
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Rodzinnym Domu Dziecka we Włoszczowie

w dniu 18 lutego 2011 roku

1.Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli,  jej siedzibę,  adres oraz imię i nazwisko 
kierownika:
Całodobowa  placówka  opiekuńczo-wychowawcza  typu  rodzinnego,  pod  nazwą  Rodzinny 
Dom Dziecka we Włoszczowie prowadzona jest przez Powiat Włoszczowski.
Nazwa i adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka  29-100 Włoszczowa, ul. Mickiewicza 21
Dyrektorem RDD jest Pani Mirosława Majchrzak
Placówka posiada Regon: 292804166, NIP: 656-21-36-825
Numer Rejestru Wojewody – 31/2003
Placówka  posiada  zezwolenie  Wojewody  na  czas  nieokreślony  (PS.II.9013/4-6/07  z  dnia 
18.12.2007 r.).
Książka kontroli poz. Nr 8.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli: 
1. Małgorzata  Bojar   –   Starszy  Inspektor  w Oddziale  Nadzoru  nad Realizacją  Zadań 

Samorządu  Powiatowego  i  Województwa  w  Wydziale  Polityki  Społecznej  – 
upoważnienie  Nr  99/2011  z  dnia  15.02.2011  r.  –  inspektor  kierujący  zespołem 
inspektorów.                   

2. Katarzyna Arendarska - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań 
Samorządu  Powiatowego  i  Województwa  w  Wydziale  Polityki  Społecznej, 
upoważnienie Nr 98/2011 z dnia 15.02.2011 r. 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 
Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18 lutego 2011 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Jakość  usług  opiekuńczo-wychowawczych  świadczonych  przez  placówkę  na  rzecz 
wychowanków.

2. Zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce.
3. Działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez 

nich kontaktów z rodzicami.
4. Wypełnianie przez placówkę specjalistycznych zadań określonych w regulaminie.
5. Przestrzeganie  zasady  zatrudniania  wyłącznie  osób  o  kwalifikacjach  określonych  

w  przepisach  dotyczących  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  ośrodków 
adopcyjno – opiekuńczych.

Kontrolą objęto okres od  01.01.2010 r. do 17.02.2011 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:
-  art.36  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie  i  administracji  rządowej 

w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206),
- art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),
- Rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-

wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz.1455),



-  Rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r.  w sprawie nadzoru i kontroli  w pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz 543),

-  Rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2005 r.  w sprawie szczegółowych zasad  
    nadzoru  nad  przestrzeganiem standardu  opieki i wychowania  w placówkach opiekuńczo-
    wychowawczych  oraz  nadzoru  nad  działalnością  ośrodków adopcyjno-opiekuńczych  
   (Dz. U. z  2005 r. Nr 214, poz.1812).

6. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych 
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Rodzinny  Dom  Dziecka  we  Włoszczowie  funkcjonuje  w  oparciu  o  Regulamin 
Organizacyjny wprowadzony Uchwałą Nr 12/06 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 
25.04.2006r.  oraz  Statut  uchwalony  przez  Radę  Powiatu  Włoszczowskiego  w  dniu 
26.06.2008r. (Uchwała Nr XVII/108/08).
Dyrektor  RDD  poinformowała  inspektorów  kontrolujących,  iż  opracowała  nowy  projekt 
Regulaminu  Organizacyjnego  oraz  Statutu  w  związku  ze  zmianami  w  funkcjonowaniu 
placówki  dotyczącymi  zmniejszenia  liczby  miejsc.  Dyr.  RDD  (z  powodów  osobistych) 
zamierzała wystąpić o przekształcenie RDD w rodzinę zastępczą i w związku z tym chciała 
zmniejszyć  liczbę  dzieci  nad  którymi  miałaby  sprawować  opiekę  do  3.  Jednak  obecnie 
postanowiła  pozostać  przy  prowadzeniu  dotychczasowej  formy  opieki  i  wychowania  nad 
dziećmi tj. Rodzinnego Domu Dziecka, zmniejszając tylko liczbę dzieci z 6 do 5

Rodzinny Dom Dziecka we Włoszczowie sprawuje opiekę nad 3 dzieci: Anna W. (13 
lat),  Oliwia  W.  (11  lat)  i  Aleksandra  A.  (11  lat).  Ania  i  Oliwia  pochodzą  z  powiatu 
włoszczowskiego, natomiast Aleksandra z powiatu kieleckiego grodzkiego.

W 2010 r. z RDD odszedł Marcin K., który usamodzielnił  się i aktualnie  studiuje 
informatykę (studia dzienne). Marcin mieszka we Włoszczowe w mieszkaniu komunalnym, 
w  pozyskaniu  którego  pomogła  mu  dyr.  RDD  p.  Mirosława  Majchrzak  (pisała  pisma 
w powyższej sprawie do burmistrza Włoszczowy). W tym samym roku z placówki odeszli 
również bracia: Marek i Damian A., których umieszczono w placówce opieki doraźnej „Azyl” 
w  Kielcach.  Z  wyjaśnień  dyr.  RDD  we  Włoszczowe  wynika,  iż  obecnie  oczekuje  na 
2 nowych wychowanków.
W kontrolowanym okresie nikt nowy nie przybył do RDD.  
W  dniu  kontroli  dzieci  były  w  szkole.  Pomieszczenia  placówki  były  czyste,  dyr.  RDD 
przygotowywała obiad dla wychowanków.

Koszt utrzymania dziecka w placówce w bieżącym roku wynosi 2147 zł. 

Jakość  usług  opiekuńczo-wychowawczych  świadczonych  przez  placówkę  na  rzecz 
wychowanków.

W  ramach  usług  opiekuńczo  –  wychowawczych  placówka  zapewnia  dzieciom 
właściwą  opiekę  i  wychowanie  oraz  odpowiednie  warunki  mieszkaniowe,  wyżywienie, 
ubrania, przybory szkolne, środki czystości. Do dyspozycji wychowankowie mają następujące 
pomieszczenia:  2  kuchnie,  3  łazienki,  pokój  dzienny,  4  pokoje  trzyosobowe,  1  pokój 
dwuosobowy. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w niezbędne meble i sprzęty.

Dziewczynki  uczęszczają  do  następujących  szkół:  Ola  A.  i  Oliwia  W.  kl.  IV 
integracyjna szkoły podstawowej we Włoszczowe, Ania W. kl. VI szkoły podstawowej . 

Wychowankowie  mają  zapewniony dostęp do lekarzy,  w tym lekarzy specjalistów 
w następujących poradniach: okulistycznej, ortopedycznej, ortodontycznej, psychiatrycznej. 
W przypadkach doraźnych dzieci leczone są w poradni ogólnej we Włoszczowie.
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W placówce wychowankowie otrzymują kwotę pieniężną do własnego dysponowania, 
która wynosi od 25 zł. do 30 zł miesięcznie. Oprócz wymienionych kwot dzieci otrzymują 
pieniądze np.: na wycieczki szkolne czy wakacje. 

Z informacji uzyskanych od pani dyrektor RDD wynika, iż w placówce stosowane są 
nagrody i kary. Za łamanie zasad panujących w placówce wychowanek może zostać ukarany 
zakazem oglądania TV lub grania na komputerze. Natomiast za dobre zachowanie, poprawę 
ocen w szkole dzieci w nagrodę mają kupowane dodatkowe ubrania, zamawiana jest pizza. 
Tegoroczne ferie dzieci spędziły w placówce z uwagi na to, iż były chore. 

Czas wolny wychowanki lubią spędzać jeżdżąc na rowerze i rolkach, a także grając na 
komputerze  i  oglądając  telewizję.  Wszystkie  dziewczynki  uczęszczają  na  gimnastykę 
korekcyjną  oraz  basen  do  Powiatowego  Centrum Rekreacyjnego.  Ponadto  Oliwia  z  Anią 
uczestniczą  w zajęciach   tanecznych.  Dodatkowo Oliwia  uczęszcza  do  szkoły  na  zajęcia 
z  języka  angielskiego.  W wolnych  chwilach  dziewczynki  pomagają  w  kuchni  np.:  pieką 
ciasta, zmywają naczynia, itp. Poza tym codziennie rano jedna z dziewczynek idzie do sklepu 
po świeże pieczywo i wspólnie przygotowują sobie śniadanie. 

W placówce dla każdego dziecka prowadzona jest teczka z dokumentacją, w której 
znajduje się:
- postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce,
- skierowanie do placówki,
- wywiad środowiskowy,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
- dokumentacja medyczna, 
- korespondencja z ośrodkami pomocy społecznej, PCPR, sądem itp. 
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- dokumentacja szkolna,
-  wyciąg  z  protokołu  z  posiedzenia  Zespołu  dot.  zasadności  pobytu  dziecka  w placówce 
rodzinnej,
- decyzja dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
- karty odwiedzin dziecka w placówce, które zawierają:  datę i godzinę odwiedzin,  podpis 
osoby odwiedzającej.

W trakcie kontroli sprawdzono indywidualne plany pracy z dzieckiem, które zostały 
zaktualizowane z dniem 03.01.2011r. i zawierają następujące elementy:
- ocenę sytuacji dziecka, w tym: informacje o dziecku, dane o rodzicach, powód umieszenia 
dziecka  w  placówce,  możliwości  powrotu  dziecka  do  rodziny  lub  innej  formy  opieki, 
usamodzielnienie; 
- pozytywny potencjał dziecka – mocne strony, 
- aspiracje dziecka i oczekiwania,
- potrzeby dziecka – wzmacnianie pozytywnych zachowań,
- korekta deficytów rozwojowych,
- stan zdrowia dziecka,
- pomoc specjalistyczna,
- więzi z rodziną naturalną dziecka,
-  założone  cele  pracy z  dzieckiem,  w tym:  długoterminowe np.:  pobyt  w RDD do czasu 
usamodzielnienia, podnoszenie poziomu motywacji dziewczynki do nauki (indywidualny plan 
pracy  Ani  W.)  oraz  krótkoterminowe  np.:  wyrównywanie  braków  w  sferze  edukacyjnej, 
wspieranie dotychczasowych zainteresowań Ani, organizowanie czasu wolnego. Realizacja 
założonych celów odbywa się poprzez ocenę następujących obszarów:
- sytuacji prawnej dziecka, 
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- więzi dziecka z rodziną,
- funkcjonowania społecznego w placówce,
- funkcjonowania społecznego poza placówką,
- edukacji szkolnej,
- stanu zdrowia dziecka,
- umiejętności samoobsługowych/ przygotowania do samodzielności,
- szczególnych potrzeb dziecka/ rozwój zainteresowań. 
Ocena sytuacji dziecka dokonywana jest w zależności od zmieniającej się sytuacji, ale nie 
rzadziej niż raz na pół roku. Ponadto ocena zawiera: stan w momencie opracowania planu, cel 
co chcemy osiągnąć, termin realizacji, osoby odpowiedzialne oraz wnioski do dalszej pracy 
wypracowane we współpracy z Zespołem ds. okresowej oceny sytuacji wychowanka. 

W  dokumentacji  wychowanków  znajdują  się  karty  pobytu,  które  prowadzone  są  
w formie opisowej. Karty zawierają wszystkie  obszary oceny wymagane rozporządzeniem 
w sprawie  placówek opiekuńczo – wychowawczych.  Karty modyfikowane  są na bieżąco, 
zawierają krótkie, rzeczowe wpisy. 

Placówka  w  realizacji  swoich  zadań  współpracuje  z  następującymi  instytucjami: 
PCPR we Włoszczowie, Ośrodkami Adopcyjno – Opiekuńczymi w Kielcach, Policją, Sądem 
Rejonowym -  Wydziałem Rodzinnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, do 
których  uczęszczają  dzieci,  Fundacjami:  „Świętego  Mikołaja”,  „Orlen”,  „Przystanek 
Dziecko”,  Stowarzyszeniem  „Brata  Szwajcera”  oraz  wolontariuszami  z  liceum 
ogólnokształcącego  we  Włoszczowie,  którzy  pomagają  wychowankom  w  nauce.  Dzieci  
z RDD we Włoszczowe odwiedzają się wzajemnie z dziećmi z RDD w Daleszycach. 
Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach usług opiekuńczo – wychowawczych placówka 
zapewnia dzieciom właściwą opiekę i wychowanie oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe, 
wyżywienie, ubrania, przybory szkolne, środki czystości. Ponadto bardzo dobrze opracowane 
zostały indywidualne plany pracy oraz karty pobytu dziecka w placówce. 

Zasadność  dalszego  pobytu  dziecka  w  placówce  oraz  działania  placówki  na  rzecz 
powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

Sytuacja  dzieci  omawiana  jest  w  trakcie  posiedzeń  Zespołu  do  Spraw  Okresowej 
Oceny Sytuacji Dziecka. Wszystkie posiedzenia są protokołowane, a protokoły podpisywane 
przez  członków  Zespołu  w  składzie:  dyrektor  RDD,  kierownik  PCPR  we  Włoszczowie, 
pracownik  socjalny PCPR oraz  pracownik  socjalny z  Katolickiego  Ośrodka Adopcyjno  – 
Opiekuńczego  w Kielcach,  z  którym PCPR we Włoszczowe zawarł  umowę na realizację 
zadań.  Zgodnie  z  umową  zawartą  w  dniu  27.05.2010r.  Katolicki  Ośrodek  Adopcyjno  – 
Opiekuńczy  uczestniczy  w  posiedzeniach  Zespołu  ds.  okresowej  oceny  sytuacji  dziecka 
umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz współpracuje 
w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dzieckiem. Ponadto Ośrodek udziela wsparcia 
psychologiczno  –  pedagogicznego  osobom  prowadzącym  placówkę  oraz  rodzicom 
naturalnym dzieci umieszczonych w RDD. 

Ostatnie  posiedzenie  Zespołu  odbyło  się  w  dn.  08.12.2010r.,  w  trakcie  którego 
omówiono sytuację wszystkich wychowanków: 

Rodzeństwo W.  Anna i  Oliwia  -  dziewczynki  w RDD przebywają  od  kwietnia 
2003r. Ania osiąga średnie wyniki w nauce, nie sprawia problemów wychowawczych, nie ma 
kłopotów zdrowotnych. Oliwia uczy się dobrze, ale stwierdzono u niej dysgrafię i dysleksję, 
uczęszcza  w  szkole  na  zajęcia  rewalidacyjne  oraz  na  terapię  pedagogiczną  –  z  powodu 
dysleksji  – do poradni psychologiczno -  pedagogicznej.  Dziewczynka z  powodu zaburzeń 
opozycyjno – buntowniczych leczona jest w poradni psychiatrii dziecięcej od 2007 r., stale 
bierze leki. Oliwia ma orzeczenie o niepełnosprawności, o potrzebie specjalnego kształcenia 
oraz  o  dysleksji  i  dysgrafii.  Rodzice  mają  ograniczone  prawa  rodzicielskie,  są  chorzy 
psychicznie,  leczą  się  w  Poradni  Zdrowia  Psychicznego.  Z  wywiadu  środowiskowego 
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przeprowadzonego przez GOPS w Radkowie wynika, iż sytuacja materialna i bytowa państwa 
W. jest trudna i nie rokuje poprawy (brak bieżącej  wody w domu, wc znajduje się  poza 
domem, skromne warunki mieszkalne).  W ocenie Zespołu nie ma możliwości  powrotu do 
domu  ze  względu  na  sytuację  bytową  i  zdrowotną  rodziców.   W związku  z  tym  dalsze 
przebywanie dziewczynek w placówce jest zasadne. 

Rodzeństwo A.: Aleksandra, Damian, Marek – w placówce przebywają od stycznia 2004r. 
Rodzice  mają  ograniczoną  władzę  rodzicielską.  Matka  przebywała  w  ostatnim  czasie 
w zakładzie  karnym,  natomiast  miejsce  pobytu  ojca jest  nieznane.  Dzieci  utrzymują  stały 
kontakt z ciotką p. Małgorzata O., siostrą matki, która zgodnie z ustaleniami sądu rodzinnego 
w  Kielcach  i  w  porozumieniu  z  dyrektorem  placówki  zabiera  ich  na  urlopowanie.  
Ola uczy się bardzo dobrze, jest inteligentna i nie sprawia kłopotów wychowawczych. Dyr. 
RDD wyjaśniała, iż w przypadku Oli być może będzie szansa na adopcję przez jej starszą 
siostrę, która przebywa za granicą. 
Z informacji zawartych w protokole wynika, iż w ostatnich miesiącach 2010 r. pojawiły się 
duże problemy wychowawcze z Markiem. Chłopiec nie respektował zasad obowiązujących 
w  domu,  był  wulgarny  i  nieposłuszny.  Bardzo  często  spożywał  alkohol,  palił  papierosy, 
wracał  późno  do  domu.  W ocenie  Zespołu  chłopiec  powinien  być  umieszczony  w innej 
placówce. Ponadto Zespół ustalił, iż dalszy pobyt Oli i Damiana w RDD jest w pełni zasadny 
z uwagi na trudną sytuację rodzinną, która nie daje możliwości sprawowania należytej opieki 
nad dziećmi. 
Dyr.  RDD  wyjaśniała  kontrolującym,  iż  w  2009  r.  zaczęły  się  kłopoty  z  Markiem  
i Damianem. Początkowo chłopcy sprawiali  problemy w szkole – wagarowali, nie chcieli się 
uczyć,  nie  słuchali  poleceń  nauczycieli.  W  przypadku  Damiana  kłopoty  te  były  trochę 
„usprawiedliwiane”  z  tytułu  stwierdzonego  u  chłopca  FAS.  Pani  Mirosława  wspólnie  
z  pracownikiem socjalnym i  psychologiem z  PCPR we Włoszczowie  oraz  z  pedagogiem 
szkolnym usiłowali pomóc chłopcom, przeprowadzali z nimi rozmowy zarówno w placówce 
jak  i  na  terenie  PCPR.  Wychowankowie  podpisywali  zobowiązania  poprawy  swojego 
zachowania,  później  jednak  odmówili  współpracy.  Marek  kilkakrotnie  włamał  się  do 
pustostanów, stał się agresywny, wszczynał awantury, przychodził do placówki pod wpływem 
alkoholu.  Dyrektor  placówki  wzywała  policję,  aby  uspokoić  wychowanka.  W  placówce 
zdarzały  się  również  kradzieże  pieniędzy.  Pani  Mirosława  tłumaczyła,  że  wielokrotnie 
rozmawiała  z  Markiem  na  temat  jego  zachowania,  jednak  nie  potrafił  on  wytłumaczyć 
przyczyn  swojego  postępowania.  Dyr.  RDD dzwoniła  do  ośrodka  uzależnień  dla  dzieci  
i  młodzieży  w  okolicach  Sędziszowa,  gdzie  chciała  umieścić  Marka,  ale  okazało  się,  że 
wymagana jest zgoda chłopca lub skierowanie sądu. Początkowo Marek wyraził  zgodę na 
wyjazd  do  w/w  placówki,  później  jednak  zmienił  zdanie.  Podejmowane  działania  wobec 
chłopca  (kontakt  z  policją,  założenie  sprawy  o  demoralizację,  nadzór  kuratora,  itp.)  nie 
przynosiły rezultatów.
W przypadku Damiana dyr. RDD wyjaśniała, iż zaczął on naśladować zachowanie starszego 
brata, stał się  agresywny, nieposłuszny. Zdaniem p. Mirosławy powodem złego zachowania 
się  chłopców  była  przede  wszystkim  ich  matka,  która  w  lutym  2009  r.  po  opuszczeniu 
zakładu karnego zaczęła kontaktować się z dziećmi. W 2010 r. dzieci 3 razy były urlopowane 
do  matki  (Ola  była  2  razy  urlopowana  do  matki,  ostatnim  razem odmówiła  wyjazdu  do 
rodzinnego domu). Matka zdaniem dyr. RDD traktowała dzieci jak swoich rówieśników „po 
koleżeńsku”,  obiecywała dzieciom, że zabierze ich do domu, etc.  Chłopcy odmawiali  np.: 
odrabiania lekcji tłumacząc dyr. RDD, iż nie jest ich matką więc nie będą jej słuchać, itp. 
Ponadto  Marek przebywał  często  poza  domem w środowisku,  które  miało  zły  wpływ  na 
niego. Wobec powyższego dyr. RDD wspólnie z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym oraz 
z  pracownikiem MOPR w Kielcach  p.  D.  Ławniczak  zdecydowała,  że  chłopców  należy 
przenieść do innej placówki. We wrześniu 2010 r. skierowano sprawę do sądu o zmianę dla 
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nich  placówki.  Początkowo  bracia  mieli  zostać  umieszczeni  w  innym  rodzinnym  domu 
dziecka,  ale  nie  znaleziono  dla  nich  miejsca  w tego  typu  placówce  i  skierowano  ich  do 
placówki opieki doraźnej „Azyl” w Kielcach. Dyr.  RDD twierdziła,  iż w nowej placówce 
wychowankowie dobrze funkcjonują, nie sprawiają większych problemów. Chłopcy chodzą 
do  szkoły  –  Marek do II  klasy  gimnazjum,  a  Damian  do VI  klasy  szkoły  podstawowej.  
Ponadto  Marek  uczęszcza  na  terapię  uzależnień.  Z  kolei  Damian  jest  dokładniej 
diagnozowany  pod  kątem  FAS.  Chłopiec  choruje  również  na  padaczkę,  ma  orzeczenie 
o niepełnosprawności. 
Zdaniem kontrolujących  przeniesienie  młodszego  z  braci  –  Damiana  –  nie  jest  do  końca 
umotywowane,  dlatego  poproszono  dyr.  RDD o  pisemne  wyjaśnienie  powyższej  kwestii, 
które  dyr.  RDD przedłożyła  kontrolującym  (zał.  Nr 1).  Dyrektor  placówki wyjaśniała,  iż 
z  powodów  wyżej  opisanych  zdecydowała  się  na  przeniesienie  obu  chłopców  do  innej 
placówki.  Wyjaśniała  również,  iż  Marek  wymagał  natychmiastowego  odizolowania  od 
środowiska  w  jakim  przebywał  poza  RDD  i  dlatego  najlepszym  rozwiązaniem  było 
umieszczenie  go  w  placówce  opieki  doraźnej  „Azyl”  w  Kielcach,  gdzie  oczekuje  wraz 
z  bratem  na  docelową  placówkę  socjalizacyjną  (najprawdopodobniej  chłopcy  zostaną 
umieszczeni  w  Zespole  Placówek  Opiekuńczo  –  Wychowawczych  „Dobra  Chata” 
w Kielcach). Damian mógł – według dyr. placówki – oczekiwać w RDD na inną placówkę, 
ale wyraził on wolę przeniesienia do „Azylu” razem z bratem. Aktualnie dyr. RDD utrzymuje 
z  chłopcami  kontakty  telefoniczne  oraz  osobiste,  odwiedza  ich  wraz  z  ich  siostrą  Olą 
w „Azylu”, przywozi im potrzebne rzeczy np.: ubrania. 

W  protokołach  Zespołu  ds.  okresowej  oceny  sytuacji  dziecka  w  RDD  we 
Włoszczowie  brak  jest  jakichkolwiek  adnotacji  na  temat  problemów  z  Damianem 
i   wniosków o umieszczenie  go w innej  placówce,  natomiast  w przypadku Marka  uwagi 
o problemach jakie stwarzał opisano dopiero w grudniu 2010 r., podczas gdy z wyjaśnień dyr. 
RDD wynika, iż kłopoty sprawiał on już w 2009 r. Poprzedni Zespół odbył się 25.06.2010r. 
w składzie: kierownik PCPR we Włoszczowe, pracownik socjalny z PCPR, dyrektor RDD, 
pracownik  socjalny  z   Katolickiego  Ośrodka  Adopcyjno  –  Opiekuńczego.  Omówiono 
wówczas  sytuację  wszystkich  wychowanków  przebywających  w  RDD  i  podjęto  decyzję 
o dalszym ich pobycie w placówce. 
W trakcie kontroli kontrolujący poprosili również dyr. RDD o udostępnienie indywidualnych 
planów Marka i Damiana sądząc, iż może tam odnotowano uwagi co do zachowań chłopców 
oraz  podejmowane  w  związku  z  tym  działania,  ale  dyr.  RDD  oświadczyła,  iż  całą 
dokumentację  (wraz  z  planami)  przekazała  do  placówki,  w  której  zostali  umieszczeni 
wychowankowie.  

Dzieci w placówce utrzymują kontakty z bliskimi, którzy są również zapraszani na 
różne  uroczystości  okolicznościowe.  Oliwkę  i  Anię  regularnie  (kilka  razy  w  miesiącu) 
odwiedzają  w  placówce  rodzice.  Czasem  dyr.  RDD  wraz  z  dziewczynkami  odwiedza 
rodziców  w  ich  domu.  Oliwka  ma  lepszy  kontakt  z  ojcem,  natomiast  Ania  z  matką. 
Dziewczynki odwiedzane są także przez babcię, chrzestną Oliwki oraz ciocię.
Ola utrzymuje kontakty z braćmi oraz z ciocią. Aktualnie kontakty z matką skończyły się 
ponieważ przebywa ona znowu w zakładzie karnym. 

W  placówce  właściwie  podejmowane  są  działania  na  rzecz  utrzymywania  przez 
wychowanków kontaktów z rodzicami i bliskimi.

Wypełnianie przez placówkę specjalistycznych zadań określonych w regulaminie.

Rodzinny Dom Dziecka we Włoszczowie nie ma ujętych zadań specjalistycznych  
w regulaminie. W sytuacjach wymagających pomocy specjalistów placówka korzysta z usług 
świadczonych  przez  specjalistów  zatrudnionych  PCPR  we  Włoszczowe  oraz  w  Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej. 
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Przestrzeganie  zasady  zatrudniania  wyłącznie  osób  o  kwalifikacjach  określonych 
w przepisach dotyczących placówek i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

W Rodzinnym Domu Dziecka we Włoszczowie  funkcję dyrektora  – wychowawcy 
pełni p. Mirosława Majchrzak, która posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania w/w 
stanowiska,  tj.  wykształcenie  średnie.  W  placówce  zatrudniony  jest  również  p.  Andrzej 
Majchrzak na stanowisku młodszego wychowawcy (1/2etatu). Państwo Majchrzak posiadają 
zaświadczenie  o  ukończeniu  szkolenia  PRIDE.  Ponadto  p.  Andrzej  Majchrzak  posiada 
zaświadczenie  psychologa  dot.  odpowiednich  predyspozycji  do  prowadzenia  tego  typu 
placówki  wydane przez  Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji  w Kielcach.
Placówka zatrudnia także na 1/4 etatu księgową.

W wyniku kontroli stwierdzono:
- placówka zapewnia dzieciom właściwą opiekę i  wychowanie oraz odpowiednie warunki 
mieszkaniowe, wyżywienie, ubrania, przybory szkolne, środki czystości,
-  bardzo  dobrze  opracowane  indywidualne  plany  pracy  oraz  karty  pobytu  dziecka,  które 
znajdowały się w placówce, 
-  dobrą  współpracę  z  różnymi  instytucjami  wspierającymi  placówkę  w realizacji  swoich 
zadań, 
-  w  placówce  właściwie  podejmowane  są  działania  na  rzecz  utrzymywania  przez 
wychowanków  kontaktów z rodzicami i bliskimi,
-  zdaniem  kontrolujących  przeniesienie  do  innej  placówki  Damiana  nie  jest  do  końca 
umotywowane,  zwłaszcza,  że  w  placówce  pozostała  młodsza  siostra  braci,  ponadto  na 
ostatnim  posiedzeniu  Zespołu  ds.  okresowej  oceny  sytuacji  dziecka  w  placówce 
postanowiono, iż dalszy pobyt Oli i Damiana w RDD jest w pełni zasadny,
- w protokołach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w RDD we Włoszczowie brak 
jest jakichkolwiek adnotacji na temat problemów z Damianem i wniosków o zmianę placówki 
(mimo to chłopiec został  przeniesiony do innej  placówki),  natomiast  w przypadku Marka 
uwagi  o  problemach  jakie  stwarzał  opisano  dopiero  w  grudniu  2010  r.,  dodatkowo  nie 
przedstawiono indywidualnych planów pracy Marka i Damiana,
-  podejmowane  działania  przez  dyr.  RDD  wobec  Marka  z  powodu  jego  nagannego 
zachowania (kontakt z policją, założenie sprawy o demoralizację, nadzór kuratora, itp.) nie 
przynosiły rezultatów,
-  przy  zatrudnieniu  pracowników zachowana  została  zasada  zatrudniania  wyłącznie  osób 
o kwalifikacjach  określonych  w przepisach dotyczących  placówek i  ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych.

Ustaleń dokonano w oparciu o:
1. Rozmowę z panią Mirosławę Majchrzak – dyrektorem RDD we Włoszczowe.
2. Analizę dokumentacji:
- akt osobowych wychowanków,
- indywidualnych planów pracy z dzieckiem, kart pobytu,
- protokołów z posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
- medycznej i szkolnej dzieci,
- korespondencji z sądem oraz innymi instytucjami.
3. Wizję lokalną i oględziny pomieszczeń placówki.
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Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole 
kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z  2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) 
1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając 
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli 
nie  stanowi przeszkody do podpisania protokołu  przez  zespół  inspektorów i  sporządzenia 
zaleceń pokontrolnych.
3.  Kierownikowi  jednostki  podlegającej  kontroli  przysługuje  prawo  zgłoszenia,  przed 
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych 
w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej 
wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu 
wraz  z  podaniem  jej  przyczyn  biegnie  od  dnia  doręczenia  kierownikowi  jednostki 
podlegającej  kontroli  stanowiska  dyrektora  właściwego  do  spraw  pomocy  społecznej 
wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  po 
jednym  przekazano  Dyrektorowi  Rodzinnego  Domu  Dziecka  we  Włoszczowie  oraz 
Dyrektorowi  Wydziału   Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w  Kielcach. 

Protokół   podpisali:                                                          
Ze strony jednostki kontrolującej: Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Małgorzata Bojar Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1  
we Włoszczowie p. Mirosława Majchrzak

2. Katarzyna Arendarska 

Protokół sporządzono: 03.03.2011 r. Protokół przekazano: 10.03.2011 r.
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Załączniki:

1. Pismo p. Mirosławy Majchrzak – dyr. Rodzinnego Domu Dziecka we Włoszczowie.
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