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w Świeradowie - Zdroju

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 0 - 2 1  października 2016 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie Tomasz Borecki -  

inspektor wojewódzki i Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 

w Świeradowie -  Zdroju przy ul. Długiej 1/2, zwanej w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Dodatkowo 

oceniono prawidłowość sporządzania zakresów obowiązków wychowawców i przepisów 

regulaminu pracy Placówki pod kątem podziału czasu pracy wychowawców oraz 

rozpowszechnianie wizerunku dzieci za zgodą przedstawicieli ustawowych zgodnie 

z wytycznymi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznika 

Praw Dziecka wyrażonymi w pismach Nr DSR.I.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 roku 

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 października 2015 r. do dnia 20 października 

2016 r. funkcję Dyrektora Placówki pełnił Pan Dariusz Meyer odpowiedzialny za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli 

wydaje się ocenę pozytywną, 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 2 w Świeradowie - Zdroju z siedzibą przy 

ul. Długiej 1/2 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego zapewniającą 

miejsca dla 14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji Nr PS-IS.9423.15.2014 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2014 r.

Placówka mieści się na drugim piętrze budynku, w którym wcześniej swoją siedzibę 

miała jednostka Straży Granicznej. Zgodnie z art. 97 ust. la  ustawy obsługę Placówki 

w zakresie ekonomiczno-administracyjnym i organizacyjnym zapewnia Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych mieszczące się w tym samym budynku.

W pokojach dwu, trzy, cztero oraz pięcioosobowych zamieszkuje 14 wychowanków. 

Estetycznie urządzone i funkcjonalne pokoje wyposażone są odpowiednio do wieku. 

W każdym z nich były łóżka, szafy do przechowywania rzeczy osobistych i odzieży, biurka, 

krzesła oraz zabawki dla młodszych dzieci. Na terenie Placówki były dwie łazienki wraz 

z toaletami, osobne dla chłopców i dziewczyn. Młodsze dzieci dodatkowo korzystają 

z łazienki znajdującej się w pokoju wychowawców. Wychowankowie mogą prać i suszyć 

rzeczy w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku. Na drugim piętrze 

zlokalizowano kuchnię, w pełni wyposażoną i umożliwiającą przygotowywanie posiłków. 

Do kuchni przylega stołówka, gdzie dzieci mogą wspólnie zjeść posiłki, ale też jest to miejsce 

do odrabiania lekcji. W Placówce dodatkowo znajduje się pomieszczenie świetlicowe, gdzie 

wychowankowie mogą wspólnie się spotykać. Na wyposażaniu świetlicy były: kanapy, pufy, 

sprzęt audiowizualny i stanowisko komputerowe. Pokój psychologa, gabinet pielęgniarki oraz 

pokój gościnny znajdują się na drugim piętrze. Na parterze znajduje się szatnia, w której 

dzieci mogą trzymać swoje rzeczy i zmienne obuwie. Mając na uwadze powyższe stwierdza
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się, że Placówka spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 - 5  rozporządzenia {dowód: 

akta kontroli str. 25).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wychowankowie placówki opiekuńczo- 

wychowawczej powinni mieć zapewnione wyżywienie dostosowane do ich potrzeb 

rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Ustalono, że Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Świeradowie - Zdroju ma podpisana umowę na usługi 

cateringu z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Smolniku, który codziennie 

dostarcza gotowe obiady oraz produkty do przygotowywania śniadań i kolacji. Szkoła 

podstawowa zapewnia dzieciom drugie śniadanie. Starsze dzieci drugie śniadanie 

przygotowują sobie samodzielnie z produktów otrzymanych w ramach cateringu. Dodatkowo 

Placówka zakupuje słodycze i napoje oraz produkty niezbędne do prowadzenia zajęć 

kulinarnych. Podopieczni mają swobodny i stały dostęp do wyżywienia i napojów przez całą 

dobę {dowód: akta kontroli str. 19-20, 27-30).

Dyrektor Placówki oświadczył, że wszyscy wychowankowie objęci są opieką 

medyczną którą zapewnia Przychodnia Uzdrowiskowa w Świeradowie - Zdroju. W okresie 

objętym kontrolą wychowankowie korzystali z opieki lekarzy specjalistów: pulmonologa, 

dermatologa, okulisty, stomatologa, chirurga oraz psychiatry. Na stałe pod opieką lekarza 

psychiatry jest 4 wychowanków, którzy przyjmują leki zgodnie z zaleceniami. Wszystkie leki 

przechowywane były w metalowej szafie znajdującej się w pokoju wychowawców, natomiast 

leki psychotropowe dodatkowo zamknięto w sejfie. Wydawanie i zażywanie leków odbywa 

się tylko pod nadzorem.

W okresie objętym kontrolą dwóch wychowanków było hospitalizowanych w Jeleniej 

Górze na oddziale chirurgii. Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 - 4  rozporządzenia 

zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała w leki i środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia {dowód: akta kontroli str. 19-20, 26).

Stwierdzono, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a - c  rozporządzenia, dzieci były 

wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki 

higieny osobistej stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Każdy wychowanek 

ma co rok zakładaną nową kartę odzieżową w której odnotowywane są zakupione rzeczy. 

Wychowankowie potwierdzają odbiór odzieży. Dla młodszych dzieci zakupy dokonywane są 

przez wychowawców według bieżących potrzeb, natomiast starsza młodzież zakupy robi 

samodzielnie lub pod nadzorem. Środki higieny były uzupełniane na bieżąco, natomiast 

w momencie przyjęcia dziecka do Placówki otrzymuje ono cały komplet przyborów 

higienicznych. Pobrano kserokopie kart odzieżowych {dowód: akta kontroli str. 21, 31-35).



Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, placówka ma obowiązek zapewnić 

wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono, 

że w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Świeradowie - Zdroju na początku roku 

szkolnego zakupywane były podręczniki oraz przybory szkolne, a później uzupełniane

na bieżąco. Dzieciom z niektórych klas szkoły podstawowej i gimnazjum podręczniki

zapewniają szkoły {dowód: akta kontroli str. 21).

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia placówka powinna zapewnić 

wszystkim dzieciom kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Jej wysokość nie powinna 

być niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa 

w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli 

dokumentacji tj. Regulaminu kieszonkowego wprowadzonego zarządzeniem nr 3/2015 

z 22.05.2015 r. ustalono, że kwotą wyjściową dla każdego wychowanka było 10 zł. 

W Regulaminie została opisana procedura przyznawania i odejmowania punktów. Im więcej 

punktów dany wychowanek w miesiącu uzyskał, tym większą wypłatę otrzymał. 

Maksymalnie można było uzyskać 50 zł, ale w uzasadnionych przypadkach nawet do 80 zł. 

Każdy wychowawca odpowiada za wypłaty kieszonkowego dla swoich podopiecznych. 

Otrzymanie pieniędzy wychowankowie potwierdzają podpisem. Pobrano kserokopię

Regulaminu kieszonkowego oraz listy wypłat kieszonkowego za miesiące: październik

i listopad 2015 r. oraz styczeń, luty, marzec, kwiecień 2016 r. Wszystkie dzieci zapoznały się 

z Regulaminem kieszonkowego i podpisały go {dowód: akta kontroli str. 19, 26, 36-49).

Wychowankowie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia realizują 

obowiązek szkolny i w zależności od wieku uczęszczają do następujących szkół: Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Świeradowie - Zdroju -  5 wychowanków, Gimnazjum Nr 1 

w Świeradowie Zdroju -  4 wychowanków, Zespołu Szkół Zawodowych w Lubaniu -  1 

wychowanek, dwójka wychowanków realizuje obowiązek szkolny w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii (MOS) w Lwówku Śląskim oraz dwójka wychowanków 

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW) w Babimoście i Iwinach {dowód: 

akta kontroli str. 50).

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

że Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia ponosiła opłaty za pobyt 

wychowanków w jednostkach znajdujących się poza miejscowością, w której się znajduje 

oraz pokrywała koszty przejazdu. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum na terenie Świeradowa - Zdroju korzystają z komunikacji gminnej tzw. 

„gimbusu”, wychowanek uczęszczający do szkoły zawodowej ma zapewniony bilet



miesięczny. Dzieciom realizującym obowiązek szkolny w MOW/MOS Placówka zapewnia 

dowóz własnym transportem oraz ponosi opłaty za pobyt i wyżywienie na podstawie not 

księgowych {dowód: akta kontroli str. 20, 26, 51).

Wychowankowie mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji. Odpowiedzialnymi 

osobami w Placówce za pomoc w nauce są wychowawcy oraz pedagog, który dodatkowo 

prowadzi zajęcia wyrównawcze dla 5 dzieci ze szkoły podstawowej. Dzieci uczące się 

w gimnazjum korzystają z zajęć wyrównawczych w szkole. Są to głównie zajęcia 

z matematyki dla 4 wychowanków. Pedagog prowadzi zajęcia w zakresie terapii 

pedagogicznej mające na celu przede wszystkim poprawę techniki czytania, czytania 

ze zrozumieniem oraz matematykę. Tego typu zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: 

poniedziałki, środy i piątki. Pedagog prowadzi również zajęcia z arteterapii, w których chętnie 

biorą udział młodsze dzieci. Zajęcia mają charakter spontaniczny. Pani pedagog 

zaangażowana jest również w proces usamodzielniania wychowanków. Wspiera 

wychowawców w trakcie zajęć kulinarnych, czy w czasie wyjść do restauracji, robienia 

zakupów, wyjść na wycieczki i na basen.

Z dziećmi pracuje również pani psycholog, która koncentruje się głównie na pracy w oparciu 

o metodę Dennisona -  ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową. Dodatkowo 

wykorzystuje elementy bajkoterapii oraz muzykoterapii w celu zredukowania napięć i nauki 

radzenia sobie z emocjami. Psycholog współpracuje również z wychowawcami, aby wspólnie 

wypracować elementy treningu zastępowania agresji czy sposoby rozwiązywania konfliktów. 

Ponadto stara się wypracować u podopiecznych prawidłowe zachowania społeczne. 

W zajęciach z psychologiem chętnie uczestniczą dzieci młodsze natomiast w przypadku 

starszych wychowanków są to raczej spontaniczne indywidualne rozmowy {dowód: akta 

kontroli str. 21-23).

W ramach realizacji § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia wychowawcy organizowali 

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Dzieci poza Placówką 

uczęszczały na SKS (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz plastyczne (szkoła podstawowa). 

Również na terenie Placówki dzieci rozwijały swoje zainteresowania uczestnicząc 

w zajęciach plastycznych, kulinarnych, sportowych i turystycznych. Wychowankowie jeżdżą 

między innymi na basen oraz do zaprzyjaźnionego gospodarstwa agroturystycznego 

na terenie, którego mają możliwość skorzystania z jazdy konnej. Dodatkowo do dyspozycji 

starszych dzieci jest siłownia. W okresie wakacyjnym były organizowane wyjazdy kolonijne 

do Brenna i Międzywodzia {dowód: akta kontroli str.21-23).
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Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 

w Świeradowie - Zdroju zapisanych było 14 wychowanków, w tym 4 przebywających 

w placówkach typu MOS/MOW. Dokonując analizy grafików pracy wychowawców 

za miesiąc październik 2015 r., styczeń, maj i październik 2016 r. ustalono, że w ciągu dnia 

dyżury pełnili: przed południem -  pedagog na zmianę z psychologiem lub dyrektorem 

natomiast po południu opiekę nad dziećmi sprawował wychowawca. W porze nocnej opiekę 

zapewniał jeden wychowawca. 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. Mając na uwadze powyższe w Placówce 

przestrzegany był § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia {dowód: akta kontroli str. 25, 

52-55).

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Placówce 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci {dowód: akta 

kontroli str. 50).

Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

sporządza się diagnozę psychofizyczną. Dokument powinien być opracowany przez 

psychologa lub pedagoga. Podczas kontroli stwierdzono, że zatrudnione w Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie - Zdroju pedagog oraz psycholog 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia) opracowywały 

w/w dokument. Przedstawione diagnozy zawierały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 

i 4 rozporządzenia, {dowód: akta kontroli str.56-57).

Z treści § 15 ust. 1 rozporządzenia wynika, że po sporządzeniu diagnozy wychowawca 

kierujący procesem wychowawczym dziecka we współpracy z asystentem rodziny 

prowadzącym pracę z rodziną dziecka opracowuje plan pomocy. W Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej nr 2 w Świeradowie - Zdroju plany pomocy dziecku zostały opracowane 

przez wychowawców, ale bez współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem 

podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie. Plany pomocy zawierały cele 

i działania krótko oraz długoterminowe, określony został cel pracy z dzieckiem w placówce 

tj. powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej albo 

przygotowanie do usamodzielnienia. Plany pomocy dziecku składały się z trzech sfer: 

rodzinnej, środowiskowej, indywidualnej. Każda z nich była na bieżąco modyfikowana 

i zawierała opisane zadania jakie należy wykonać w okresie maksymalnie 6 miesięcy. Jeden



wychowanek jest osobą pełnoletnią i ma przygotowany indywidualny program 

usamodzielnienia {dowód: akta kontroli str. 58-59).

W placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i 

rozporządzenia dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu zawierającą opis wskazanych 

obszarów. W kontrolowanej Placówce karty prowadzone były dla wszystkich dzieci zgodnie 

z obowiązującymi przepisami {dowód: akta kontroli str. 60-61).

Pedagog i psycholog zatrudnieni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych w Świeradowie - Zdroju prowadzili dla każdego wychowanka arkusze 

badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Dokumentacja zawierała dane 

dotyczące daty i miejsca obserwacji, uwag i spostrzeżeń a także danych osoby dokonującej 

badania bądź obserwacji. Dla wytypowanych dzieci specjaliści prowadzili zajęcia 

odnotowywane w kartach, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia {dowód: akta 

kontroli str. 62-70).

Zgodnie z normą art. 100 ust. 4a ustawy Dyrektor Placówki w stosunku do trzech 

wychowanków złożył do Sądu Rejonowego w Lubaniu wniosek o wszczęcie z urzędu 

postępowania o ponownie wydanie zarządzeń wobec nieletnich, których pobyt w placówce 

przekroczył 18 miesięcy {dowód: akta kontroli str. 71-72).

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej Nr 2 w Świeradowie - Zdroju zatrudnionych było czterech wychowawców, 

w tym jeden na podstawie umowy cywilno-prawnej świadczący opiekę w porze nocnej. 

Niepokojącym jest fakt zatrudnienia osoby na podstawie umowy zlecenia, gdyż jej praca 

odbywa się według określonego planu, regularnie i pod nadzorem kierownika jednostki. Nosi 

więc znamiona stosunku pracy. Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków i zapewnienie 

ciągłości pieczy, należy uregulować kwestię zatrudnienia osoby pełniącej opiekę w porze 

nocnej. Wszyscy wychowawcy posiadali stosowne dyplomy ukończenia studiów wyższych 

(art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz złożone oświadczenia, o których mowa

w art. 98 ust. 3 pkt 1- 4 ustawy {dowód: akta kontroli str. 73-74).

Pan Dariusz Meyer pełniący funkcję dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Nr 2 w Świeradowie - Zdroju jest zarazem dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Nr 1 w Świeradowie - Zdroju oraz dyrektorem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych w Świeradowie - Zdroju. Kwalifikacje dyrektora, jak i pedagoga oraz



psychologa podlegały weryfikacji w trakcie kontroli w dniach 22-23 września 2016 r. 

i zostały pozytywnie ocenione w wystąpieniu pokontrolnym nr ZP-KNPS.431.2.7.2016.EK.

Mając na uwadze wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej dokonano analizy dokumentacji zakresów obowiązków wychowawców oraz 

przepisów regulaminu pracy Placówki pod kątem podziału czasu pracy wychowawców. 

Dyrektor złożył oświadczenie dotyczące podziału czasu pracy wychowawców, w tym 38 

godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem. Pozostały czas pracy przeznaczony został na 

opracowywanie planów pomocy dziecku, prowadzenie kart pobytu, sporządzanie okresowej 

oceny dziecka, współpracę z rodziną dziecka, a także innymi instytucjami biorącymi udział 

w procesie wychowawczym. Informacja o podziale czasu pracy wychowawców znajduje się 

również w zakresach obowiązków {dowód: akta kontroli str. 22, 26).

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 nie rozpowszechnianiu wizerunku 

swoich podopiecznych oraz poinformował, że aktualnie jest na etapie zbierania stosownych 

zgód od przedstawicieli ustawowych na zamieszczanie na stronie internetowej Placówki zdjęć 

oraz danych osobowych wychowanków {dowód: akta kontroli str. 26).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Świeradowie -  Zdroju nie stwierdzono 

nieprawidłowości.

Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na 
zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 575, j.t., ze zm.)

(kierownik komórki do spraw kontroli)
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