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Pan
Włodzimierz Kałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
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 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie
przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej
do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), zespół inspektorów Wydziału
Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:
- Katarzyna Świdurska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Renata Pyżalska – inspektor wojewódzki,
na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 3 lutego 2020 r., znak:
KN-II.0030.18.2020.1 (zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 18/20 z dnia
3 lutego 2020 r.) w dniu 4 lutego 2020 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą pod adresem:
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się także
jako: „MOPR”, „Organizator”, „Ośrodek” lub „Jednostka”.
Zakres kontroli obejmował realizację wybranych zadań ww. Jednostki wynikających z ww.
ustawy. Czynności kontrolne podjęto w związku z pismami przesłanymi do tut. Urzędu przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.
Sprawa dotyczyła działań MOPR wobec dzieci Państwa X i Y. umieszczonych w pieczy
zastępczej (zał. 3.-3a. Kserokopia pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z 16 stycznia 2020 r. i Ministerstwa Sprawiedliwości z 13 lutego 2020 r.).
Okres objęty kontrolą: od 1 września 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz
działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.
Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich
od udziału w ww. kontroli (zał. 2.-2a. Oświadczenia kontrolerów z 3 lutego 2020 r.).
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Dyrektor MOPR wyznaczył ustnie Zastępcę Kierownika Działu Opieki Zastępczej MOPR –
Panią M.W. do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej kontroli.
Podczas czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z koordynatorami rodzinnej pieczy
zastępczej: Panią XXXX, Panią XXXXX i Panią XXXX
Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej dzieci: „A”, „B”, „C” i „D” umieszczonych
w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz analizy dokumentów dotyczących ich rodziców
biologicznych, tj. Państwa: X i Y.
Kontrola obejmowała także sprawdzenie kwalifikacji koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej zaangażowanych w zapewnienie środowiska zastępczego dzieciom: „A”, „B”, „C”
i „D” .
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).
Na tym kontrolę zakończono.
Dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 2/2020.
Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Poznaniu w zakresie zapewnienia małoletnim „A”, „B”, „C” i „D” opieki
i wychowania w rodzinnej pieczy zastępczej, mając na względzie podmiotowość dzieci
i rodziny, dobro każdego dziecka oraz jego prawo do kontaktów z rodzicami
i innymi krewnymi lub bliskimi oraz ich prawo do stabilnego środowiska wychowawczego,
działalność Jednostki oceniono negatywnie.
W związku z powyższym wydano zalecenie pokontrolne.
ZALECENIA POKONTROLNE
W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu MOPR, w badanym
obszarze, zalecam:
1. w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej dotyczy rodzeństwa, dokładać
wszelkich starań, aby umieszczać je w środowisku zastępczym pozwalającym na
utrzymywanie bliskich więzi w rodzinie, najlepiej w jednej rodzinie zastępczej, a już
z pewnością nie w innych miejscowościach, kierując się podmiotowością dziecka
i rodziny, dobrem każdego dziecka oraz jego prawem do kontaktów z rodzicami
i innymi krewnymi lub bliskimi oraz prawem do stabilnego środowiska
wychowawczego, zgodnie z art. 4 pkt 1, 3 i 4 ww. ustawy,
2. kierować rzetelne zapytania o możliwość umieszczenia w pieczy zastępczej całego
rodzeństwa, tak aby potencjalna rodzina zastępcza mogła wyrazić swoje zdanie
w oparciu o rzetelną wiedzę, zgodnie z art. 53 ust. 2 ww. ustawy.
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Informacje końcowe
Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
przekazano Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, drugi
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 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. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) kontrolowana Jednostka 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 Jednostka 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 jednostka 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 2019 r., poz. 1111 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 8 stron.
………………………………………………
/podpis Wojewody Wielkopolskiego/
z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) Monika Donke- Cieślewicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Dokument sporządzony został przez:
- Katarzynę Świdurską- inspektora wojewódzkiego
(8.04.2020 r.)
Dokument otrzymują:
1. Adresat.
2. Aa.
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