
 

Analiza dokumentacji wychowanków placówek z woj. kujawsko-pomorskiego 
umieszczonych w szpitalach psychiatrycznych w latach 2004-2006 
 
Doniesienia mediów o organizowaniu „kolonii” w szpitalu psychiatrycznym w Krośnicach 
dla dzieci z domów dziecka zaniepokoiły Rzecznika Praw Obywatelskich.  W związku z 
powyższym zwrócił się do departamentów pomocy społecznej urzędów wojewódzkich 
(organów nadzoru nad placówkami opiekuńczymi)  z prośbą o informacje  o każdym dziecku 
z placówki opiekuńczej przebywającym na oddziale psychiatrycznym w  latach 2004 – 2006.   
Informacja winna zawierać:  

1. nazwę placówki  
2. wiek dziecka, płeć 
3. czas pobytu w szpitalu, datę umieszczenia dziecka w placówce 
4. powód decyzji o umieszczeniu wychowanka w szpitalu psychiatrycznym oraz kopię 

skierowania. 
5. kopię oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na 

skierowanie dziecka do szpitala psychiatrycznego lub stosowne postanowienie sądu 
rodzinnego   

6. w przypadku wychowanków 16–letnich kopię ich oświadczenia, iż wyrażają zgodę na 
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym.  

 
 Ad. 1  Rodzaje placówek  
 
W woj. kujawsko-pomorskim  ogółem w wymienionych powyżej latach umieszczono 112 
dzieci, w tym 32 wielokrotnie. Niektórzy trafiali do szpitali nawet pięciokrotnie. Informacje 
pochodzą z 30 placówek, w tym: z 17 publicznych socjalizacyjnych, z 1 niepublicznej, z 2 
interwencyjnych, z 1 zespołu opiekuńczo-wychowawczego i z 2 rodzinnych domów dziecka.  
 
Ogółem w woj. kujawsko-pomorskim w 2005 r. były 42 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
w tym 6  niepublicznych (1425 miejsc, 1974 wychowanków); 3 wielofunkcyjne  (164 miejsc, 
229 wychowanków);  20 socjalizacyjnych w tym 3 niepubliczne  (907 miejsc, 1279 
wychowanków), 14 rodzinnych (97 miejsc, 97 wychowanków), 2 interwencyjne (117 miejsc, 
231 wychowanków), 3  opiekuńcze, niepubliczne (140 miejsc, 138 wychowanków).  
(Dane MPiPS). 
 
Placówki, z których dzieci przebywały w szpitalu psychiatrycznym: 
 

1. Pogotowie opiekuńcze w Bydgoszczy 16 w tym 3x2 
2. Dom dziecka nr 2 w Toruniu 2,  1x2 
3. Dom dziecka nr3 w Toruniu  5,  3x2 
4. Dom dziecka nr 1 we Włocławku 5,  1x3 
5. Centrum pomocy dziecku w Grudziądzu 2,  1x4 
6. Rodzinny dom dziecka w Grudziądzu 1 
7. Placówka socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj. 4 
8. Dom dziecka w  Trzemiętowie 6,  1x2 
9. Dom dziecka Chełmnie 7,  1x2 
10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Pniewitach  1  
11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Białochowie  5 
12. Ośrodek wspierania dziecka i rodziny w Inowrocławiu 8  w tym 1x2 i 1x3 



 

13. Dom dziecka w  Jaksicach 5,  1x2 
14. Rodzinny dom dziecka w Rozwarzynie 2,  1x7 
15. Dom dziecka w Rypinie 3,  2x2 
16. Dom dziecka w Bąkowie 7 w tym  2x2  i 1x3 i 1x4 
17. Placówka opiekuńczo- wychowawcza w Topornie 4,  2x2 
18. Dom dziecka w Głuchowie  3 
19. Dom dziecka w Tucholi 1 x2 
20. Dom dziecka w Lubieniu Kuj. 1 
21. Pogotowie opiekuńcze w Brzeziu Kuj. 1 
22. Dom dziecka w Kołdrąbiu 4 
23. Rodzinny dom dziecka w Gąsawie 1x4 
24. Rodzinny dom dziecka w Żninie 1 
25. Dom dziecka w  Wydrznie 5,  1x2 
26. Dom dziecka w Brodnicy 1 
27. Dom dziecka w Toruniu 3,  1x2 
28. Pogotowie opiekuńcze w Toruniu 5,  1x4 
29. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Toruniu 2,  1 x5 
30. Rodzinny dom dziecka w Toruniu 1x2 

 
Ad.2 Wiek dzieci 
 
Informacje o wieku dzieci umieszczanych w szpitalach przedstawia poniższa tabela: 
najmłodsze dziecko było w wieku  9 lat, najstarsze miało 19 lat. Najliczniejszą grupę 
stanowili 16- i 17-latkowie. Spośród 112 wychowanków ogółem 30 przebywało w szpitalu 
wielokrotnie , w tym jeden nawet 7-krotnie. 
 

wiek 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
liczba dzieci 3 7 8 6  11 8 15 18 16 14 5

 
Ad. 3 Czas pobytu w szpitalu 
 
Najkrótszy czas pobytu wynosił 8 dni (diagnoza: wyskakiwanie z okna, napady złości,  matka 
chora na schizofrenię); najdłuższy - 3 miesiące. Czas leczenia zmieniał się od miesiąca do 6 
tygodni. Jedenastolatek hospitalizowany siedmiokrotnie przebywał w szpitalu ze względu na 
zachowania agresywne, niebezpieczne zabawy, kaleczenie innych wychowanków. 
 
Ad. 4 Przyczyny umieszczenia w szpitalu/diagnoza 
 
Najczęstsza diagnoza to: zaburzenia zachowania i emocji. Pozostałe diagnozy to:  osobowość 
kształtująca się nieprawidłowo, zaburzenia adaptacyjne,  w tym u dzieci upośledzonych 
umysłowo, myśli samobójcze, stany dysforyczne, nadużywanie amfetaminy, marihuany; 
depresyjne zaburzenia zachowania; narastające problemy wychowawcze, nieposłuszeństwo, 
nasilające się kradzieże, kłamstwa, agresja, wagary; labilność emocjonalna, dolegliwości 
somatyczne, uczucie lęku, zaburzenia schizotypowe, uzależnienie od środków 
psychoaktywnych, lub wziewnych; zespół paranoidalny; zachowania autodestrukcyjne, adhd; 
napady złości, niepokój psychoruchowy; zachowania opozycyjno-buntownicze; 
samookaleczenie; zachowania anorektyczce, nieprawidłowe zachowania seksualne; 
schizofrenia paranoidalna (kilka przypadków z jednego domu dziecka). 



 

 
Ad. 5 Dokumentacja – zgody opiekunów prawnych 
 
 Załączono 22 oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych i 2 postanowienia sądu. W 
pozostałych przypadkach napisano, iż zgody są w dokumentacji szpitala. Załączono też 
niektóre kopie skierowań. 
 
Ad. 6  Dokumentacja – zgody osób powyżej 16 lat 
 
Załączono 10 oświadczeń zgody pacjentów powyżej 16 roku życia, w 27 przypadkach 
napisano, iż oświadczenia są w dokumentacji szpitala. Pacjentów powyżej 16 roku życia było 
53. Niejasne jest dlaczego niektóre placówki posiadają dokumenty lub ich kopie, a inne nie. 
 
 


