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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach 27 -  28 lutego 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a i 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: Tomasz Borecki -  inspektor 

wojewódzki, Emilia Molska-Kaźmierczak -  inspektor wojewódzki i Piotr Szafarowicz -  

starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu, zwanej w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo 

- wychowawczej oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniły dwie osoby: Pani Tatiana Batryńczyk-Szepke w okresie 

od 1 stycznia do 7 września 2016 r. oraz Pan Krzysztof Sztochel od 8 września 2016 r. 

do dnia kontroli. W okresie pełnienia funkcji dyrektora, każda z wyżej wymienionych osób 

odpowiedzialna była za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności 

Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej 

uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji potwierdzającej 

realizację zadań opiekuńczo -  wychowawczych, oświadczeń Dyrektora Placówki oraz akt



osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników. 

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 2/2017. 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).

W toku prowadzonych czynności ustalono:

I. Przestrzeganie przepisu art. 101 ust, 2 ustawy dotyczącego funkcjonowania 

Placówki w oparciu o regulamin organizacyjny zgodny z przepisami prawa.

SIEMACHA Spot 24/7 z siedzibą przy Dworcowej 8/3 we Wrocławiu działa w oparciu 

o Regulamin organizacyjny. Dokument został zaktualizowany w dniu 22 lutego 2017 r. 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. {dowód: akta kontroli str. 17-26)

II. Przestrzeganie limitu miejsc w Placówce zgodnie z liczbą wskazaną 

w obowiązującej decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz w zezwoleniach 

wydanych na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy.

Jednostka jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. 

Zapewnia miejsca dla 10 dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych i działa na podstawie 

decyzji nr PS-IS.9423.12.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 roku. 

Na dzień kontroli w ewidencji zapisanych było 10 dzieci, żaden podopieczny nie przebywał 

w Placówce na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy. {dowód: akta kontroli str. 27-28)

III. Przestrzeganie przepisów § 2 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 1 - 5  rozporządzenia 

dotyczących trybu i sposobu kierowania dziecka do Placówki.

Analiza akt wykazała, że każdy wychowanek posiadał właściwe skierowanie wystawione 

przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz wymagany 

komplet dokumentów tj.: postanowienie sądu, odpis aktu urodzenia, dokumentację zdrowia 

w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne (w szczególności świadectwa), informację 

o prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatach. W przypadku dwójki dzieci, których rodzice 

nie żyją do dokumentacji załączone były odpisy aktów zgonu. {dowód: akta kontroli str. 29-30)

IV. Przestrzeganie przepisów art. 93 ust. 4 pkt 3 -  4 i art. 100 ust. 3 ustawy 

dotyczących działań podejmowanych przez Placówkę w celu powrotu dziecka 

do rodziny oraz utrzymywania przez dziecko stałego kontaktu z rodziną.

W Placówce za pracę z rodziną odpowiadają wszyscy pracownicy, tj.: dyrektor, 

wychowawcy i „wychowawca-psycholog”.



Dyrektor ustala z rodzicami zasady kontaktu z dziećmi, warunki ich urlopowania i nadzoru 

nad dziećmi w trakcie pobytu w domu rodzinnym. Dodatkowo służy radą i wsparciem 

w zakresie poradnictwa wychowawczego oraz stara się pełnić funkcję mediatora w sytuacjach 

konfliktu pomiędzy rodzicem a wychowawcą. Zatrudniona w Placówce osoba na stanowisku 

„wychowawca-psycholog” raz na dwa tygodnie prowadzi dla rodziców zajęcia mające 

wzmocnić ich kompetencje wychowawcze. Ponadto w razie potrzeby, rodzice wychowanków 

mają możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z ww. osobą. Do zadań 

wychowawcy należy minimum raz na dwa tygodnie podjąć próbę kontaktu z rodziną dziecka, 

w celu zbadania aktualnej sytuacji. W przypadku urlopowania wychowanka do domu 

rodzinnego wychowawcy kontrolują czy przepustka przebiega właściwie. Ponadto 

wychowawcy podejmują działania mające na celu aktywizację rodziców do starania się 

o powrót dziecka pod ich opiekę. W dokumentacji dzieci prowadzony był „Rejestr kontaktów 

z rodziną”, w którym odnotowywano: datę, imię i nazwisko (osoby kontaktującej się), treść 

rozmowy i ustalenia, podpis. (dowód: akta kontroli str. 32, 34)

V. Przestrzeganie przepisów art. 136, art. 137 i art. 138 ust. 1 ustawy, dotyczących 

organizacji i dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka w Placówce i art. 138 

ust. 2 ustawy dotyczącego obowiązku sporządzania wniosków o zasadności 

dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyłania ich do właściwego sądu.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w stosunku do każdego wychowanka 

dokonywano okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Składy zespołów oraz terminy posiedzeń (m. in. 2 czerwca 2016 r. i 29 listopada 

2016 r. oraz 24 lutego 2017 r.) były zgodne z obowiązującymi przepisami. Na posiedzeniach 

dokonywano oceny sytuacji dziecka w obszarach, o których mowa w art. 136 ustawy. 

W przypadku wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej sformułowanych po zespole z dnia 24 lutego 2017 r. zgodnie z art. 138 ust. 2 

ustawy przekazywano je do właściwego sądu. Natomiast w odniesieniu do wcześniejszych 

posiedzeń zespołów, tj. z dnia 2 czerwca 2016 r. i 29 listopada 2016 r. nie sporządzono 

osobnych wniosków, tylko przekazywano kompletne protokoły. Osoby pełniące funkcje 

dyrektora w okresie objętym kontrolą, ustalenia niezbędne do stworzenia planu pomocy lub 

jego modyfikacji traktowały tożsamo z wnioskami dotyczącymi zasadności dalszego pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. Tego typu postępowanie jest niezgodne z ww. przepisem. 

Dodatkowo każdy wychowanek zgodnie z art. 4a ustawy miał możliwość wyrażenia własnego 

zdania dotyczącego jego sytuacji przed lub w trakcie posiedzenia zespołu.
(idowód: akta kontroli str. 35-36)
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VI. Przestrzeganie przepisu § 14 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego obowiązku 

niezwłocznego po przyjęciu do placówki opiekuńczo-wychowawczej sporządzenia 

dla każdego dziecka diagnozy psychofizycznej.

W Placówce wszyscy wychowankowie posiadali sporządzone przez osobę zatrudnioną 

na stanowisku „wychowawcy-psychologa” diagnozy. Wyżej wymieniony dokument był 

co roku tworzony na nowo. Kontrola wykazała, że w trakcie sporządzania diagnozy dokonano 

analizy wszystkich obszarów wskazanych w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia tj.: mocnych stron 

dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz 

społecznym; przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka; 

relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka; rozwoju 

dziecka. Diagnozy w miarę potrzeb wychowanka zawierały, odpowiednio do wieku, rozwoju 

i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem; 

programu terapeutycznego; pracy z rodziną dziecka; pracy przygotowującej dziecko 

do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; przygotowania dziecka 

do usamodzielnienia. (dowód: akta kontroli str. 37-38)

VII. Przestrzeganie przepisu § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dotyczącego 

sporządzania dla każdego dziecka planu pomocy.

W Placówce na podstawie diagnozy wychowawca przygotowuje plan pomocy dziecku, 

który obowiązuje przez pół roku. Po tym okresie tworzy się go na nowo. Dokumenty były 

opracowane bez udziału asystenta rodziny, ani innego przedstawiciela podmiotu 

odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka. Plany pomocy 

zawierały cele i działania krótko oraz długoterminowe, określały cel pracy z dzieckiem 

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

albo przygotowanie do usamodzielnienia. W planach pomocy przy działaniach 

krótkoterminowych uwzględnione były: cel, metoda, osoba odpowiedzialna, weryfikacja 

(data, czy cel został osiągnięty, jeśli nie to dlaczego?). Wychowankowie byli zapoznawani 

z planami i je podpisywali. Wyjątek stanowił plan pomocy wychowanki, która od momentu 

powstania dokumentu do dnia kontroli przebywała na ucieczce, (dowód: akta kontroli str. 39-40)

VIII. Przestrzeganie przepisu § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia 

dotyczącego prowadzenia dla każdego dziecka karty pobytu.

W kontrolowanej jednostce dla każdego dziecka prowadzona była karta pobytu zgodnie 

z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Karta uzupełniana była nie rzadziej niż raz w miesiącu.
(dowód: akta kontroli str. 41-42)



IX. Przestrzeganie przepisu § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia dotyczącego

prowadzenia kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa,

pedagoga, terapeutę dla dzieci tego wymagających oraz prowadzenia dla każdego

dziecka arkusza badań i obserwacji psychologicznych oraz arkusza badań 

i obserwacji pedagogicznych.

Wszyscy wychowankowie objęci byli opieką psychologiczną. Zatrudniona w Placówce 

osoba na stanowisku „wychowawca-psycholog” prowadziła arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych, które zawierały: datę wpisu, rodzaj zajęć, opis ich przebiegu i podpis. 

Adnotacje w ww. dokumencie dokonywane były raz na 3 miesiące.

Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia psycholog powinien prowadzić kartę udziału 

w zajęciach prowadzonych przez psychologa. W SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 

8/3, osoba zatrudniona na stanowisku „wychowawca-psycholog” takowej dokumentacji 

nie prowadziła. W Placówce prowadzona jest „Karta zajęć specjalistycznych”, gdzie 

odnotowywano wszystkie zajęcia, w których brali udział wychowankowie.

W Placówce nie było osoby zatrudnionej na stanowisku pedagoga. W związku

z powyższym nie prowadzono arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych, o których mowa 

w § 17 ust. 4 rozporządzenia. Natomiast wychowawcy kierujący procesem wychowawczym 

prowadzili „Arkusze obserwacji pedagogicznej”. (dowód: akta kontroli str. 33,43)

X. Przestrzeganie przepisu art. 100 ust. 4 ustawy dotyczącego zgłaszania 

informacji do ośrodka adopcyjnego o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.

W Placówce było sześcioro wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną których 

rodzicie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Wszystkie te dzieci zostały zgłoszone 

do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
(dowód: akta kontroli str. 32, 44)

XI. Przestrzeganie przepisu art. 100 ust. 4a dotyczącego konieczności składania 

wniosku do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec 

dziecka, którego pobyt w Placówce trwa ponad 18 miesięcy (począwszy od dnia 

19 września 2014 r.) celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego 

powrót do rodziny albo umieszczenie w rodzinie przysposabiającej.

W okresie objętym kontrolą na terenie Placówki przebywała dwójka dzieci, wobec których 

należałoby zastosować ww. przepis. Wychowanki (P.R. i W.R.) trafiły do pieczy zastępczej 

po raz pierwszy 8 października 2014 r. Do SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 

zostały skierowane 5 stycznia 2017 r. Wcześniej przebywały w jednej z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych wchodzącej w skład Wrocławskiego Centrum Opieki



i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu. Wobec powyższego ww. obowiązek 

spoczywał na dyrektorze WCOW. (dowód: akta kontroli str. 31, 44)

XII. Przestrzeganie przepisu § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia dotyczącego

dostępu do nauki w szkołach poza Placówką.

Wychowankowie Placówki mieli zapewniony dostęp do nauki szkolnej. W toku kontroli 

ustalono, że:

• dwójka wychowanków uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 71 przy 

ul. Podwale we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych nr 6 

przy ul. Nowodworskiej we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Gimnazjum nr 6 przy al. Pracy we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Gimnazjum nr 37 przy ul. Młodych Techników 

we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Gimnazjum nr 39 przy al. A. Brucknera 

we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Gimnazjum Integracyjnego nr 50 przy 

ul. Grochowej we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 17 przy 

ul. Tęczowej we Wrocławiu;

• jeden wychowanek uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce;

• jeden wychowanek uczęszczał do Technikum przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Cerekwicy Nowej. (dowód: akta kontroli str. 45)

XIII. Przestrzeganie przepisu § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia dotyczącego

zapewnienia kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dziecko.

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 SIEMACHA 

Spot 24/7 Dworcowa 8/3 we Wrocławiu oraz na podstawie oświadczenia Dyrektora ustalono, 

że kwotą wyjściową dla każdego wychowanka było 30 zł. W Regulaminie została zawarta 

informacja, że w uzasadnionych wypadkach kwota może zostać powiększona do 80 zł lub



obniżona do 10 zł. Każdy wychowanek pisemnie potwierdzał odbiór kieszonkowego 

na „liście kieszonkowego” za dany miesiąc. (dowód: akta kontroli str. 32, 46-49)

XIV. Przestrzeganie przepisu art. 145 ustawy dotyczącego przygotowania 

dokumentacji związanej z usamodzielnieniem wychowanka.

W okresie objętym kontrolą dwójka wychowanków usamodzielniła się i opuściła 

Placówkę. W przypadku jednej wychowanki indywidualny program usamodzielnienia został 

sporządzony na co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, natomiast 

w odniesieniu do drugiej wychowanki nie zachowano ustawowego terminu -  IPU został 

przygotowany niespełna 2 tygodnie przed osiągnięciem pełnoletności. Oba IPU były 

zatwierdzone przez Dyrektora MOPS we Wrocławiu.

Wyznaczając opiekuna usamodzielnienia nie zachowano ustawowego terminu, w przypadku 

jednej wychowanki nie wyznaczono go na co najmniej rok przed osiągnięciem przez 

wychowankę pełnoletności.

W przyszłości należy dochowywać ustawowych terminów przy wyznaczaniu opiekuna 

usamodzielnia i przy opracowywaniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
(dowód: akta kontroli str. 50)

XV. Przestrzeganie przepisów § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia 

dotyczących prowadzenia i dokumentowania opieki nocnej w placówce 

opiekuńczo - wychowawczej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w Placówce w godzinach nocnych opiekę nad 

dziećmi sprawowała co najmniej jedna osoba pracująca z dzieckiem. Liczba dzieci nie 

przekraczała 14. Ponadto w jednostce prowadzony jest „Zeszyt dyżurów nocnych”, w którym 

odnotowywano obchody nocne (minimum trzy) oraz inne czynności podejmowane w czasie 

dyżurów nocnych. Zeszyt prowadzony jest w formie tabelarycznej, pierwsza tabela zawierała 

następujące dane: wychowawca, grupa, liczba wychowanków, podpis; w drugiej tabeli 

odnotowywano: godzinę obchodu, podpis, uwagi/opis wydarzeń. Dodatkowo nad tabelami 

widniało miejsce do wpisania daty dyżuru. dowód: akta kontroli str. 31)

XVI. Prowadzenie „ewidencji dzieci” zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia.

W SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu jest prowadzona księga 

ewidencji dzieci. Dokument zawiera dane zgodne z rozporządzeniem, tj.: imię i nazwisko 

dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka oraz 

aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych. Ponadto 

w księdze ewidencji ujęto dodatkowe informacje dotyczące podopiecznego: datę przybycia,



PESEL, informacje dotyczące rodziców, skierowanie MOPS i szkoła/klasa, postanowienie 

sądu rejonowego, imiona i nazwiska rodziców, ubył oraz uwagi. (dowód: akta kontroli str. 31)

XVII. Przestrzeganie przepisu § 5 rozporządzenia dotyczącego przeprowadzania 

postępowania wyjaśniającego i konieczności powiadamiania stosownych służb 

w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce.

W Placówce nie ma sformalizowanej procedury postępowania w przypadku ucieczki 

wychowanka. Dyrektor oświadczył, że o ucieczce wychowanka informowany jest sąd, policja 

(tego samego dnia), MOPS we Wrocławiu oraz rodzice/opiekunowie prawni. Pracownicy 

Placówki również we własnym zakresie starają się ustalić miejsce potencjalnego pobytu 

wychowanka.

W przypadku powrotu dziecka do SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 

we Wrocławiu niezwłocznie powiadamia się ww. instytucje. Z podopiecznym przeprowadza 

się rozmowę wychowawczą w celu ustalenia powodów ucieczki.

W indywidualnych przypadkach przeprowadzane są konsultacje medyczne i badania 

alkomatem lub testem na zawartość narkotyków. (dowód: akta kontroli str. 51)

XVIII.Przestrzeganie przepisu § 18 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia dotyczącego pomocy 

w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę 

potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.

W SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 16.30 do 18.00 wychowawca dyżurujący zobowiązany jest do pomocy dzieciom 

w odrabianiu lekcji. Placówka posiłkuje się również wolontariuszami, praktykantami lub 

stażystami.

Na terenie szkół wychowankowie korzystają z zajęć wyrównawczych jeśli zachodzi taka 

potrzeba. W okresie objętym kontrolą pięcioro podopiecznych objętych było wsparciem 

na terenie swoich szkół. Jeden wychowanek (M.H.) uczący się aktualnie w LO uczestniczy 

w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły regularnie, ponieważ zależy mu na dobrym 

wyniku z egzaminu maturalnego. Jedna wychowanka (P.R) korzystała z korepetycji 

z j. niemieckiego.

Student z Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Robotyki w ramach wolontariatu prowadzi 

z dziećmi zajęcia z robotyki -  wspólnie konstruują robota. Ponadto pojawiający się 

w Placówce wolontariusze często byli inspiratorami różnych spontanicznych działań, 

do których starali się angażować dzieci. (dowód: akta kontroli str.31-32)
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XIX. Przestrzeganie przepisu art. 97 ust. 3 ustawy dotyczącego kwalifikacji 

zawodowych osoby pełniącej funkcję dyrektora Placówki oraz przepisu art. 98 

ust. 1 i 3 ustawy dotyczącego kwalifikacji osób pracujących z dziećmi.

Dyrektor SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu Pan Krzysztof 

Sztochel zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje zawodowe 

zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.

Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że na dzień kontroli w Placówce zatrudnionych 

było sześciu wychowawców, wszyscy posiadali dyplomy ukończenia odpowiednich studiów 

wyższych zgodnych z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz złożyli oświadczenia, o których mowa 

w art. 98 ust. 3 pkt 1-4 ustawy.

W przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku „wychowawcy-psychologa” 

stwierdzono, że posiadała ona kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy z dziećmi 

zarówno na stanowisku wychowawcy, jak i psychologa. Jednakże ustawodawca 

w art. 98 ust. 1 ustawy nie dopuścił możliwości łączenia stanowisk osób pracujących 

z dziećmi. Z uwagi na zróżnicowanie obowiązków i zadań przypisanych przez ustawodawcę 

osobom zajmującym ww. stanowiska, odzwierciedlenie tych różnic powinno zostać ujęte 

w dokumentach legalizujących zatrudnienie. {dowód: akta kontroli str. 52)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w placówce 

opiekuńczo -  wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Osoba zatrudniona na stanowisku „wychowawca-psycholog” nie prowadziła kart 

udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa.

2. W Placówce po posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka dnia 

2 czerwca 2016 r. oraz 29 listopada 2016 r. nie sporządzano na piśmie wniosków dotyczących 

zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej i nie przekazywano ich 

do właściwych sądów. Do sądów przekazywano protokoły z posiedzeń zespołu ds. okresowej 

oceny.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa.

Podstawa prawna: § 17 ust. 3 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.



2. Wobec stwierdzonej nieprawidłowości odstąpiono od wydania zalecenia 

pokontrolnego z uwagi na fakt, że po zespole ds. okresowej oceny dziecka z dnia 24 lutego 

2017 r. postąpiono zgodnie z przepisami i przekazano same wnioski do właściwego sądu.

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 kwietnia 2017 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji 

zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.
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