
UCHWAŁA NR VIII/59/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Palcówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 
nr 1 i 2 w Domaszkowie za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi wraz z pouczeniem o treści art. 239 Kpa zostało 
zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały, polegające na przesłaniu jej wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej, zgodnie 
z art. 237 §3 Kpa, powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęła skarga z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówek 
Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie. Skarga została złożona przez wychowawcę placówki. 
Skarga została przekazana pismem Starosty Kłodzkiego z dnia 11 czerwca 2021 roku, na podstawie art. 231, w 
związku z art. 229 pkt. 4) Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

Przewodniczący Rady Powiatu, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania, 
skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na mocy §52 Statutu Powiatu Kłodzkiego- 
uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku), podczas posiedzenia w dniu 21 
czerwca 2021 roku dokonała wstępnej analizy i jednogłośnie podjęła wniosek „aby opinię w sprawie skargi 
wydać na posiedzeniu sierpniowym (wstępnie II połowa sierpnia), z uwagi na wszczętą procedurę kontrolną w 
Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie przez dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku (na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kłodzkiego) oraz realizację działań 
nadzorczych, wynikających z art. 122 oraz 122a pkt 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Posiedzenie komisji, na którym dokonano analizy 
skargi, w oparciu o stosowną dokumentację kontrolną oraz przeprowadzono czynności wyjaśniające odbyło się 
w dniu 18 sierpnia 2021 roku. W posiedzeniu komisji uczestniczyła strona skarżąca, Dyrektor Placówek 
Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie p. Monika Bielska oraz Pan Maciej Awiżeń- Starosta 
Kłodzki.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z całością dokumentacji- skargą, pisemnymi 
wyjaśnieniami do skargi dyrektora placówki, protokołem pokontrolnym z przeprowadzonej w dniach 22- 30 
czerwca 2021 roku kontroli doraźnej w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie w 
zakresie organizacji pracy placówek oraz oceny funkcjonowania w nich dzieci, jak również z informacjami 
przekazanymi podczas posiedzenia, na podstawie §52 pkt. 3) Statutu Powiatu Kłodzkiego 4 głosami za, przy 1 
głosie wstrzymującym przyjęła wniosek, aby skargę uznać za bezzasadną.  

Uzasadnienie : 

Rada Powiatu Kłodzkiego, na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), właściwa jest do rozpatrywania skarg 
dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, 
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 Kpa. 

Rada Powiatu Kłodzkiego badając zasadność skargi, odniosła się do zarzutów będących w jej kompetencji, 
a zasadnicze znaczenie miała treść skargi. Zgodnie z art. 227 Kpa- „przedmiotem skargi może być 
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw”. 

Skarga została złożona na Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie w 
zakresie organizacji pracy placówek w sferze opiekuńczo- wychowawczej oraz działań mających znamiona 
mobbingu wobec wychowawcy placówki, co przejawiało się m.in. w  podejmowaniu decyzji wprowadzających 
chaos i niestabilność pracy, braku konsultacji nowych regulaminów pracy placówek, podważaniem autorytetu 
wychowawców wśród wychowanków, doprowadzaniem do nieporozumień pomiędzy wychowawcami poprzez 
m.in. faworyzowanie niektórych pracowników, nadmiernym obciążaniem obowiązkami, nieadekwatnymi 
reakcjami na sytuacje mające miejsce w placówce. 

W zakresie zarzutów przekazane zostały stosowne obszerne wyjaśnienia pisemne i ustne.  

W toku postępowania wyjaśniającego zapoznano się z wynikami kontroli doraźnej przeprowadzonej w 
Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie oraz w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 
2 w Domaszkowie w dniach 22- 30 czerwca 2021 roku, podczas której doszło do wyjaśnienia wszystkich 
opisanych przez skarżącą sytuacji konfliktowych. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w 
kierowaniu placówkami przez Panią Monikę Bielską. Wprowadzone zostały stosowne regulaminy 
funkcjonowania obu placówek (uchwałami nr 209/2020 i 210/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9 
grudnia 2020 roku), Kodeks Wychowanka Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie 
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(Zarządzenie nr 27/2021 Dyrektora placówki w dniu 1 lutego 2021 roku wraz ze zmianami). Regulaminy 
określają m.in. cele i zadania placówek, ich strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania, prawa i 
obowiązki wychowanków, czy też tryb załatwiania skarg i wniosków. Regulaminy są stosowane. Do dnia 
przeprowadzonej kontroli nie odnotowano żadnych skarg w 2021 roku w obu placówkach. Kontakt z 
pracownikami odbywa się poprzez zebrania w obu placówkach. organizowane przynajmniej raz w miesiącu, w 
których uczestniczą dyrektor, wychowawcy i pedagog  Omawiane są na nich bieżące sprawy wychowanków i 
tematy dotyczące funkcjonowania placówek. Od początku 2021 roku odbyło się pięć takich spotkań- zarówno 
w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 1, jak i w placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 2. Pierwsze 
tego typu spotkanie dyrektora z pracownikami odbyło się w dniu 28.10.2020 roku. Zostało ono zorganizowane 
przez dyrektora trzy miesiące po objęciu sprawowania tej funkcji z uwagi na czas potrzebny na zapoznanie się 
z pracą placówki oraz sezon urlopowy.  W obu placówkach od marca 2021 roku zorganizowane zostały 
ponadto po cztery spotkania szkoleniowe dla wychowawców, prowadzone przez pedagoga.  

 Przeprowadzona została również anonimowa ankieta wśród 11 pracowników POW nr 1 oraz 5 
pracowników POW nr 2 w zakresie organizacji pracy placówek. Zdecydowana większość pracowników 
oceniała dobrze atmosferę panującą w placówce między pracownikami, pozytywnie oceniła przepływ 
informacji pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a przełożonymi, za prawidłowe uważa relacje panujące 
w placówce na linii pracodawca/ bezpośredni przełożona- pracownik. Zdecydowana większość określiła zakres 
swoich obowiązków jako adekwatny do zajmowanego stanowiska oraz uważa, że pracodawca przestrzega praw 
pracowniczych i że nie zdarzyły się sytuacje niewłaściwych zachowań przełożonych w stosunku do nich 
samych, jak obrażanie, zastraszanie, zmuszanie do poświadczenia nieprawdy. Podobnie zdecydowana 
większość potwierdziła, iż nie zdarzyły się sytuacje niewłaściwych zachowań pracodawcy/ współpracowników 
w stosunku do wychowanków. Większość ankietowanych stwierdziła, że przestrzegane są prawa pracownicze i 
pozytywnie ocenia organizację czasu pracy i sprawowania opieki nad dziećmi w jednostce. Na pytanie 
dotyczące sytuacji konfliktowych na linii pracodawca- pracownik sześć osób stwierdziło, że nie występują, 
sześć nie wie, jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Na podstawie ankiet można stwierdzić, iż zdecydowana 
większość pracowników nie odczuwa podważania autorytetu wychowawców w obecności wychowanków 
placówki, nie zauważyło również aby pracodawca kiedykolwiek faworyzował lub dyskryminował 
któregokolwiek z pracowników. Na pytanie dotyczące stosowania mobbingu przez pracodawcę/przełożonego/ 
współpracownika z 16 udzielonych odpowiedzi 15 osób zaznaczyło odpowiedź „nie”. Ankietowani 
potwierdzili również w większości fakt konsultowania przez pracodawcę z wychowawcami decyzji odnośnie 
wychowanków i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach wychowanków, głównie w 
ramach dyżurów wychowawców. Żaden z ankietowanych nie wykazał potrzeby wprowadzania usprawnień 
organizacyjnych mających na celu poprawę jakości sprawowanej opieki nad wychowankami.  

 Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych przeprowadzono również rozmowy psychologiczne z 
wychowankami placówki.  

 Wnioski końcowe nie stwierdziły uchybień w prowadzeniu, funkcjonowaniu i organizacji pracy w obu 
placówkach opiekuńczo- wychowawczych, pod kierownictwem p. Moniki Bialskiej, co potwierdziły ankiety 
pracownicze i rozmowy psychologa z wychowankami.  

 Adekwatne wyjaśnienia, pokrywające się treścią z wyjaśnieniami zawartymi w protokole 
pokontrolnym, w zakresie opisanych w skardze sytuacji konfliktowych, przedłożyła pisemnie, jak i podczas 
posiedzenia Komisji w dniu 18 sierpnia 20201 roku dyrektor placówek.  

W wyniku dyskusji nad treścią skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z rzeczoną 
dokumentacją oraz po wysłuchaniu stron konfliktu w wyniku głosowania uznała skargę za bezzasadną, uznając 
treść skargi jako wyraz osobistego konfliktu pomiędzy pracownikiem placówki opiekuńczo- wychowawczej a 
jej dyrektorem. Podkreślenia wymaga fakt, że to dyrektor jednostki odpowiedzialny jest za wszelkie ostateczne 
decyzyjne podejmowane w zakresie organizacji pracy tejże jednostki. Słusznym byłaby droga mediacji 
pomiędzy stronami, biorąc pod uwagę szczególne dobro dzieci i młodzieży przebywających w tego typu 
ośrodkach opiekuńczych. Dyrektor jest odpowiedzialny nie tylko za organizację pracy ale również za integrację 
środowiska pracy. Zarzuty działań mających znamiona mobbingu wobec wychowawcy placówki nie znalazły 
potwierdzenia w przekazanych wyjaśnieniach dotyczących stanu faktycznego i prawnego. 

W związku z powyższą opinią przedkłada się niniejszy projekt uchwały, uznający skargę jako bezzasadną.  
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Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §3 
w związku z art. 238 §1 Kpa. Stosownie do art. 239 Kpa Rada Powiatu Kłodzkiego informuje, że „w przypadku 
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do 
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - 
bez zawiadamiania skarżącego”.       

    

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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