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w Wołowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 6 - 1 9  grudnia 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 Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu 

Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27, 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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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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 grudnia 2015 r. do dnia 16 grudnia 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Anna Janus odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywna z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez dyrektora Placówki, akt 

osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe oraz wizji 

lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 111. 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 Typu Socjalizacyjnego w Wołowie z siedzibą 

przy ul. Kościuszki 27 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego 

zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji 

nr PS.I.A9013/41/08 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 roku zmienioną 

decyzjąnr PS-IS.9423.62.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Placówka mieści się na parterze budynku, w którym wcześniej swoją siedzibę miała

szkoła.

Na dzień kontroli w ewidencji Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej Typu 

Socjalizacyjnego w Wołowie wpisanych było 15 wychowanków. Jedna wychowanka została 

przyjęta do Placówki w dniu 13 grudnia 2016 r. w trybie interwencyjnym i przebywa w niej 

na podstawie zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-KNPS.940.3. 1.2017.EK z dnia 

4 stycznia 2016 r. w związku z umieszczeniem wychowanka K.D. w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym, zgodnie z art. 95 ust. 3 a ustawy.

Wychowankowie zamieszkują pokoje dwu, trzy oraz czteroosobowe. Pokoje 

są funkcjonalne i estetycznie urządzone, wyposażone odpowiednio do wieku. W każdym 

z nich są łóżka, szafy do przechowywania rzeczy osobistych i odzieży, biurka, krzesła. 

Na terenie Placówki są dwie łazienki wraz z toaletami, osobne dla chłopców 

i dziewczyn. Dodatkowo przy jednym z pokoi dwuosobowych umiejscowiona jest toaleta 

z łazienką przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wychowankowie mogą prać i suszyć
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rzeczy w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu. Kuchnia jest w pełni wyposażona 

i umożliwia przygotowywanie posiłków. Do kuchni przylega stołówka, gdzie dzieci wspólnie 

jedzą posiłki. W Placówce znajduje się pomieszczenie świetlicowe, gdzie wychowankowie 

mogą wspólnie spędzać czas, wyposażone w kanapę, sprzęt audiowizualny i stanowiska 

komputerowe oraz regały z książkami. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, 

że Placówka spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 - 5  rozporządzenia.

{dowód: akta kontroli str. 26) 

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 - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie ma podpisaną umowę 

na usługi cateringu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, które 

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

Wychowankowie wraz wychowawcą z otrzymanych produktów przygotowują wspólnie: 

śniadanie, drugie śniadanie oraz kolacje. Obiady natomiast dostarczane są w termosach. 

Na podstawie analizy jadłospisów za miesiące: czerwiec i listopad 2016 r. stwierdzono, 

że wyżywienie dostosowane jest do potrzeb rozwojowych dzieci. Dyrektor Placówki 

oświadczyła, że podopieczni mają swobodny i stały dostęp do wyżywienia i napojów przez 

całą dobę.

(dowód: akta kontroli str.21,28-60)

Wszyscy wychowankowie objęci są opieką medyczną którą zapewnia Manamedica 

Centrum Medyczne w Wołowie. W okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali 

z opieki lekarzy specjalistów:

1. Poradnia chirurgiczna: -  Szpital im. Sw. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy -  1 dziecko; 

Manamedica Centrum Medyczne w Wołowie -  1 dziecko; Szpital w Brzegu Dolnym -

1 dziecko;

2. Poradnia wad rozwojowych: ul. Krakowska 26 we Wrocławiu -  1 dziecko;

3. Poradnia dermatologiczna: Manamedica Centrum Medyczne w Wołowie -  2 dzieci;

4. Poradnia neurologiczna: Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu -

2 dzieci;

5. Poradnia neurochirurgiczna: Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ 

we Wrocławiu -  1 dziecko;

6. Poradnia ginekologiczna: Gemini. Centrum położniczo - ginekologiczne w Wołowie -  

2 wychowanki;
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7. Poradnia reumatologiczna: Poradnia reumatologii dziecięcej we Wrocławiu -  2 dzieci;

8. Poradnia hematologiczna: ul. Bujwida we Wrocławiu -  1 dziecko;

9. Poradnia endokrynologiczna: Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku

Rozwojowego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 

we Wrocławiu -  2 dzieci;

10. Poradnia otolaryngologiczna: Manamedica Centrum Medyczne w Wołowie -  2 dzieci;

11. Poradnia okulistyczna: Manamedica Centrum Medyczne w Wołowie -  4 dzieci;

12. Poradnia ortodontyczna: Geodent. Centrum stomatologii we Wrocławiu -  1 dziecko; 

ul. Krakowska 26 we Wrocławiu -  1 dziecko; Dentalmed we Wrocławiu -  1 dziecko;

13. Poradnia stomatologiczna: ul Więzienna w Wołowie -  1 dziecko; Przychodnia 

Rejonowo - Specjalistyczna w Wołowie - 3 dzieci; Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej ELMED w Wołowie -  1 dziecko;

14. Poradnia nefrologiczna: Przychodnia Rejonowa w Jaworze -  1 dziecko;

15. Poradnia zdrowia psychicznego: Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED 

we Wrocławiu -  5 dzieci.

Na stałe pod opieką, lekarza psychiatry jest 5 wychowanków, z czego 4 przyjmuje 

regularnie leki zgodnie z zaleceniami. Jedna wychowanka dodatkowo była hospitalizowana 

w Szpitalu Psychiatrycznym w Pieszycach oraz w Miliczu. Przepisane dzieciom przez lekarza 

leki wydawali wychowawcy. Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 piet 2 - 4  rozporządzenia 

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

spożywcze specjalnego przeznaczenia.

(dowód: akta kontroli str. 23, 61-63) 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a - c  

rozporządzenia, dzieci są wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty 

osobistego użytku oraz środki higieny osobistej stosownie do wieku i indywidualnych 

potrzeb. Każdy wychowanek ma prowadzoną kartę wyposażenia, w której odnotowywane są: 

asortyment (odzież, bielizna, obuwie) data zakupu, ilość sztuk, informacja czy dana rzecz jest 

„zakupem”, „darem”, czy rzeczą „własną”, cena/wartość, data zużycia/kasacji, podpis dziecka 

oraz podpis wychowawcy. Dyrektor Placówki oświadczyła, że zakupy odzieży dokonywane 

są zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych, w zależności od pory roku. Starsi 

wychowankowie (od 16 roku życia) otrzymują pieniądze i robią zakupy sami (rozliczają się 

na podstawie faktury), młodsi zakupów potrzebnych rzeczy dokonują wspólnie 

z wychowawcą.

Dodatkowo dzieci otrzymują odzież z „darów” od osób prywatnych lub od sponsora.
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Środki higieny osobistej uzupełniane są na bieżąco w miarę potrzeb dzieci. Pobrano 

kserokopie kart odzieżowych oraz kopie faktur za zakupy odzieży oraz środków higieny 

osobistej.

(dowód: akta kontroli str. 22-24, 64-76) 

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 Typu Socjalizacyjnego w Wołowie pod koniec 

sierpnia i na początku roku szkolnego zakupywane były podręczniki oraz przybory szkolne, 

a później uzupełniane na bieżąco. Potwierdzenie stanowią przedstawione podczas kontroli 

faktury.

(dowód: akta kontroli str. 24, 71-19) 

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 przyznawania dzieciom kwoty pieniężnej do własnego 

dysponowania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, 

wprowadzonego zarządzeniem dyrektora Placówki nr 14/2014 z dnia 01.09.2014 r. ustalono, 

że kwotą wyjściową dla każdego wychowanka jest 50 zł. W Regulaminie została zawarta 

informacja, że w uzasadnionych wypadkach kwota może zostać powiększona lub obniżona. 

Dyrektor Placówki oświadczył, że każdy wychowanek pisemnie potwierdza odbiór 

kieszonkowego na „liście kieszonkowego” za dany miesiąc. W przypadku podopiecznych 

przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych kieszonkowe wysyłane jest 

przekazem pocztowym lub przelewem z adnotacją, że jest to kieszonkowe dla właściwego 

dziecka. Pobrano kserokopię ww. regulaminu oraz listy wypłat kieszonkowego za miesiące: 

marzec, czerwiec i listopad 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 24, 80-94) 

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 im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej - 1 wychowanek, Gimnazjum przy 

Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - 2 wychowanków, 

Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Wołowie -  7 wychowanków, 

Technikum Hotelarskiego przy Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie -  1 wychowanek, 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym -



1 wychowanek, Gimnazjum przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 

w Szklarskiej Porębie -  1 wychowanek, Gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych 

nr 3 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona we Wrocławiu -  

1 wychowanek, Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze -  

1 wychowanek. Jedna podopieczna objęta jest indywidualnym tokiem nauczania.

(dowód: akta kontroli str. 24, 95-99) 

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

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

wychowanków w jednostkach znajdujących się poza miejscowością w której się znajduje 

oraz pokrywa koszty przejazdu. Dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Krzydlinie 

Wielkiej korzysta z darmowej komunikacji gminnej, natomiast te, które uczą się na terenie 

Wołowa chodzą do szkoły pieszo. Wychowanek uczęszczający do Szkoły Zawodowej 

w Brzegu Dolnym ma zapewniony bilet miesięczny. Placówka ponosi opłaty za pobyt 

i wyżywienie na podstawie not księgowych dzieciom realizującym obowiązek szkolny 

w MO W.

(dowód: akta kontroli str. 24, 100-101) 

Wychowankowie mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji. Osobami 

odpowiedzialnymi w Placówce za pomoc w nauce są wychowawcy. Odrabianie zadań 

domowych odbywa się od godziny 16 do 18. Na terenie Placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prowadzone są zajęcia przez specjalistów: 

pedagog -  poniedziałki i środy od godziny 7 do 19, psycholog - poniedziałki od godziny 13 

do 21 i środy od godziny 13.30 do 21.30, terapeuta uzależnień -  czwartki od godziny 15.30 

do 17.W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. psycholog z pedagogiem prowadzili zajęcia 

indywidualne oraz grupowe z dziećmi. Tematyka zajęć dotyczyła: zachowań asertywnych, 

pracy na emocjach, sposobów radzenie sobie ze złością oraz agresją zasad prawidłowej 

komunikacji interpersonalnej, sposobów rozwiązywania konfliktów, budowania poczucia 

własnej wartości, konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, budowania postaw 

prospołecznych, profilaktyki i promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, usprawniania 

funkcji poznawczych, sposobów radzenia sobie w sytuacjach utraty bliskich osób, 

poznawania słabych i mocnych stron.

Psychoterapeuta zatrudniony jest od października 2016 r. w oparciu o umowę zlecenie, 

i prowadzi zajęcia indywidualne jak i grupowe z wychowankami. Zajęcia dotyczyły tematyki 

uzależnień oraz profilaktyki zdrowia.

(dowód: akta kontroli str. 24, 102-109)



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

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno - sportowe. Dzieci poza Placówką 

uczęszczały na zajęcia:

• sportowe -  zapasy w szkole podstawowej w Krzydlinie Wielkiej -  1 wychowanek, 

piłka nożna -  MPK Wołów Stadion OSiR -1 wychowanek;

• rewalidacyj no-wyrównawcze -  1 wychowanek;

• artystyczne -  zajęcia teatralne -  1 wychowanek, zajęcia taneczne -  1 wychowanek 

(Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie);

• Dyskusyjny Klub Książki w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie — 

1 wychowanek;

• Młodzieżowa Rada w Urzędzie Miejskim w Wołowie -  1 wychowanek;

• zajęcia wyrównawcze z biologii i matematyki -  1 wychowanek (Publiczne 

Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie).

(idowód: akta kontroli str. 110)

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu 

Socjalizacyjnego w Wołowie zapisanych było 15 wychowanków, z tego 3 przebywa 

na co dzień w placówkach typu MO W. Dokonując analizy grafików pracy wychowawców 

za miesiąc: marzec, czerwiec, listopad 2016 r. ustalono, że wychowawcy pełnili dyżury 

12 - godzinne, to jest od 7 do 19 i od 19 do 7. W porze nocnej opiekę zapewniał jeden 

wychowawca. Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1 i 2 oraz 

§11 ust. 2 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 111-115)

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przestrzegana była norma 

§ 1 6  rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych wychowawców kierował procesem 

wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.

(idowód: akta kontroli str. 95-99, 111-112)

Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo -  wychowawczej sporządza 

się diagnozę psychofizyczną. Dokument powinien być opracowany przez psychologa 

lub pedagoga. Podczas kontroli stwierdzono, że zatrudniony w Placówce Opiekuńczo - 

Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie pedagog oraz psycholog zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (§14 ust. 1 i 2 rozporządzenia) opracowywali ww. dokument. 

Dodatkowo diagnozy większości dzieci były uaktualniane średnio raz w roku.



Jedna wychowanka, która została przyjęta do Placówki w dniu 13 grudnia 2016 r. w trakcie 

kontroli nie miała jeszcze opracowanej diagnozy. Przedstawione diagnozy zawierały 

wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Natomiast w przyszłości 

przy tworzeniu diagnozy należałoby zwrócić większą uwagę na opis mocnych stron dziecka.

(dowód: akta kontroli str. 116-117) 

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 Typu Socjalizacyjnego w Wołowie plany pomocy dziecku zostały 

opracowane przez wychowawców, ale tylko 4 we 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 zawierały 

następujące zakresy: środowiska rodzinnego, rozwoju edukacyjnego, zdrowia, przygotowania 

do samodzielnego życia, socjalizacji, oceny zakresu pracy prowadzonej przez asystenta 

rodziny. W poszczególnych obszarach wskazano zadania krótko i długoterminowe oraz 

określono formy i środki ich realizacji. Na planach pomocy dziecku brak jest informacji kiedy 

zostały sporządzone, a w przypadku 5 planów nie odnotowano od kiedy obowiązują. Ponadto 

w planach brak jest informacji na temat terminu realizacji danego zadania, tylko dodawane 

są nowe. W przyszłości w trakcie tworzenia planu pomocy dziecku należy wskazywać datę 

od kiedy obowiązuje dany plan oraz określać terminy wykonania założonych zadań. 

W przypadku 4 planów nie zachowano ustawowego obowiązku modyfikacji planu pomocy 

dziecku nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

(dowód: akta kontroli str. 118-130) 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu zawierającą opis wskazanych obszarów. 

W kontrolowanej Placówce karty prowadzone są dla wszystkich dzieci zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Ponadto karty pobytu zawierają: zakres, w którym opisane 

były podjęte działania oraz częstotliwość -  np. ilość spotkań, ucieczek itp.

(dowód: akta kontroli str. 131-144) 

Pedagog zatrudniony w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego 

w Wołowie prowadzi dla każdego wychowanka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych. 

Dokumentacja zawierała dane dotyczące daty i podjętego działania.



Dla wytypowanych dzieci specjaliści prowadzą zajęcia odnotowywane w kartach, o których 

mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych 

sporządzane są indywidualnie dla każdego dziecka po zakończonych zajęciach.

(dowód: akta kontroli str. 145-164) 

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 na dzień kontroli w Placówce 

zatrudnionych było ośmiu wychowawców, w tym jeden na pół etatu i jeden pełniący również 

funkcję pedagoga. 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.

Pani Anna Janus pełniąca funkcję dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu 

Socjalizacyjnego w Wołowie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy posiada 

kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.

(idowód: akta kontroli str. 165-167) 

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. 

W Regulaminie pracy w rozdziale Y § 47 aneksem nr 1/2016 z dnia 6 października 2016 r. 

wprowadzono zapis: „Wychowawca pełniący dyżur dzienny realizuje zadania z zakresu 

wypełniania dokumentacji osobistej wychowanków, wizyt w szkole oraz innych instytucjach 

zajmujących się sprawami dziecka jeden raz w tygodniu (w dniach roboczych) w godzinach 

8-12”. Wskazuje się aby czas na ww. zadania określić również w zakresach obowiązków 

wychowawców.

(dowód: akta kontroli str. 168-189) 

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. zdjęcia z wakacji, uroczystości domowych, rocznic, 

wyjazdów, wycieczek, itp. Dyrektor Placówki złożył oświadczenie dotyczące 

rozpowszechniania wizerunku swoich podopiecznych oraz przedstawił stosowne zgody 

od przedstawicieli ustawowych na zamieszczanie na stronie internetowej Placówki zdjęć oraz 

danych osobowych wychowanków.

(dowód: akta kontroli str. 190-193)
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W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie stwierdzono następującą 

nieprawidłowo ść:

1. Modyfikacji planów pomocy dziecku nie dokonywano co pół roku.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenie pokontrolne:

1. Zachować ustawowy obowiązek dokonywania modyfikacji planów pomocy dziecku 

nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Podstawa prawna: § 15 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720). Termin 

realizacji: na bieżąco.

Pouczenie:
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego składa się na zasadach określonych w art. 197d 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.).
Na podstawie art. 186 pkt 3a cytowanej powyżej ustawy proszę w  terminie do dnia 20 marca 2017 roku o powiadomienie 
Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w  powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

(przewodniczący zespolą kontrolnego)

¿.uiuwia t  P o l i t y k i  iipolsczHsj

(kontroler)


