decyzją z dnia 17 grudnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.36.2012.5
oraz zmienionej decyzją z dnia 17 lutego 2017 r., znak: PS-II.9423.4.2.2017.8 w sprawie
wydania Powiatowi Poznańskiemu zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka w Kórniku-Bninie z siedzibą
pod adresem: 62-035 Kórnik, ul. Błażejewska 63, z liczbą 28 miejsc.
Kontrola w trybie uproszczonym została zarządzona w związku z pismem z Biura Rzecznika
Praw Dziecka, które wpłynęło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
17 stycznia 2020 r., w którym zgłoszono nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania
Placówki (zał. 3. Kserokopia pisma z Biura Rzecznika Praw Dziecka z 17 stycznia 2020 r.).

PODCZAS KONTROLI USTALONO
Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut stanowiący załącznik do uchwały
Nr XXV/204/2009 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2009 r., w sprawie nadania statutu
Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie, zmienionej uchwałą Nr XXIII/204/IV/2012 Rady
Powiatu w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr XXXV/330/IV/2013 Rady
Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. Natomiast organizację i zasady
funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą Nr 1341/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Powyższe zostało
sprawdzone podczas poprzedniej kontroli, przeprowadzonej w 2019 r. - znak sprawy: PSIII.431.1.3.2019.9. Od czasu poprzedniej kontroli zarówno Statut, jak i Regulamin
Organizacyjny nie zostały zmienione (zał. 4. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/
oświadczeń Dyrektora z 19 lutego 2020 r.).
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Standardy opieki i wychowania w Placówce
1. Oględziny obiektu
Oględziny obiektu zostały przeprowadzone w trakcie czynności kontrolnych. Stan
pomieszczeń Placówki od lutego 2019 r., tj. od ostatniej kontroli nie uległ zmianie. Tym
samym Placówka funkcjonuje zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia.
2. Kwalifikacje kadry
Dyrektorem Placówki jest Pani Dorota Pielichowska - Borysiewicz. Kwalifikacje Dyrektora
zostały pozytywnie zweryfikowane podczas kontroli w 2019 r. Ponadto, Dyrektor nie jest
i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona, nie jest także obciążona obowiązkiem alimentacyjnym i nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dyrektor przedłożyła aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do
kierowania Placówką ważne do 5 lutego 2021 r. Kwalifikacje są zatem zgodne z art. 97 ust.
3 ww. ustawy (zał. 5.-5a. Protokół oględzin dokumentacji z 19 lutego 2020 r. wraz
z ewidencją pracowników Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, zał. 5b. Kserokopia orzeczenia
lekarskiego Dyrektora).
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zatrudnia następujących pracowników merytorycznych:
- wychowawcy – 11 osób, na podstawie umowy o pracę (w tym jedna osoba na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim),
- psycholog – 1 osoba, na podstawie umowy o pracę (zatrudniona do 16 lutego 2020 r.),
- pracownik socjalny – 1 osoba, na podstawie umowy o pracę.
Każda z ww. osób zatrudnionych, posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane ustawowo
oraz aktualne badania lekarskie, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz
władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku
alimentacyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe. Powyższe zostało sprawdzone podczas poprzedniej kontroli
oraz podczas analizy akt osobowych i jest zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 oraz ust. 3 ww.
ustawy (zał. 5.-5a., zał. 5c. Kserokopia oświadczenia pracownika I.K. w sprawie władzy
rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności).

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 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Na tym kontrolę zakończono.
Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 1/2020.
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Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Placówki zgodne
z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność Placówki
oceniono pozytywnie.
UWAGI I WNIOSKI
Biorąc pod uwagę przyjęte w placówkach opiekuńczo - wychowawczych standardy
całodobowej opieki i wychowania, rekomenduję uwzględnić w tematyce warsztatów dla
wychowanków usamodzielnianych tematykę związaną z agresją – metodami i technikami jej
zastępowania oraz radzenia sobie w sytuacji przemocy.
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 w Kórniku - Bninie, jeden pozostawiono
w 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 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.),
z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) 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.

4

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) 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 15 stron.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) Monika Donke - Cieślewicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła:
Anna Kościańska
inspektor wojewódzki
14.09.2020 r.
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