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Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
Świeradów - Zdrój

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22 i 23 września 2016 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 

575, ze zm.), kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki 

oraz Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową 

w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Świeradowie -  Zdroju, 

zwanej dalej Placówką.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, prawidłowość 

sporządzania zakresów obowiązków wychowawców i przepisów regulaminu pracy placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej pod kątem podziału czasu pracy wychowawców oraz 

rozpowszechniania wizerunku dzieci za zgodą zgodnie z wytycznymi Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznika Praw Dziecka wyrażonymi 

w pismach Nr DSR.1.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 r. i Nr DSR.076.2.2015.DD. 

z dnia 5 listopada 2015 r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 

17 czerwca 2016 roku przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 

2016 roku.

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 22 września 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełnił Dariusz Meyer odpowiedzialny za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się
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ocenę pozytywną z nieprawidłowością a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez pracowników Placówki, 

akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe oraz wizji 

lokalnej Placówki. Kontrola została-odnotowana w Książce kontroli.-Ilekroć w  niniejszym 

wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy przez 

to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ' z siedzibą przy ul. Długiej 1 

w Świeradowie - Zdroju jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego 

i prowadzi działalność zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-Y.9423.14.2014 

z dnia 18 lutego 2014 roku. Placówka zapewnia 14 miejsc i mieści się na pierwszym piętrze 

budynku po byłej straży granicznej, tuż przy granicy państwa z Czechami. Na dzień kontroli 

w ewidencji wpisanych było 14 wychowanków. Placówka, zgodnie z art. 94 ustawy jest 

obsługiwana przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą przy 

ulicy Długiej 1 w Świeradowie -  Zdroju.

Standardy opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z § 10 ust. 1, 2 oraz § 20 rozporządzenia, w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej, w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 

1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci. Analiza grafików dyżurów 

dziennych i nocnych w czterech miesiącach: październiku 2015 r. oraz lutym, czerwcu 

i wrześniu 2016 r. wskazuje, że limit co do liczby osób sprawujących opiekę określony 

w przepisie był zachowany. Nie zawsze jednak dyżury te pełniły osoby uprawnione. Dyżury 

nocne w lutym i czerwcu 2016 r. w godzinach 22.00 -  6.00 sprawował Marcin B., który nie 

posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Na dzień kontroli ww. pracownik nie pełnił 

dyżurów. W godzinach przedpołudniowych, zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Placówki, 

w sytuacjach doraźnych opiekę nad dziećmi przejmował dyrektor lub pedagog. 

W godzinach od 14.00 do 22.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywały się pod 

nadzorem 1 wychowawcy. W ciągu tygodnia dyżury nocne kończyły się o godzinie 7.15, 

czyli w czasie wyjścia dzieci do szkół, w dni wolne od nauki dyżury nocne kończyły się 

O godzinie 6.00. (Dowód: akta kontroli str. 17-20)



Zgodnie z § 16 rozporządzenia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wychowawca 

kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Poniżej zamieszczono wykaz 

wychowawców i wychowanków, którymi się oni opiekują:

• Anna S. kieruje procesem wychowawczym: Sylwii M., Agaty M., Pawła K., Bartłomieja K., 

Kornelii M.

• Małgorzata- J-.S-. kieruje procesem wyehowawezym: Pauliny M., Julii K , Sebastiana K.. 

Patryka K.

• Natalia M. kieruje procesem wychowawczym: Patryka K , Daniela K., Pauli S., Adama S., 

Oliwii K.

Zgodnie z powyższym wykazem, wymóg zapisu § 16 rozporządzenia jest przestrzegany.
(Dowód: akta kontroli str. 16)

Podczas wizji lokalnej Placówki stwierdzono, że zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia pokoje jedno, dwu, trzy i czteroosobowe wyposażone były odpowiednio 

do wieku dzieci. W każdym z pięciu pokoi były łóżka (3,4,2,2,4, w jednym również 

piętrowe), szafy do przechowywania rzeczy osobistych i odzieży, biurka, krzesła, szafki 

i lampki nocne. Buty oraz kurtki przechowywane były w szatniach zorganizowanych 

w pomieszczeniach na parterze, zaraz po wejściu do Placówki. Na parterze znajduje się 

również sekretariat.

Oprócz pokoi dzieci, na pierwszym piętrze znajdował się:

• gabinet pedagoga i aspiranta pracy socjalnej, pokój wychowawców (z łazienką i wc 

również do dyspozycji młodszych dzieci),

• wspólna dla całej Placówki świetlica rekreacyjna, tzw. wspólna przestrzeń mieszkalna - 

miejsce spotkań i wypoczynku, wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz stanowisko 

komputerowe, w myśl § 18 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia,

• kuchnia wyposażona w meble kuchenne, lodówkę, umywalkę, zmywarkę oraz sprzęt 

AGD w postaci kuchenki mikrofalowej, piecyka elektrycznego oraz jadalnia z dużymi 

stołami, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 4, 5 rozporządzenia, jest to również miejsce 

do odrabiania lekcji, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia,

• dwie łazienki -  osobno damska i męska. Obie wyposażone były w umywalki, kabinę 

prysznicową oraz toaletę. W celu swobodnego korzystania z łazienek wskazane byłoby 

obudować w nich toalety, ponieważ korzystanie z nich przez jedną osobę, jednocześnie
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wyklucza innym dostęp do pozostałego wyposażenia łazienek, co nie do końca wypełnia 

standard określony w § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

W części parterowej, w myśl § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia jest pomieszczenie z miejscem 

do prania i suszenia rzeczy osobistych, w którym znajduje się jedna suszarka i pralka. Mokre 

ubrania można suszyć również na dworze lub w pomieszczeniach kotłowni, specjalnie do tego 

przystosowanej.

Na drugim piętrze budynku znajduje się Placówka Nr 2, jest tu także gabinet psychologa oraz 

pielęgniarki. Posesja na której stoi budynek jest ogrodzona i zagospodarowana, są na niej 

wydzielone boiska do koszykówki i siatkówki oraz zjeżdżalnia linowa.
(Dowód: akta kontroli str. 22-23)

Obowiązkiem placówki, zgodnie z § 18 ust.l pkt 1 rozporządzenia, jest zapewnienie 

wychowankom wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, 

religijnych i stanu zdrowia. Nie ma w Placówce podopiecznych, którzy wymagają 

ze względów kulturowych czy religijnych specjalnego wyżywienia. Nie zdarzyła się też, 

w myśl § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia sytuacja, w której byłaby potrzeba zaopatrzenia 

podopiecznych w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, czy wyroby 

medyczne. Natomiast w myśl § 18 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, dwójka dzieci wymaga 

okularów, środków farmakologicznych (maści, kremy, leki). Środki te są przechowywane 

w pokoju wychowawców, w zamykanej na klucz szafce, a leki psychotropowe dodatkowo 

w sejfie. Wszystkie leki wydawane są tylko przez wychowawców na zlecenie lekarza.
(Dowód: akta kontroli str. 30-31)

Placówka korzysta z usług cateringowych. Posiłki są przygotowywane przez 

pracowników kuchni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Smolcu. Z gorącym 

obiadem przywożone są także półprodukty na podwieczorki, kolacje i śniadanie na dzień 

następny. Jadłospis opracowywany jest przez dietetyka, z zachowaniem zasady zdrowego 

żywienia. Posiłki zawierają produkty roślinne i zwierzęce o różnorodnej wartości kalorycznej 

i dostosowane do wieku dzieci. Dzieci przygotowują sobie do szkoły drugie śniadania. 

Czasami dostarczane są także ciasta. Dzieci gotują lub pieką w kuchni tylko w ramach zajęć 

kulinarnych.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, wychowankowie mają poza porą spożywania 

posiłków dostęp do produktów żywnościowych, które pozostały z obiadu, śniadania czy 

kolacji. Jeżeli jest potrzeba, dokupywane są produkty spożywcze lub korzystano z zapasów 

zgromadzonych w magazynie Placówki.
(Dowód: akta kontroli str. 28-29,33)
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Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2, 6c rozporządzenia, placówka powinna umożliwić 

wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenie w środki higieniczne. 

Z oświadczenia Dyrektora wynika, że Placówka współpracuje z Przychodnią Uzdrowiskową 

w Świeradowie -  Zdroju, gdzie przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu, laryngolog, chirurg. 

Do stomatologa dzieci wożone są do Mirska. Ponadto korzystano z usług lekarskich 

następujących specjalności:—

• Dermatolog, ginekolog -  Poradnia Wielospecjalistyczna w Jeleniej Górze,

• Ortopeda -  Przychodnia w Gryfowie,

• Alergolog, pulmonolog -  Centrum Pulmonologiczne w Karpaczu,

• Chirurg -  Poradnia Chirurgii Dziecięcej w Jeleniej Górze,

• Psychiatra -  Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Psychiatrycznym 

w Sieniawce.

Większość obecnie przebywających w Placówce dzieci jest zdrowych, troje przyjmuje 

regularnie środki farmakologiczne. (Dowód: akta kontroli str. 3 1 - 32)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6c rozporządzenia, wszystkie dzieci wyposażone 

są w środki higieniczne pozwalające im utrzymać czystość i higienę. Środki te kupowane 

są z funduszy Placówki, a następnie indywidualnie, według potrzeb przekazywane dzieciom. 

Są to szampony, mydła, pasty do zębów, dezodoranty, itp. Płyny do mycia naczyń są dostępne 

w kuchni, papier toaletowy rozdzielany jest do poszczególnych toalet. Każdy wychowanek 

w ramach swojego kieszonkowego może zakupić na własne potrzeby inne kosmetyki, czy 

środki higieniczne według upodobań. Dzieci zobligowane są do przestrzegania zasad higieny, 

utrzymania porządku w swoich pokojach, łazienkach i toaletach. Ręczniki i przybory 

toaletowe dzieci przechowują w swoich szafkach w pokojach. (Dowód: akta kontroli str.32)

Wszyscy podopieczni Placówki chodzą do szkół, oprócz jednej sześciolatki (przyjętej 

ze starszym rodzeństwem), która uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Zgodnie więc z § 18 

ust. 1 pkt lOa i lOb rozporządzenia, mają oni zapewniony dostęp do nauki: szóstka dzieci na 

poziomie gimnazjum, piątka w szkole podstawowej, w tym dwoje w specjalnej oraz dwójka 

w szkołach ponadgimnazjalnych. Żaden podopieczny nie ma orzeczenia o potrzebie 

kształcenia w systemie nauczania indywidualnego (§ 18 ust. 1 pkt lOb rozporządzenia). 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum znajdują się w Świeradowie -  Zdroju, Specjalny Ośrodek 

Szkolno -  Wychowawczy (SOSzW) w Lwówku Śląskim, szkoły ponadgimnazjalne w Jeleniej 

Górze. W związku z odległym położeniem Placówki od szkół, wszystkie dzieci muszą mieć 

zorganizowany transport. Dzieci uczące się w Świeradowie - Zdroju korzystają z busa



szkolnego, dwójkę dowozi się samochodem służbowym Placówki do Lwówka Śląskiego, 

a uczącym się w Jeleniej Górze opłaca się bilety za przejazdy. Jest to wymóg § 18 ust.l pkt 

14 rozporządzenia. Ponadto Placówka ponosi koszty pobytu wychowanków w internatach 

i bursach. Dotyczy to tych, którzy uczą się w SOSzW w Lwówku Śląskim i Jeleniej Górze. 

Na podstawie not obciążeniowych opłacane jest dzieciom wyżywienie, a w bursie również 

noclegi oraz wszystkie inne koszty:- kieszonkowe, wyposażenie, odzież, itp. Placówka zatem 

respektuje zapis § 18 ust.l pkt 13 rozporządzenia.
(Dowód: akta kontroli str. 16, 33) 

Podręczniki dla szóstoklasistów, gimnazjalistów i uczniów ponadgimnazjalnych na 

kolejny rok szkolny były kupowane już w czasie wakacji. Natomiast klasy I-V otrzymują 

bezpłatnie podręczniki ze szkół. Pozostałe wyposażenie szkolne kupowane jest z początkiem 

nowego roku szkolnego i uzupełniane systematycznie według indywidualnych potrzeb dzieci. 

Zatem zapis § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia jest wypełniany na poziomie wystarczającym. 

Zgodnie z wymogiem zapisu § 18 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, na terenie Placówki 

wydzielono miejsca do nauki i odpoczynku. W każdym pokoju jest także przynajmniej jedno 

biurko, przy którym starsi mogą samodzielnie się pouczyć. Zajęcia z pedagogiem 

indywidualne i w mniejszych grupach odbywają się w jego gabinecie.
(Dowód: akta kontroli str. 32)

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 1 pkt 5 i pkt 11 rozporządzenia Placówka organizuje 

wychowankom wsparcie i pomoc w nauce szkolnej. Zajęcia wyrównawcze 

i terapeutyczne prowadzone są na terenie Placówki oraz w szkołach, zajęcia kompensacyjne 

i rewalidacyjne poza Placówką. Uczestniczą w nich wszyscy, którzy potrzebują takiego 

wsparcia. Poniżej przedstawiono liczbę dzieci i rodzaj zajęć prowadzonych przez specjalistów 

na terenie Placówki:

Pedagog:
• zajęcia wyrównawcze -  systematycznie 5 wychowanków;

• terapia pedagogiczna -  w miarę potrzeb 5 wychowanków;

• zajęcia integracyjne i adaptacyjne (przygotowanie do życia w rodzinie) -  w miarę potrzeb 

6 wychowanków;

« Zajęcia z zakresu agresji i złości (profilaktyka uzależnień) -  w miarę potrzeb 

6 wychowanków; 

o zajęcia z arteterapii -  cyklicznie dla chętnych;

• zajęcia prozdrowotne -  cyklicznie (aktywny wypoczynek, higiena osobista, żywienie)

6 wychowanków;
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• zajęcia z elementami socjoterapii -  10 wychowanków.

Psycholog:

• elementy metody Dennisona -  zmyślne ruchy, które doskonalą umysł;

• muzykoterapia;

• elementy—treningu- następowania- agresji {wyzwalaeze -złości,-—redukcja złością 

rozpoznawanie emocji);

• doskonalenie technik czytania;

• sposoby rozwiązywania konfliktów (drama);

• rozmowy o dojrzewaniu „Strefy dystansu”;

• rozmowy o uzależnieniach;

• plany życiowe;

• ćwiczenia w mówieniu -  opowiadanie bajek, fragmentów tekstu;

• ćwiczenia manualne;

• higiena osobista;

• prawa i obowiązki wychowanków placówki;

• moje mocne i słabe strony;

• cechy pamięci i zapamiętywania w uczeniu się;

• normy i zasady współżycia społecznego;

• bezpieczeństwo młodzieży -  prawo dla młodzieży.

Powyższe zajęcia prowadzone są indywidualne bądź grupowo.

Na terenie szkół:

• 4 wychowanków uczęszcza na zajęcia wyrównawcze z matematyki,

• 3 wychowanków bierze udział w treningach zastępowania agresji,

• 5 wychowanków chodzi na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

• 3 wychowanków chodzi na gimnastykę korekcyjną.

Ponadto wychowankowie Placówki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, co wynika z § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia. 

Zajęcia te organizowane są głównie na terenie szkół. Tam też chętni podopieczni zapisani 

są do Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego Świeradów - Zdrój.
(Dowód: akta kontroli str. 37-38)

W § 18 rozporządzenia wskazane są również pozostałe standardy socjalno-bytowe, które 

muszą być osiągnięte w Placówce. Dotyczą one zaopatrzenia podopiecznych w odzież,
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zabawki, wypłat kieszonkowego. Ustalono, że w myśl § 18 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia, 

wszystkie dzieci są zaopatrzone w odzież i obuwie. W dokumentacji dzieci znajdują się karty 

odzieżowe, w których odnotowywane są wszelkie przekazane dzieciom ubrania i obuwie. 

Obowiązuje stała zasada, że dzieci zgłaszają swoje potrzeby ubraniowe, które następnie 

są weryfikowane przez wychowawców. W przypadku młodszych dzieci, ubrania kupowane 

są przez dorosłych, starszym wychowankom -  przekazywane sa zwykle środki -finansowe 

na zakup potrzebnych rzeczy. (Dowód: akta kontroli str. 31,40)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6b rozporządzenia, szczególnie młodsi wychowankowie 

powinni być wyposażeni w zabawki odpowiednie do wieku. W Placówce dwójka 

najmłodszych dzieci jest w wieku 6 i 8 lat, mają do dyspozycji zabawki dostosowane do ich 

wieku -  są to np. pluszaki, lalki, samochodziki, klocki lego, puzzle. Większość dzieci 

posiada prywatny drobny sprzęt elektroniczny -  telefony komórkowe, laptopy. Do wspólnych 

zabaw i zajęć przeznaczone są też gry planszowe, komputer, Xbox, sprzęt sportowy. Czas 

rekreacji może być również wypełniony poprzez oglądanie programów telewizyjnych, 

Słuchanie muzyki, uprawianie sportów. (Dowód: akta kontroli str. 32)

Wszystkim wychowankom powyżej 5 roku życia w Placówce wypłacana jest kwota 

pieniężna do własnego dysponowania, w związku z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. 

Obowiązująca wysokość kieszonkowego wynosi średnio 50 zł i jest ona wskazana 

w Regulaminie Kieszonkowego. Jest też wiele sytuacji mogących spowodować obniżenie lub 

podwyższenie wypłacanych kwot. Podopieczni znają kryteria przyznawania kieszonkowego, 

a każdorazowo podpisem kwitują odbiór pieniędzy na specjalnie do tego celu sporządzanych 

listach.
(Dowód: akta kontroli str. 32-33, 39)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z § 14 i § 17 rozporządzenia, 

obligatoryjnie powinny być prowadzone: diagnozy psychofizyczne wychowanków, plany 

pomocy, karty pobytu i arkusze badań i obserwacji psychologiczno -  pedagogicznych. 

Podczas kontroli przeanalizowano ww. dokumentację wszystkich dzieci.

Diagnozy sporządzane były w czasie od 1 do 4 miesięcy po przyjęciu dziecka 

do Placówki. Zawierały dwie części: opinię pedagogiczną i psychologiczną a w nich opis:

• sytuacji opiekuńczo - prawnej i rodzinnej;

• rozwoju społecznego i emocjonalnego;

• rozwoju poznawczego i sytuacji szkolnej;

« funkcjonowania w sferze psychicznej, społecznej;



• problemów psychologicznych;

• czynników mogących mieć wpływ na uczenie się;

• ogólnego poziomu rozwoju umysłowego.

W części opracowanej przez psychologa zawarte były wskazania do dalszej pracy 

z dzieckiem. Należy w przyszłości stosować właściwe nazewnictwo dokumentu -  powinna 

to być diagnoza psychofizyczna, a nie opinia. Ponadto wskazane jest, by treść dokumentu 

odnosiła się czytelnie do wszystkich obszarów określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia oraz 

zawierała wskazania do dalszej pracy z dzieckiem we wszystkich obszarach określonych 

W  § 14 ust. 4 rozporządzenia. (Dowód: akta kontroli str. 41-42)

Wszystkie dzieci mają opracowane indywidualne plany pomocy, co wynika z § 15 

rozporządzenia. Plany opracowywane są na okres około pół roku i po tym czasie 

modyfikowane podczas posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Działania 

opisane w planach dotyczą sfery rodzinnej, środowiskowej oraz indywidualnej. 

W każdym obszarze są wyznaczone zadania krótko -  i długoterminowe. Jest wyznaczony cel 

pracy z dzieckiem, jeden z czterech wymienionych w § 17 ust.l pkt 1 rozporządzenia. 

Jedenaście z wszystkich 14 sprawdzonych planów pomocy zostało sporządzonych przed 

opracowaniem diagnozy, w większości przypadków na około 2- 3 miesiące wcześniej. Jest 

to nieprawidłowe. Zgodnie z § 15 ust.l rozporządzenia, plan pomocy sporządza się

niezwłocznie po opracowaniu diagnozy, stanowi ona bowiem podstawą do jego opracowania.
(Dowód: akta kontroli str. 43-44)

W myśl § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, w placówce dla każdego dziecka powinno 

prowadzić się kartę pobytu. Wszyscy podopieczni Placówki mają założone i uzupełniane 

karty pobytu. Zawierają opisy w obszarach: rodzinnym, funkcjonowania emocjonalnego 

i społecznego w placówce i poza nią, nauki szkolnej, samodzielności, stanu zdrowia 

i przyjmowanych leków, pobytów w szpitalach. Ponadto wskazane są szczególne potrzeby 

dziecka oraz opisana jest współpraca z różnymi instytucjami. Karty pobytu uzupełniane były 

prawidłowo, raz w miesiącu we wszystkich obszarach.
(Dowód: akta kontroli str. 45-46)

Zgodnie z § 17 rozporządzenia, w placówce powinny być założone arkusze badań 

i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych dla każdego dziecka. W Centrum 

zatrudniony jest pedagog i psycholog, którzy w zakresie obowiązków mają m.in. obsługę 

Placówki Nr 1. Stwierdzono, że każdy ze specjalistów prowadzi ww. dokument. W przypadku 

arkuszy prowadzonych przez pedagoga wskazane jest ograniczyć wpisy tylko 

do przeprowadzonych badań i poczynionych obserwacji w stosunku do dziecka. Nie należy
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do arkusza wpisywać informacji dotyczących: kontaktów ze szkołami i innymi instytucjami, 

rozmów z rodzinami, pracownikami szkół, sądów, kuratorami, wizyt lekarskich, wycieczek, 

ferii. Dzieci, które wymagają udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów 

i uczestniczą w nich, mają prowadzone przez nich karty udziału w takich zajęciach. Pedagog 

wspomaga 13, a psycholog 10 podopiecznych. W związku z tym jest dla nich prowadzona

odpowiednia dokumentacja, wynikająca z. § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
(Dowód: akta kontroli str. 47-48)

Kwalifikacje osób pracujących w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 

w Świeradowie - Zdroju

Osobami bezpośrednio pracującymi z dziećmi jest 4 wychowawców, pedagog, 

psycholog. Wychowawcy zatrudnieni są w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, 

a specjaliści w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie -  

Zdroju. Wykaz ww. osób oraz dyrektora i ich kwalifikacje zamieszczono w aktach kontroli. 

Wszyscy posiadają kwalifikacje zgodne z art. 98 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Wszystkie ww. osoby złożyły stosowne oświadczenia, 

o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy.

Dyrektor Placówki posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku wychowanie 

fizyczne oraz studia podyplomowe z resocjalizacji. Są to wymagania zgodne 

z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również 

spełnia warunki określone w art. 97 ust. 3 pkt 2-6 ww. ustawy.
(Dowód: akta kontroli str. 49-51)

Mając na uwadze wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej zawarte w piśmie Nr DSR.I.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 roku, dokonano 

analizy dokumentacji zakresów obowiązków wychowawców oraz przepisów regulaminu 

pracy Placówki pod kątem podziału czasu pracy wychowawców. Stwierdzono, że obszar ten 

nie został uregulowany i nie dokonano podziału czasu pracy wychowawców na godziny 

bezpośredniej pracy z dzieckiem i czynności pozostałe: opracowywanie planów pomocy 

dziecku, prowadzenie kart pobytu, sporządzanie okresowej oceny dziecka, współpracę 

z rodziną dziecka, a także innymi instytucjami biorącymi udział w procesie wychowawczym. 

Informacji o podziale czasu pracy wychowawców nie ma również w ich zakresach 

obowiązków. Wskazane jest dopełnić tego obowiązku i określić w jakich wymiarach godzin 

obowiązuje czas bezpośredniej pracy z dzieckiem i na czynności pozostałe.
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Realizując z kolei wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela ustawowego i dziecka powyżej 

13 roku życia rozpytano Dyrektora Placówki, czy rozpowszechniał w jakikolwiek sposób 

wizerunek swoich podopiecznych np. z wakacji, uroczystości domowych, rocznic, wyjazdów, 

wycieczek, itp. Dyrektor Placówki złożył oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku 

swoich podopiecznych, natomiast nie przedłożył zgody przedstawicieli ustawowych 

na zamieszczanie na stronie internetowej Placówki zdjęć oraz danych osobowych 

wychowanków. W związku z tym, Dyrektor zobowiązał się do usunięcia wszelkich publikacji 

i wizerunku dzieci ze strony internetowej Placówki do momentu uzyskania stosownych zgód 

opiekunów prawnych. (Dowód: akta kontroli str. 21, 54)

W wyniku zakończonej kontroli problemowej stwierdzono nieprawidłowość:

1. Plany pomocy nie zostały opracowane na podstawie diagnoz.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy opracowywać plan pomocy dziecku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). 

Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie
Zgodnie z art. 197 d ust.l, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, 
może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

U
(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)

(kontroler)
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