
 
 

 
 

  
 
LOL.410.019.03.2016 
P/16/040 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/040 – Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie. 

Kontroler Rafał Dmytrenko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/85/2016 z 3 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4,  
11-600 Węgorzewo (dalej: „MGOPS” lub „Ośrodek”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Dorota Giczewska – Dyrektor MGOPS od 1 października 2008 r.  

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

MGOPS zapewnił możliwość dostępu do placówek wsparcia dziennego wszystkim 
dzieciom z rodzin, u których występował problem bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz trudności w nauce. W tym celu Ośrodek prowadził  
aktywny monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
Ośrodek wywiązywał się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej2 („ustawa  
o pieczy”) poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia 
dziennego, zarówno w formie opiekuńczej jak i specjalistycznej. Placówki te 
spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 13 października w 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych3, jakie 
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dostępność i adekwatność opieki w formie placówek wsparcia dziennego, 
a także innych form pracy z rodziną w świetle potrzeb gminy. 

1.1. Gminny system wspierania rodzin zagrożonych kryzysem i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

W badanym okresie, tj. w latach 2013-2016 (I półrocze) Ośrodek diagnozował 
sytuację w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną na poziomie lokalnym m.in.  
w następujący sposób: 

• Powołany Zarządzeniem Burmistrza Zespół Zadaniowy ds. opracowania 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzewo na lata 
2014-2020 z udziałem przedstawicieli pomocy społecznej opracował tzw. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
2 Dz.U. z 2016 r. poz. 575 
3 Dz.U. poz. 1630 z 2015 r. 
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„drzewo problemów”, zawierające zagadnienia dotyczące rodziny i dzieci 
(dokonano także analizy ankiet przeprowadzonych wśród społeczności 
lokalnej). Stwierdzono zbyt małą aktywność edukacyjną, skutkującą np. niską 
motywacją dzieci do nauki (brak perspektyw późniejszego zatrudnienia, trudna 
współpraca w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, postawa 
roszczeniowa rodziców), ograniczenie rozwoju dzieci i młodzieży (ograniczenie 
kreatywności dzieci przez programy nauczania, zbyt długi czas przebywania  
w domu przy komputerze, niechęć do czytania książek, ograniczenie rozwijania 
zdolności manualnych), nasilanie się zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
występowanie zachowań ryzykownych oraz przestępstw (niedostateczna 
organizacja czasu wolnego młodzieży, brak zainteresowania rodziców dziećmi).  

• Przygotowany przez MGOPS Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 
Węgorzewo na lata 2014-2016 wskazał na takie problemy jak alkoholizm, 
narkomania, przemoc, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, bezrobocie oraz ubóstwo jako główne przyczyny 
dezorganizujące życie rodzin i najczęstszą przyczynę niedostosowania 
społecznego dzieci. Wskazano w nim również, że rodziny dysfunkcyjne 
wymagają stałego monitorowania przez m.in. pracowników socjalnych, 
pedagogów szkolnych i innych instytucji, które mają kontakt z rodziną. 

• W opracowanej co roku „Ocenie zasobów pomocy społecznej” MGOPS zawarł 
dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających  
z pomocy i wsparcia oraz zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia. Dokument 
ten przedkładany był Radzie Miejskiej.  

• Diagnoza dotycząca sytuacji dziecka i rodziny na poziomie lokalnym 
prowadzona była przez pracowników socjalnych MGOPS poprzez pracę 
socjalną i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wykazywana  
w sprawozdaniach półrocznych i rocznych MPiPS-03. 

• W sprawozdaniach rzeczowo – finansowych z wykonywania przez Gminę zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określano m.in. 
skuteczność pracy asystentów rodziny. 

Mimo, że diagnoza dotycząca sytuacji opieki nad dzieckiem i rodziną nie była 
odrębnym dokumentem, to jednak została opracowana i stanowiła część Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Węgorzewo na lata 2014-2016. 

(dowód: akta kontroli str.3-41,139-142) 

Uchwałą z 29 stycznia 2014 r. Rada Miejska w Węgorzewie przyjęła Gminny 
Program Wspierania Rodzinny na lata 2014-2016. Program opracowano, aby 
wspierać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego 
funkcjonowania. Przygotowania do opracowania uchwały w sprawie Programu 
rozpoczęto dopiero po przedłożeniu (19 marca 2013 r.) Radzie Miejskiej  
w Węgorzewie rocznego sprawozdania z zakresu wspierania rodziny oraz 
wykazaniu w nim potrzeby uchwalenia gminnego programu wsparciu rodziny.  
Program zawierał cele  szczegółowe obejmujące m.in.: 

- diagnozowanie i analizę środowisk rodzinnych poprzez: wywiad środowiskowy  
w rodzinie przeżywającej trudności, pracę socjalną, konsultacje ze specjalistami, 

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez: 
dożywianie dzieci, monitorowanie zagrożeń sytuacji zdrowotnej dzieci, 
zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom, uświadamianie 
rodzin o podmiotach udzielających pomocy, 
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- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez: umożliwienie 
rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, umożliwienie dzieciom z rodzin 
przeżywających trudności korzystania z pomocy placówek wsparcia dziennego, 
pomoc rodzinom w dostępie do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego  
i terapeutycznego, a także prawnego, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego. 

Ustalono, że koordynatorem Programu będzie MGOPS w Węgorzewie,  
we współpracy m.in. z takimi instytucjami jak kuratorzy sądowi, Komenda 
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoły i PCPR. 
Program precyzował zakres zadań  dla ww. podmiotów. Jako spodziewane efekty 
realizacji Programu wskazano poprawę funkcjonowania rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi, zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy 
zastępczej oraz poprawę sytuacji dzieci w rodzinie. Uznano, że Program ma 
charakter otwarty, co oznacza, że powinien ewoluować w zależności od 
pojawiających się potrzeb.  

NIK zwraca uwagę, że Program Wspierania Rodziny nie zawierał kilku istotnych 
elementów, tj. harmonogramu jego realizacji, wskaźników stopnia osiągnięcia 
realizowanych celów, częstotliwości monitorowania, oceny i zasad dotyczących 
prowadzenia ewaluacji Programu. Według NIK, w nowym programie, który 
obowiązywał będzie od 2017 r. elementy te powinny zostać uwzględnione.   

 (dowód: akta kontroli str.42-48, 730-738) 

W latach 2013 – 2016 MGOPS przedkładał Radzie Miejskiej Węgorzewo 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Przedstawiano  
w nich potrzeby dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Wskazano 
m.in. na: potrzebę wsparcia przez psychologa rodzin znajdujących się w kryzysie; 
rozszerzenia oferty dla tych rodzin, poprzez utworzenie „szkoły dla rodziców” 
mającej na celu wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców, a także 
utrzymanie dotychczasowej liczby asystentów rodziny. Ze środków wynikających  
z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez 
Gminę finansowano prowadzenie obu placówek wsparcia dziennego oraz 
poszerzenie oferty wsparcia rodzin poprzez możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

 (dowód: akta kontroli str.49-90) 

1.2.  W latach objętych kontrolą na terenie Gminy działały dwie placówki wsparcia 
dziennego podlegające MGOPS, tj:   

- Ognisko Wychowawcze „Cichy Kącik” w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Węgorzewie (o charakterze opiekuńczym), 

- Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Węgorzewie (o charakterze specjalistycznym). 

Na terenie Gminy funkcjonowała jeszcze jedna placówka specjalistyczna, jednakże 
była ona prowadzona przez Urząd Gminy w Węgorzewie, a nie przez MGOPS.  

Od 2015 r. liczba miejsc w placówce opiekuńczej zmniejszyła się z 30 do 15 osób. 
W okresie 2012-2014, przy zatrudnieniu jednego wychowawcy prowadzono zajęcia 
w podziale na grupy wiekowe, aby nie przekroczyć ustawowego limitu 15 dzieci na 
jednego wychowawcę. Od 2015 r. zwiększeniu uległa liczba zajęć i lekcji 
dydaktycznych w szkole i skutkowało to zmianą organizacji pracy w placówce. 
Zmniejszono liczbę miejsc, aby w świetlicy nie przebywało więcej niż 15 dzieci  
w jednym czasie. 

W badanych latach szkolnych, liczba umieszczonych w placówce opiekuńczej dzieci 
(wyliczona na podstawie dziennika zajęć) przeciętnie wynosiła odpowiednio od 18 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
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do 13. Liczba miejsc w placówce specjalistycznej w badanych latach wynosiła 30,  
a przeciętna liczba umieszczonych w niej dzieci w badanych latach szkolnych  
(na podstawie dziennika zajęć) od 33 do 23. 

Dyrektor MGOPS wyjaśniła, że do placówki specjalistycznej w 2012 r. i 2013 r. 
została przyjęta większa liczba osób niż miejsc ponieważ była taka potrzeba. Dzieci 
uczęszczające do placówki były w większości uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1, 
gdzie mieści się placówka. Ponadto, podkreśliła, że przyjęcie tych dzieci nie 
powodowało naruszenia art. 28 ust.2 ustawy o pieczy i że w jednym czasie nie 
przypadało więcej niż 30 dzieci na dwóch wychowawców. 

Z otrzymanych przez kontrolera NIK informacji ze szkół podstawowych 1 i 2,  
w których znajdowały się placówki wsparcia dziennego wynikało że, wszyscy 
uczniowie potrzebujący wsparcia ze strony ww. placówek zostali do nich przyjęci.  
W informacji otrzymanej z Zespołu Szkół w Radziejach wskazano, że przy szkole 
nie funkcjonuje taka placówka, chociaż liczbę dzieci, która wymagałaby takiego 
wsparcie oszacowano na 15 osób4. Dzieci z ZS w Radziejach, mające trudności  
w nauce o różnym podłożu i sprawiające problemy wychowawcze, objęte zostały 
pomocą psychologiczno-wychowawczą świadczoną w szkole. 

Dzieci były przyjmowane do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez 
MGOPS z powodów takich jak: bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm rodziców, 
bezrobocie, niepełnosprawność, trudności w nauce oraz ubóstwo rodzin. 

Ze względu na bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
w prowadzeniu przez nich gospodarstw domowych, w badanym okresie MGOPS 
udzielał pomocy od 75 do 110 rodzinom rocznie. W latach 2012-2016 liczba dzieci  
w tych rodzinach wynosiła od 181 do 200.  

W badanym okresie Gmina Węgorzewo nie planowała uruchomienia nowych, 
dodatkowych placówek wsparcia dziennego ani zmiany formy ich funkcjonowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 92-138, 730-738) 

1.3    Koordynacja kompleksowej pracy z rodzinami przeżywającymi trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy. 

W badanym okresie, rodziny z terenu Gminy przeżywające problemy opiekuńczo-
wychowawcze wspierano (przy współudziale MGOPS) m.in. poprzez poradnictwo 
psychologiczne, prawne, socjalne, rodzinne, terapię psychologiczną i dla osób 
uzależnionych oraz współuzależnionych. Prowadzono także wsparcie za pomocą 
asystenta rodziny, poradnictwa pedagogicznego, wczesnego wspomagania rozwoju 
i poradnictwa terapeuty uzależnień. Nie prowadzono w tym okresie mediacji. 
Ponadto, zorganizowano 4 grupy wsparcia i 5 grup terapeutycznych. Nie utworzono 
żadnych grup samopomocowych. Grupy terapeutyczne i grupy wsparcia były 
przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci z rodzin, w których występowały problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz występował problem przemocy w rodzinie i problem 
uzależnień. 

W badanym okresie nie było przypadków nieprzyjmowania dzieci do placówek 
wsparcia dziennego podległych MGOPS, nie było także dzieci oczekujących na 
przyjęcie do placówek wsparcia dziennego.  

 (dowód: akta kontroli str.143-145) 

  

                                                      
4 Odległość od Węgorzewa do Radziej wynosi ok. 18 km. 
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1.4. Finansowanie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w poszczególnych 
latach.  

W latach 2013-2016 MGOPS przygotowywał plany wydatków, które były 
przekazywane Burmistrzowi Gminy Węgorzewo i następnie ujmowane w rozdziale 
85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) budżetu Gminy. Wykonanie wydatków  
na utrzymanie placówek w poszczególnych latach wynosiło  odpowiednio:  
140.080 zł w 2013 r., 141.536 zł w 2014 r., 152.304 zł w 2015 r. i 74.962 zł  
za I półrocze 2016 r., co w 100% pokrywało się z założonymi przez MGOPS 
planami.  

Jedynym źródłem finansowania placówek wsparcia dziennego były środki budżetu 
Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określonych w art. 182 ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi5.  

W badanym okresie placówka wsparcia dziennego „Przyjazny Kącik” była 
remontowana ze środków budżetu Gminy nieujętych w gminnym programie 
profilaktyki (m.in. naprawiono podłogi, uzupełniono ubytki w ścianach i odmalowano 
je). W przypadku Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” przeprowadzono gruntowny 
remontu pokoju wychowawców, w którym prowadzono zajęcia specjalistyczne, 
odnowiono salę dla dzieci i zakupiono biurka. Całość sfinansowano z pozyskanych 
od sponsorów środków zewnętrznych. W ww. okresie MGOPS, na wniosek 
wychowawców świetlic, zakupił na potrzeby ww. placówek wyposażenie, takie jak 
np. telewizor, komputer, odkurzacz. 

Drobne naprawy, po uprzednim zgłoszeniu przez wychowawców do dyrektora 
szkoły, wykonywał konserwator danej szkoły, a prace wymagające większych 
nakładów finansowych były zgłaszane przez MGOPS do Burmistrza na kolejny rok 
budżetowy. W 2013 r. i 2016 r. dyrektor Ośrodka, wraz z powołaną przez niego 
komisją, przeprowadzał przeglądy warunków pracy i ochrony przeciwpożarowej  
w placówkach. W ich wyniku sporządzono plany poprawy warunków pracy i ustalono 
zadania i terminy realizacji poszczególnych działań. W Planie poprawy warunków 
pracy ujęto m.in. następujące działania: 

• w świetlicy specjalistycznej: 

- zamontowanie brakującego kolanka na rurze odprowadzającej wodę z rynny, 

- wyrównanie  powierzchni chodnika przed wejściem do świetlicy, 

- zawieszenie napisu informującego o godzinach otwarcia świetlicy, 

- pomalowanie drzwi i sali zabaw, 

- remont pomieszczenia wychowawców. 

• w świetlicy opiekuńczej: 

- remont podłogi w pomieszczeniu, 

- wymianę zużytej wykładziny na podłodze, 

- zabezpieczenie niebezpiecznego metalowego elementu na rurze co w sali dla 
dzieci, 

- umieszczenie na drzwiach napisu „Wyjście ewakuacyjne”, 

- wymianę dwóch gniazdek elektrycznych na sali zabaw, 

- zawieszenie gaśnicy przeciwpożarowej. 

W latach 2013 – 2016 (I półrocze) Dyrektor MGOPS przeprowadzał raz w roku 
hospitację zajęć prowadzonych w placówkach. Na podstawie dzienników zajęć  
                                                      
5 Dz. U z 2016 r., poz. 487, ze zm. 
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sprawdzano zakres merytoryczny prowadzonych zajęć, a także frekwencję 
wychowanków. W tym okresie pracownik Urzędu Miejskiego przeprowadził 5 kontroli 
placówek, podczas których sprawdzano działania realizowane w świetlicach, liczbę 
uczestniczących w nich dzieci, realizatorów działań, bazę lokalową, wyposażenie 
placówek oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji. Także Gminna Komisja  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 5 wizytacji. W ich toku 
sprawdzano, czy zajęcia prowadzone były zgodnie z zapisami umów. W toku tych 
kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w obszarze funkcjonowania 
placówek.  

 (dowód: akta kontroli str.146 -192, 730-738) 

W badanym okresie nie wpłynęły ani do MGOPS ani do Urzędu Miejskiego skargi na 
działalność placówek. 

 (dowód: akta kontroli str.166-167 ) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

2. Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem 
lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych. 

W sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny MGOPS odnosił 
się do monitoringu rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Nie opracowano procedury 
pisemnej w ww. zakresie. Monitoring był prowadzony przez pracowników socjalnych 
i asystentów rodziny oraz inne instytucje pracujące na rzecz dziecka i rodziny  
(np. wychowawcy placówek wsparcia). Asystent rodziny podejmował pracę  
z rodziną w celu poprawy jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a po zakończeniu 
jego pracy środowisko nadal było monitorowane – wspólnie przez pracownika  
i asystenta rodziny. Z wizyty monitorującej asystent sporządzał pisemną informację. 
Taki monitoring odbywał się w okresie ok. pół roku po zakończeniu pracy asystenta, 
z częstotliwością minimum raz w miesiącu.  

MGOPS planował działania w ww. zakresie poprzez wsparcie pracownika 
socjalnego i asystenta rodziny m.in. w następujących zadaniach: 

- wzmacniania rodzin, motywowania ich do podjęcia działań zmierzających do 
zmiany trudnej sytuacji – rozwiązania problemu, 

- uświadamiania rodzinom różnych aspektów trudnej sytuacji i przyczyn 
występowania trudności, 

- wspólnego rozwiązywania spraw (np. w urzędach, szkołach, u lekarza 
rodzinnego), 

- ułatwiania rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego (prawnego, 
rodzinnego, psychologicznego). 

Z wyjaśnień Dyrektor MGOPS wynikało, że rodziny mające trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci były 
identyfikowane na podstawie wywiadów środowiskowych i pracy socjalnej 
prowadzonej przez pracowników socjalnych. Przy identyfikacji tych rodzin MGOPS 
współpracował z pracownikami oświaty (pedagodzy szkolni, nauczyciele), którzy 
sygnalizowali niepokojące sytuacje dotyczące uczniów. Pracownicy socjalni 
współpracowali również ze służbą zdrowia (lekarze pierwszego kontaktu, 
pielęgniarki środowiskowe, szpitale), której przedstawiciele również zgłaszają do 
MGOPS rodziny, w których może występować problem wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej. Zdarzało się również, że do Ośrodka zgłaszali się 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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przedstawiciele społeczności lokalnych, jak również radni i sołtysi informując  
o niepokojących sytuacjach na ich terenie. Na podstawie takich sygnałów 
pracownicy MGOPS przeprowadzali wywiady środowiskowe, w celu rozeznania 
sytuacji rodziny i w przypadku ewentualnego potwierdzenia nieprawidłowości w 
wypełnianiu przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci 
podejmowali stosowne działania pomocowe na rzecz rodzin. 

 (dowód: akta kontroli str. 193-197, 730-738) 

Według wyjaśnień Dyrektor Ośrodka, w okresie latach 2013-2016 MGOPS 
dysponował informacjami o rodzinach przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze i będących w kryzysie. W 2013 r. rozpoznano 32 takie rodziny  
(w tym 3 rodziny nie korzystające wcześniej z pomocy społecznej), w 2014 r.  
33 rodziny (w tym 6 rodzin nie korzystających wcześniej z pomocy społecznej),  
w 2015 r. 33 rodziny (w tym 3 rodziny nie korzystające wcześniej z pomocy 
społecznej) a w 2016 r. 35 rodzin (w tym 4 rodziny nie korzystające wcześniej  
z pomocy społecznej).  

Na podstawie próby 4 rodzin, które dotychczas nie korzystały z pomocy MGOPS,  
a uzyskano informację o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych w nich 
występujących, dokonano analizy podjętych przez MGOPS działań na rzecz 
wsparcia tych rodzin i dzieci. Stwierdzono m.in., że:    

- w każdej rodzinie został przeprowadzony wywiad środowiskowy i za zgodą 
rodzin przydzielono im asystenta rodziny, 

- w każdym przypadku udzielono rodzinom wsparcia, poprzez np. pracę socjalną, 
wsparcie pedagogiczne (objęto 3 rodziny) i psychologiczne (2 rodziny), 
socjoterapeutyczne (jedna rodzina) oraz poradnictwo rodzinne (w dwóch 
rodzinach), 

- w jednym przypadku dzieci zostały skierowane do specjalistycznej placówki 
wsparcia dziennego, a także objęte zostały dożywianiem, 

- w jednym przypadku rodzic został objęty wsparciem terapeutycznym ze strony 
terapeuty uzależnień, a w kolejnej rodzinie dziecko zostało poddane opiece 
zdrowotnej ze strony psychiatry dziecięcego. 

 (dowód: akta kontroli str.196-197, 730-738) 

W badanym okresie w pieczy zastępczej umieszczono odpowiednio: w 2014 r. 
pięcioro dzieci (jedno powróciło w tym samym roku do rodziny biologicznej), w 2015 r. 
siedmioro dzieci (powróciło dwoje) oraz w 2016 r. czworo dzieci (jedno powróciło do 
rodziny biologicznej). 

 (dowód: akta kontroli str. 49-90) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

3. Prawidłowość i skuteczność pracy placówek wsparcia dziennego 
podległych MGOPS. 

3.1 Uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
zatwierdzenia statutu MGOPS, ośrodkowi temu przekazano prowadzenie obu 
placówek wsparcia dziennego, co zostało odzwierciedlone w nowej strukturze 
organizacyjnej Ośrodka.  

 (dowód: akta kontroli str. 198-207) 

3.2. W regulaminie organizacyjnym i statucie MGOPS określono formy placówek,  
tj. specjalistyczną (Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom”) i opiekuńczą (Ognisko 
Wychowawcze „Przyjazny Kącik”).    
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Obie świetlice zapewniały pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin niewydolnych 
wychowawczo i zagrożonych patologią, znajdujących się w trudnej sytuacji 
osobistej, rodzinnej, życiowej i wymagających specjalistycznej pomocy i terapii. 
Pomocy wychowankom udzielano m.in. poprzez: pomoc w kryzysach szkolnych, 
rodzinnych, osobistych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 
psychologiczne, indywidualne programy korekcyjne i pomoc w nauce. Dodatkowo,  
w świetlicy specjalistycznej prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. 

3.3. Nabór do placówek wsparcia dziennego prowadzony był na początku roku 
szkolnego. O działalności placówek rodzice dowiadywali się za pośrednictwem 
szkoły oraz z informacji zamieszczonych na stronie internetowej MGOPS, a także  
z ulotek informacyjnych dostępnych w siedzibie Ośrodka i w innych instytucjach na 
terenie Gminy, np. w Urzędzie Gminy i PCPR w Węgorzewie. Istniała możliwość 
zgłaszania się do placówek w trakcie roku szkolnego, w celu zasięgnięcia 
szczegółowych informacji o zakresie ich działalności. 

Przed rozpoczęciem pracy w roku szkolnym, wychowawcy spotykali się 
indywidualnie z każdym nowo przyjętym dzieckiem i jego rodzicem, jak również  
z rodzicami dzieci uczęszczających wcześniej, w celu zapoznania się z obecną 
sytuacją. Regulamin organizacyjny każdej placówki był dostępny dla rodziców do 
wglądu. Rodzice byli angażowani do pomocy do dodatkowych działań, nieujętych  
w planach długoterminowych. Wychowawcy organizowali zajęcia integrujące dzieci, 
polegające na zabawach i grach zespołowych, organizowaniu Andrzejek i Mikołajek 
i zajęciach rekreacyjnych.   

 (dowód: akta kontroli str. 198-207, 730-738) 

3.4. Przyjmowanie dzieci do placówek odbywało się wg. regulaminu 
organizacyjnego danej placówki. Rodzice wypełniali karty zgłoszeniowe, na 
podstawie których przyjmowano dzieci do świetlic. Nie było możliwości zgłaszania 
dziecka przez Internet. Rodzice wyrażali pisemnie zgodę na uczestnictwo dziecka w 
zajęciach. 

Wszystkie dzieci zgłaszające chęć uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego 
były do nich przyjmowane na bieżąco w danym roku szkolnym. Przed przyjęciem 
dziecka zasięgano informacji o rodzinie dziecka w MGOPS oraz szkole, do której 
uczęszczało. W 2014 r. do placówki specjalistycznej zostało skierowane jedno 
dziecko przez kuratora sądowego, za zgodą rodziców. Ponadto, w badanym okresie 
do obu placówek 103 dzieci zgłosiły szkoły i 156 MGOPS (we wszystkich 
przypadkach za zgodą rodziców).  

W placówkach było łącznie 79 w 2013 r., 69 w 2014 r., 65 w 2015 r. i 47 dzieci  
w I półroczu 2016 r.6 W latach 2014-2016 funkcjonowała tylko jedna grupa 
socjoterapeutyczna w placówce specjalistycznej (wcześniej, w 2013 r. były dwie 
takie grupy). Zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się poza placówką 
specjalistyczną, tj. w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Węgorzewie.  
W latach 2013 – 2015 dzieci w placówce opiekuńczej były podzielone na dwie grupy 
wiekowe – klasy 1-3 i 4-6. 

W każdej placówce pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie nie było 
więcej niż 15 dzieci, ponieważ dzieci przychodziły do świetlic w różnych godzinach, 
co wynikało z analizy próby frekwencji w dwóch miesiącach (listopad i luty)  
z każdego badanego roku. W przypadku choroby wychowawcy, w świetlicy 
specjalistycznej wychowawcę doraźnie zastępował pracownik Ośrodka. Z uwagi na 
to, że w świetlicy opiekuńczej zatrudniony był tylko jeden wychowawca,  

                                                      
6 Świetlica specjalistyczna: w 2012 r. - 33 dzieci, w 2013 r. - 31, w 2014 r. - 24, w 2015 r. - 23, I półrocze 2016 r. - 30; 
  Świetlica opiekuńcza: w 2012 r. - 18 dzieci, w 2013 r. - 17, w 2014 r. - 14, w 2015 r. - 14, I półrocze 2016 r. - 13. 
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w analogicznej sytuacji świetlica była zamykana, a dzieci mogły przejść do placówki 
specjalistycznej, z zachowaniem wymogu z art. 28 pkt 2 ustawy o wspieraniu 
rodziny odnośnie liczby wychowanków.  

Frekwencja dzieci w obu placówkach wyglądała następująco: 

• w świetlicy specjalistycznej – liczba dzieci na początku roku szkolnego 2013/14 
wynosiła 38, a na koniec – 36 dzieci (dwoje dzieci zmieniło miejsce 
zamieszkania), na początku 2014/15 – 33, na koniec 31 dzieci (jedno 
umieszczono w domu dziecka, a drugie zmieniło miejsce zamieszkania),  
na początku i na końcu 2015/16 – 30 dzieci. 

Dyrektor Ośrodka wyjaśniła że na początku roku szkolnego przyjęto więcej 
dzieci niż było miejsc, ponieważ była taka potrzeba, a z rozeznania wśród dzieci 
wynikało, że nie będą przebywały one w placówce w tym samym czasie, 
ponieważ miały różne godziny zajęć w szkole i liczba dzieci na dwóch 
wychowawców nie przekraczała 30. 

• w świetlicy opiekuńczej – liczba dzieci na początku roku szkolnego 2013/14 
wynosiła 18, a na koniec – 20 (2 osoby zostały wypisane i umieszczone  
w pieczy zastępczej, a przyjęto 4 osoby). Na początku 2014/15 było 18, a na 
koniec – 20 osób. Na początku i końcu roku szkolnego 2015/16 było 15 dzieci  
(3 dzieci zostało wypisanych ze względu na utrudniony dojazd i odbiór dzieci 
zamieszkujących tereny wiejskie, a przyjęto 3 innych dzieci).  

Na podstawie analizy zapisów w dziennikach zajęć w październiku i kwietniu  
w każdym badanym roku stwierdzono, że średni odsetek obecności na zajęciach 
wynosił dla placówki opiekuńczej od 92% do 98% w danym miesiącu,  
a w   przypadku placówki specjalistycznej od 80% do 92%. W obu placówkach nie 
było podziału na poszczególne zajęcia tematyczne. Prowadzone zajęcia 
obejmowały wszystkie dzieci w danej placówce. 

Z ankiet7 wypełnionych przez dzieci w placówkach wynikało że: 

- 43 dzieci (95%) było bardzo zadowolonych z uczęszczania do świetlicy, 

- 44 dzieci (98%) odpowiedziało, że jest wiele ciekawych, interesujących zajęć w 
świetlicach, 

- 40 dzieci (89%) nauczyło się systematycznie odrabiać lekcję, 

- 43 dzieci (95%) stwierdziło, że mogło liczyć na wychowawców w przypadku 
trudności w nauce, 

- 45 dzieci (100%) odpowiedziało, że nikt z wychowawców nie krzyczy na nie, nie 
wyzywa ich i nie upokarza.   

 (dowód: akta kontroli str. 198-207,212-218,381-729,730-738) 

3.5. W obu świetlicach ustanowiono pisemne wymagane zasady postępowania  
i zachowania dzieci. Były one wypracowane wspólnie z dziećmi, zostały także 
przedstawione rodzicom, aby mogli oni podobne zasady wprowadzić w domu. 
Regulaminy umieszczone były w widocznych miejscach, aby dzieci w każdej chwili 
miały możliwość przypomnienia sobie o obowiązujących zasadach. W regulaminach 
obowiązujących w świetlicach zapisano zasady w sposób syntetyczny,  
m.in. o następującej treści: 

- „dbamy o sprzęt i porządek”, 

- „używamy magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję”, 

- „szanujemy siebie nawzajem”, 

                                                      
7 Rozdano 45 ankiet wśród dzieci (100% wróciło wypełnionych), 38 ankiet wśród rodziców (100% wypełniono), 20 ankiet wśród 
nauczycieli (100% wypełniono). 
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- „nie kłamiemy”, 

- „nie dokuczamy sobie”, 

- „wspieramy się wzajemnie”.  

W placówce specjalistycznej zapisano 8 takich zasad, a w opiekuńczej 10. 

 (dowód: akta kontroli str. 198-207) 

3.6. Placówki funkcjonowały 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8 do 16. Świetlice usytuowane były w szkołach, dzieci mogły przyjść 
do placówek bezpośrednio po zakończeniu zajęć, nie czekając na otwarcie 
placówki. Placówki te były otwarte w ferie i wakacje i inne dni wolne od szkoły  
w godzinach 8-16. 

Placówki nie organizowały dowozu dzieci, dzieci z terenu Gminy korzystały  
z środków transportu zapewnionych przez Gminę. Dzieci zamieszkałe ok. 5 km. od 
placówek dojeżdżały do szkoły i świetlic autokarem szkolnym. 

Na każdy badany rok szkolny wychowawcy opracowywali plany pracy, w układzie 
tygodniowym, miesięcznym i na cały rok szkolny. Ogólny plan pracy został 
opracowany dla wszystkich dzieci przez wychowawców, zarówno w opiekuńczej jak 
i specjalistycznej placówce. Zatrudnieni specjaliści przygotowali  indywidualne plany 
pracy na potrzeby swoich zajęć (m.in. logopedycznych i korekcyjno-
kompensacyjnych). 

W placówce specjalistycznej odbywały się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne i psychologiczne, które prowadzone były na terenie placówki przez 
wychowawcę oraz zatrudnionych specjalistów. W świetlicy specjalistycznej 
zatrudniony był psycholog, pedagog i logopeda – wychowawca po studiach 
podyplomowych z logopedii. Natomiast w placówce opiekuńczej zajęcia 
logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne były prowadzone przez zatrudnionego 
specjalistę. 

W oby placówkach wychowawcy byli zatrudnieni na umowę o pracę na pełnym 
etacie, czyli 8 godzin dziennie. W placówce specjalistycznej zatrudnieni byli 
dodatkowo specjaliści na umowę zlecenie, na okres jednego roku kalendarzowego, 
do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (pedagog) i psychologicznych, 
a w placówce opiekuńczej zatrudniano jednego specjalistę na umowę zlecenie, który 
prowadził zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. 

Od 2013 r. skład wychowawców w placówkach był niezmienny (jako wychowawcy 
zatrudnione były wyłącznie kobiety). Placówki nie zwracały się do Ośrodka lub 
Gminy o zatrudnienie dodatkowych pracowników. Nie zatrudniano w świetlicach 
wolontariuszy, ale zatrudniano stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy  
w Węgorzewie, w wymiarze ośmiu godzin dziennie.  

Dyrektor MGOPS oraz zatrudnieni wychowawcy posiadali wymagane wykształcenie, 
o którym mowa w art. 25 i 26 ustawy o pieczy (jeden z wychowawców ukończył 
również studia podyplomowe w zakresie logopedii). W placówce specjalistycznej  
zatrudnieni byli tacy specjaliści jak: logopeda, pedagog, psycholog, socjoterapeuta, 
którzy posiadali wymagane wykształcenie wyższe. W placówce opiekuńczej 
zatrudniano natomiast logopedę oraz pedagoga. 
 
Wychowawcy brali udział w szkoleniach o tematyce obejmującej m.in. zagadnienia 
przemocy w rodzinie. Wychowawcy ze świetlic nie uczestniczyli w szkoleniach 
superwizyjnych.                                                                                                    
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Z ankiet wypełnionych przez dzieci wynikało, że 43 osoby (95%) mogą liczyć na 
pomoc wychowawców, gdy mają trudności w nauce, a 45 osób (100%) 
odpowiedziało, że wychowawcy starali się im pomóc, gdy były smutne.  

 (dowód: akta kontroli str. 198-207, 219-253, 381-729,730-738) 

3.7. W placówkach prowadzone było dożywianie dzieci, w formie drugiego 
śniadania, finansowane przez MGOPS. Śniadania takie składały się z kanapek  
z wędliną lub serem i dodatku warzywnego. W czasie wakacji i ferii MGOPS 
kupował produkty spożywcze i w ramach zajęć kulinarnych wychowawcy wraz  
z dziećmi przygotowywali posiłki.  

 (dowód: akta kontroli str.198-207) 

3.8. Oględziny przeprowadzone w obu placówkach wsparcia dziennego podległych 
MGOPS wykazały, że świetlice spełniały warunki określone w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 października w 2015 r. w sprawie wymagań 
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona 
placówka wsparcia dziennego. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 
placówek podłoga i ściany wykonane są w sposób umożliwiający łatwe utrzymanie 
czystości, zaś instalacja elektryczna została zabezpieczona przed dostępem dzieci. 
W pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu dzieci temperatura minimalna 
wynosiła 20°C, istniała możliwość otwierania wszystkich okien. W świetlicach był 
dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, umywalki, miski ustępowej, środków 
higieny osobistej (mydło, ręczniki papierowy, suszarka do rąk). W świetlicy było 
miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości (zabezpieczone 
przed dostępem dzieci), a także miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej. 
Zachowano również należyty stan techniczny sprzętu i wyposażenia (telewizora, 
komputera, kserokopiarki, książek i zabawek). 

 (dowód: akta kontroli str.208-211) 

3.9. Prawidłowość i skuteczność pracy placówek wsparcia dziennego podległych 
MGOPS zbadano na podstawie próby 30 dokumentacji dzieci uczęszczających  
do tych placówek. Do próby wybrano dzieci z obu placówek. Objęła ona jedno 
dziecko, które zostało skierowane do pieczy zastępczej. Dziewiętnaścioro dzieci 
objętych próbą nadal uczęszczało do placówek wsparcia dziennego (okres 
uczęszczania od 1 roku do 7 lat).   W wyniku badania ustalono, że: 

• Dzieci były kierowane do świetlic przez MGOPS w 21 przypadkach, a przez 
szkoły w 9. Zgodę na umieszczenie w placówce każdorazowo wyrażali rodzice. 
Dla każdego dziecka wychowawcy opracowali diagnozę psychologiczną, 
pedagogiczną i społeczną. Były one sporządzane w terminach od jednego 
miesiąca do czterech miesięcy. Zdaniem wychowawców, dłuższy czas 
obserwacji dziecka w różnych sytuacjach dawał możliwość obiektywnego 
postawienia diagnozy i zebrania stosownej dokumentacji. Diagnozy zawierały 
m.in.: 

− wyniki obserwacji i analizę zachowań dziecka, 

− określenie co „działa” na dziecko (np. pochwała, kontakt osobisty, prośba, 
uśmiech, nagroda), 

− wyniki wywiadu i rozmowy indywidualnej przeprowadzonej  
z rodzicami/opiekunami dziecka oraz z samym dzieckiem (np. cele dla 
wychowawcy „stosować pozytywne wzmocnienia”, „pomagać w nauce 
matematyki”), 

− wyniki wywiadu i konsultacji z wychowawcą szkolnym dziecka lub 
pedagogiem szkolnym (np. arkusz informacyjny ze szkoły), 
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− wyniki wywiadu i konsultacji z pracownikiem socjalnym, kuratorem sądowym 
(np. zapis o konieczności kontaktu z kuratorem sądowym, pracownikiem 
socjalnym), 

− wyniki konsultacji z placówkami specjalistycznymi oraz instytucjami 
działającymi na rzecz dziecka i rodziny (np. wskazanie do włączenia dziecka 
do grupy specjalistycznej prowadzonej w poradni, zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej). 

• Dla każdego dziecka opracowany został, w oparciu o diagnozę, indywidualny 
plan pracy uwzględniający jego kompetencje i deficyty. W jego opracowaniu 
uczestniczyli, w zależności od potrzeb dziecka, pracownik socjalny, pedagog 
szkolny, wychowawca klasy, rodzic i logopeda. W każdym planie pracy były 
zawarte m.in.: 

− cele oddziaływań,  

− formy i terminy realizacji zadań (grupowe/indywidualne; zawsze na okres  
jednego roku szkolnego)8, 

− priorytety w pracy wychowawczej i terapeutycznej (mogło to być 
uczestnictwo w grupie socjoterapeutycznej, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne), 

− doświadczenia potrzebne dzieciom, aby mogły zmienić swój sposób 
myślenia  i przezwyciężyć swoje trudności (takie jak praca w grupie, udział  
w uroczystościach w świetlicy), 

− sposób pomiaru i oceny, wskaźniki realizacji celów-faktów, po których 
można ocenić, że cel osiągnięto (poprzez obserwacje zwrotne od rodziców, 
wychowawców i od grupy rówieśniczej). 

• W wyniku realizacji planu pomocy, oczekiwane efekty osiągnięto wobec  
27 (90%) dzieci, w jednym przypadku (3,3%) efekt częściowy z powodu braku 
wsparcia matki i niedostosowania społecznego. W 2 przypadkach (6,7%) 
uznano osiągnięte efekty za niezadowalające, ponieważ pomimo wszelkich 
zabiegów dzieci nie chciały współpracować z wychowawcami przy realizacji 
planu pracy. Zaplanowane zajęcia były realizowane, nie wystąpiły przypadki 
nierealizowania zaplanowanych działań.9 

• Wychowawcy w placówkach  dokonywali oceny dzieci z częstotliwością raz  
w miesiącu. Przy ocenie dzieci w placówce specjalistycznej brano pod uwagę 
spostrzeżenia, uwagi psychologa, pedagoga, logopedy, socjoterapeuty. Wyniki 
ocen były analizowane i wyznaczono dalsze kierunki w indywidualnym planie 
pracy. Również w placówce opiekuńczej logopeda i pedagog brali udział  
w ocenianiu dzieci i wyniki były brane pod uwagę w indywidualnym planie pracy.  

Z analizy ankiet, skierowanych w toku niniejszej kontroli do rodziców wynikało, 
że zachowanie dzieci uległo poprawie (tak odpowiedziało 92% rodziców), a 8% 
rodziców nie stwierdziło żadnych zmian w zachowaniu dzieci. W odpowiedziach 
nauczycieli na pytania ankietowe 100% z nich stwierdziło poprawę zachowania 
wychowanków, 78% zauważyło, że dzieci stały się grzeczniejsze oraz  
że nauczyły się słuchać dorosłych i wykonywać swoje obowiązki. Pojawiły się 
również opinie, że świetlica pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, 
dziewczynki chętnie wchodzą w interakcje z innymi osobami, stały się śmielsze  
i bardziej otwarte. Ponadto, 70% wychowawców szkolnych uznało,  

                                                      
8 Formy grupowe: zajęcia plastyczne cykliczne, zajecia sportowe, rekreacyjne i zabawy. 
  Formy indywidualne: indywidualna rozmowa z dzieckiem, odrabianie lekcji, pomoc w nauce, czytaniu.  
9 Przykładowo: dzieci zaczęły dbać o higienę, poprawiła się komunikacja w grupie, poprawiły się wyniki w nauce. 
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że zachowanie dzieci poprawiło się w wyniku pracy w świetlicach, 25% –  
że zachowanie dzieci raczej uległo poprawie, a 5% wychowawców uznało,  
że nie widzi żadnych zmian w zachowaniu dziecka. 

• Wychowawcy w placówkach współpracowali z rodzicami i opiekunem prawnym, 
w zakresie m.in. funkcjonowania dziecka w placówce, jego postępów w nauce, 
zachęcania do aktywnego uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, 
proponowania różnego rodzaju pomocy (MGOPS, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zajęć wyrównawczych). Za pośrednictwem MGOPS rodzice 
mogli skorzystać z konsultacji psychologa-terapeuty. Mieli też możliwość 
skorzystania z pomocy specjalistów w placówce specjalistycznej,  
np. psychologa, pedagoga, logopedy, a także skorzystać z pomocy pedagoga  
i psychologa w szkołach, przy których usytuowano świetlicę. W placówce 
opiekuńczej była możliwość korzystania z pomocy pedagoga i logopedy. 

Z ankiet skierowanych do rodziców wynikało, że osobisty kontakt  
z wychowawcami: rzadziej niż raz do roku utrzymuje 2,6% rodziców, 1-2 razy  
w roku – 2,6% rodziców, 3-4 razy w roku – kolejne 2,6% rodziców, 5-6 razy  
w roku – 10,5% rodziców, częściej niż raz na dwa miesiące – 5,3% rodziców, 
mniej więcej raz w miesiącu – 5,3%, częściej niż raz w miesiącu – 23,7% 
rodziców. Pozostałe 47,4% ankietowanych rodziców wskazało inną 
częstotliwość kontaktu z wychowawcami, niż wyżej wymienione i przewidziane 
w ankiecie lub udzielone odpowiedzi były nieczytelne bądź niejednoznaczne.   

• Po zakończeniu uczęszczania nie było konieczności powrotu objętych analizą 
dzieci do placówki. 

• W badanej próbie dzieci uczęszczających do placówek wystąpiły 3 przypadki 
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jedno dziecko – 15-letnia dziewczyna 
przebywająca w placówce specjalistycznej od 2008 r. do 2015 r. – 
postanowieniem sądu zostało umieszczone w pieczy zastępczej (domu 
dziecka), z powodu ciągłych ucieczek z domu, w związku z łączącymi ją 
relacjami ze starszym 33-letnim mężczyzną. W stosunku do dziecka placówka 
podjęła działania polegające na skierowaniu go do grupy socjoterapeutycznej, 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Wychowawcy podejmowali również próby 
rozwiązania konfliktów w relacji dziecko – matka. Po powrocie z domu dziecka 
ww. osoba wróciła do rodziny biologicznej (matki). Następnie rodzina opuściła 
na stałe Węgorzewo.  

Również pozostałych dwoje dzieci (rodzeństwo wychowywane w rodzinie 
niepełnej, uczęszczające do placówki opiekuńczej w latach 2011-13) 
umieszczonych zostało w domu dziecka, ze względu na problem alkoholowy 
matki. Wobec tych dzieci placówka podejmowała działania polegające na 
pomocy w nauce, odrabianiu lekcji, motywowaniu do systematycznej nauki. 
Prowadzono z nimi również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne  
i z psychologiem. Na dzień rozpoczęcia kontroli NIK dzieci te nadal przebywały 
w domu dziecka, a matka czyniła starania o powrót dzieci do domu.  

• MGOPS udzielił pomocy 86,70% dzieci (z wybranej próby) uczęszczających do 
placówek, a 13,30% dzieci nie korzystało z takiego wsparcia. Pomoc Ośrodka 
była udzielana w formie pracy socjalnej (np. wizyt w środowisku, informowaniu  
o możliwych formach wsparcia), pomocy finansowej i finansowania dożywiania. 

 (dowód: akta kontroli str. 254-729,730-738) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania zawartej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym uwagi. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia    29  listopada 2016 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

   z up. 
Piotr Górny 

Wicedyrektor 

Rafał Dmytrenko 
specjalista kontroli państwowej 
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