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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniu 14 lutego 2017 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo -  skarga 

od Mirosławy K. i Bogusława M. w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (WCOW) z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 29 

we Wrocławiu.

Analiza treści pisma pozwoliła wyodrębnić zagadnienia wskazujące w opinii osoby 

zgłaszającej, na nieprawidłowości dotyczące m. in.:

-  przestrzegania praw dziecka (m.in. przestrzegania prawa dziecka do ochrony przed 

poniżającym traktowaniem i karaniem, przed stosowaniem przemocy fizycznej);

-  uczestnictwa wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych;

-  udziału wychowanków w zaj ęciach specj alistycznych;

-  spędzania czasu wolnego;

-  kontaktów wychowanków z rodziną;

-  stosowanych metod wychowawczych;

-  kwalifikacji pracowników;

-  opieki dziennej i nocnej nad wychowankami (grafiki dyżurów);

-  wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci (w tym do stanu zdrowia

dziecka).

W związku z powyższym, w dniach 3 0 -3 1  marca 2017 roku została przeprowadzona 

kontrola w trybie uproszczonym w losowo wybranej placówce funkcjonującej w ramach 

Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania - w Placówce nr 5, na podstawie Zarządzenia
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Wojewody Dolnośląskiego Nr 50 z dnia 2.03.2017 r. oraz upoważnień Nr: ZP- 

KNPS.0030.204/2017, ZP-KNPS.0030.205/2017 oraz ZP-KNPS.0030.210/2017, wydanych 

z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 24 i 28 

marca 2017 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Magda Saska -  

inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Edyta Kubicka -  starszy inspektor 

wojewódzki -  kontroler oraz Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki -  kontroler. 

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 26. W celu zgromadzenia informacji 

dających obraz funkcjonowania jednostki przeprowadzono rozmowy z pracownikami: 

dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, terapeutą i z wychowankami 

Placówki Nr 5. Analizie poddano również dokumentację dotyczącą obszarów, do których 

wniesiono w skardze zastrzeżenia oraz inną, obrazującą funkcjonowanie Placówki.

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego była ocena funkcjonowania 

jednostki w zakresie wniesionych zastrzeżeń: przestrzegania praw dziecka (ze szczególnym 

zwróceniem uwagi m.in. na przestrzeganie prawa dziecka do ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem, przed stosowaniem przemocy fizycznej), uczestnictwa 

wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych, udziału wychowanków w zajęciach 

specjalistycznych, spędzania czasu wolnego, kontaktów wychowanków z rodziną, 

stosowanych metod wychowawczych, kwalifikacji pracowników, opieki dziennej i nocnej nad 

wychowankami (grafiki dyżurów), wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

dzieci (w tym do stanu zdrowia dziecka). Ponadto, podczas kontroli dokonano wizji lokalnej 

Placówki, zapoznano się z jej organizacją i sposobem funkcjonowania.

Podjęte czynności kontrolne polegały m.in. na sporządzeniu protokołów ustnych 

oświadczeń złożonych kontrolującym przez Dyrektora Placówki, oświadczeń pisemnych 

Dyrektora oraz notatek z rozmów z pracownikami i z podopiecznymi. Dodatkowo, odebrano 

potwierdzające za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji dotyczącej grafików 

pracy, zajęć przeprowadzanych przez specjalistów i wychowawców, skierowań, jadłospisów, 

kwalifikacji pracowników.

W zakresie działalności Placówki Nr 5 podlegającej kontroli wydaje się ocenę 

pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.



Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania Placówka Nr 5 (zwana w dalszej części 

wystąpienia Placówką) z siedzibą przy ulicy Rogowskiej 32/la  we Wrocławiu działa na 

podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.22.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. 

Placówka łączy zadania interwencyjne i socjalizacyjne, a regulaminowa liczba miejsc wynosi 

14. Mieści się na parterze w bloku wielopiętrowym położonym na osiedlu, dookoła którego 

znajduje się teren zielony oraz plac zabaw i boisko sportowe. Zajmuje mieszkanie na całym 

poziomie parteru, w którym można wyodrębnić:

-  długi korytarz pełniący funkcję szatni, w którym znajdują się komoda, szafy na odzież 

wierzchnią, sprzęt sportowy, torby, plecaki oraz środki chemiczne;

-  pokój dzienny -  salon z kanapą rogową, komodą, regałem pod TY i książkami, stolikiem 

ze sprzętem komputerowym, 2 krzesłami, dywanem, suszarką na pranie oraz wyjściem na 

balkon;

-  pokój dla wychowawców z 6 szafami, biurkiem ze sprzętem komputerowym, krzesłem 

oraz regałem;

-  pokój odwiedzin, w którym znajdowały się 2 biurka, 1 krzesło, komoda z grami

1 książkami, kanapa rogowa;

-  pokój wychowanków: 2 łóżka piętrowe, szafa, szafka, regał, 2 małe komody,

2 wysokie szafy;

-  pokój wychowanków: 1 łóżko piętrowe i 1 tapczan, 1 wysoka szafa, 1 biurko z lampką 

i krzesłem, komoda;

-  pokój wychowanków: 2 łóżka piętrowe, 2 komody, szafa;

-  pokój wychowanków: 2 łóżka piętrowe, szafa, 2 regały, lampka;

-  łazienka dla chłopców z prysznicem i umywalką;

-  toaleta dla chłopców z umywalką;

-  łazienka dla dziewcząt: pralka, wanna, umywalka, szafka wisząca;

-  toaleta dla dziewcząt z umywalką;

-  kuchnia z pełnym wyposażeniem;

-  jadalnia z 2 stołami i 12 krzesłami i wyjściem na balkon.

Pokoje dzieci były czyste, uporządkowane, każdy w innym kolorze, z zabawkami, grami 

i książkami, na oknach wisiały firanki. Każdy pokój był oświetlony lampami sufitowymi oraz 

w dwóch pokojach dodatkowo znajdowały się lampki nocne.

(Dowód, akta kontroli str. 22-23)
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Na dzień kontroli w Placówce umieszczonych było 13 wychowanków, w tym 

1 wychowanek przebywał w Internacie przy szkole specjalnej w Dobroszycach. Wszystkie 

dzieci posiadały skierowania do Placówki nr 5 wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu. W okresie od czerwca 2016 roku z Placówki odeszło:

• w dniu 10 sierpnia 2016 r. -  1 wychowanek (A.M.), na podstawie postanowienia sądu 

powrócił do ojca biologicznego;

• w dniu 26 stycznia 2017 r. -  1 wychowanka (A.S.), przekierowana do Placówki nr 14 

ze względu na proces usamodzielnienia dziewczynki;

• w dniu 5 stycznia 2017 r. -  2 wychowanków (W. i P. R. -  rodzeństwo), przekierowani 

do innej placówki we Wrocławiu, poza WCOW, cytat z protokołu posiedzenia zespołu 

ds. okresowej oceny sytuacji dziecka nr 01/01/17 i nr 02/01/17 z dnia 2.01.2017 r. 

uzasadniający: „umieszczenie w placówce socjalizacyjnej wśród dzieci o podobnym 

wieku rozwojowym”;

Z informacji uzyskanych podczas przeprowadzonej równolegle kontroli we WCOW 

Placówce nr 13 (22-23 marca 2017 r.) wynika, że w grudniu 2016 r. trafił do niej również 

jeden z wychowanków Placówki nr 5, jeden z trzech braci, który nie był uwzględniony 

na ww. liście udostępnionej podczas kontroli w Placówce nr 5.

(Dowód, akta kontroli str. 24-26, 27-39,40-51,52-57, 58,186-192)

Jak wynika z oświadczenia Dyrektora jednostki na 13 podopiecznych, dwoje dzieci 

z Placówki nr 5 nie posiada rodzeństwa, ósemka dzieci to cztery rodzeństwa, a kolejne dwa 

rodzeństwa (3 osoby) zostały rozdzielone:

1. rodzeństwo P. i P. H. -  starszy brat umieszczony został w Placówce nr 13 (co 

wykazała równoległa kontrola w Placówce Nr 13), rozdzielony ze względu na 

proces usamodzielnienia chłopca, natomiast z analizy listy przekazanej w dniu 

kontroli wynika, iż chłopiec przebywa w Placówce nr 14.

2. A. S. -  siostra umieszczona została w Placówce nr 14, rozdzielenie rodzeństwa 

ze względu na proces usamodzielnienia dziewczynki.

Zgodnie z § 21 w Rozdziale IV Regulaminu Organizacyjnego Wrocławskiego 

Centrum Opieki i Wychowania Placówki Nr 5 z dnia 23 września 2015 r. Placówka powinna 

cyt.: „stwarzać warunki do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz dbałość

o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem 

(...) oraz zapewniać dzieciom warunki sprzyjające utrzymaniu osobistych kontaktów 

z rodziną”, co gwarantuje również art. 4 pkt 7 ustawy stanowiący o ochronie przed arbitralną
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lub bezprawną ingerencją w życie dziecka. W przypadku opisanych powyżej i rozdzielonych 

rodzeństw, podstawą ich przyjęcia do Placówki było ich nierozdzielanie i konieczność 

utrzymania więzi pomiędzy nimi. Decyzjami zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 

dzieci młodsze ze starszymi zostały rozdzielone, jako argument przemawiający za takim 

rozwiązaniem, w protokołach z posiedzeń zespołu zapisano: „wskazane jest umieszczenie 

.... w grupie dzieci o podobnym wieku rozwojowym, gdzie będzie mogła/mógł być 

przygotowywany do usamodzielnienia”, a także „codzienne funkcjonowanie z rówieśnikami 

umożliwi szeroko pojęty rozwój społeczny chłopca”. Zatem chęć umieszczenia starszych 

dzieci w podobnej grupie wiekowej (młodzieży przygotowywanej do usamodzielnienia) 

stanowił najważniejszy argument i powód rozdzielania rodzeństwa. Natomiast okazją do 

przebywania z rówieśnikami jest niewątpliwie szkoła, środowisko kolegów i znajomych, 

zajęcia rekreacyjne, sportowe, a niekoniecznie zastępcze środowisko stworzone na wzór 

najbardziej przypominający rodzinę (w której przecież są dzieci w różnym wieku). Należy 

pamiętać, że tylko obiektywne przesłanki wskazujące wprost na konieczność rozdzielnia 

dzieci, (np. z powodu braku więzi, konfliktów, itp.) mogą stanowić podstawę do ich 

rozdzielania. Ponadto nawet jeśli stwarza się w Placówkach możliwość kontaktów pomiędzy 

rodzeństwem, można domniemywać, że nie będą one tak intensywne, jak wspólne 

zamieszkiwanie i codzienne wzajemne zainteresowanie. Z czasem więzi pomiędzy 

rodzeństwem (z rodzin i tak już mocno zaburzonych i dysfunkcyjnych), szczególnie przy 

dużej różnicy wieku, dużej odległości pomiędzy placówkami mogą ulec rozluźnieniu, a to 

wykracza już ponad regulacje zawarte w ww. przepisach.

Art. 95 ust. 2 ustawy wskazuje, że umieszczanie dzieci poniżej 10 roku życia możliwe 

jest tylko w wyjątkowych przypadkach, nie może zatem stać się regułą. Natomiast 

w Placówce Nr 5 na 13 umieszczonych podopiecznych przebywa 9 dzieci poniżej 

10 roku życia, w tym tylko dwójka ma starsze rodzeństwo. Jak wynika z oświadczenia 

Dyrektora Placówki Pozostałe dzieci zostały przyjęte ze względu na specyficzne trudności 

edukacyjne lub zdrowotne.

Niepokojące również jest przekierowanie rodzeństwa P. i W. R. do innej Placówki 

(Siemacha Spot 24). W protokołach z posiedzeń zespołów przytoczonych w pierwszej części 

wystąpienia dotyczących ich sytuacji, nie podano powodu ich przeniesienia, a wskazanie na 

cyt.: „umieszczenie w placówce socjalizacyjnej wśród dzieci o podobnym wieku 

rozwojowym” budzi wątpliwość o stwarzaniu odpowiednich warunków w Placówce nr 5 do 

bezpiecznego rozwoju wychowanków w każdym wieku.

(Dowód, akta kontroli str. 58, 59-63, 40-46, 183-185)
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Organizacja pracy Placówki nr 5 według przedstawionych przez Dyrektora 

harmonogramów pracy wychowawców (od 6.06.2016 r. do 30.04.2017 r.) obejmuje dyżury 

przez całą dobę. W grafikach odznaczone zostały również tzw. godziny wewnętrzne do 

wykorzystania przez każdego pracownika. W okresach wolnych od nauki szkolnej (wakacje, 

ferie zimowe, przerwy świąteczne) dzieci miały zapewnioną całodobową opiekę opiekuńczo- 

wychowawczą, natomiast w roku szkolnym harmonogram wychowawców dostosowany był 

do zajęć lekcyjnych dzieci. W ciągu tygodnia dyżur pełni 1 lub 2 wychowawców w godzinach 

od przyjścia dzieci ze szkoły (10:00/13:00) do godziny 22:00, następnie dyżur pełnił 

1 wychowawca nocny od 22:00 do 8:00. W weekendy dyżur wychowawczy obejmowała 

1 osoba w godzinach 8:00-20:00, natomiast wychowawca nocny obejmował dyżur od 20:00 

do 8:00.

W okresie wakacyjnym Placówka funkcjonowała z przerwą w dniach 11.07— 

28.08.2016 r. z uwagi na zorganizowane wyjazdy kolonijne oraz przepustki wakacyjne do 

rodzin biologicznych. Wychowankowie, którzy nie byli przepustkowani zostali przeniesieni 

do innych Placówek WCOW. Z rozmów przeprowadzonych z wychowawcami oraz 

wychowankami wynika, że przeniesienie na czas wakacyjny dzieci nie sprzyja budowaniu 

poczucia bezpieczeństwa podopiecznych i ich stabilizacji w środowisku wychowawczym oraz 

jest niezgodne z przepisami prawa. Jednocześnie w Rozdziale IV w § 19 Regulaminu 

Organizacyjnego Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Placówki Nr 5 z dnia 23 

września 2015 r. określono, że placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia całodobową 

opiekę i wychowanie oraz zapewnia odpowiednie warunki rozwoju dzieciom pozbawionym 

trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, co jest zgodne z art. 93 ust. 4 pkt 1 ustawy. 

Ponadto w Rozdziale IV w § 21 powyższego Regulaminu Placówka Nr 5: „stwarza warunki 

do poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchania jego zdania i w miarę możliwości 

uwzględnienia jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania 

dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach oraz zapewnienia poczucia 

bezpieczeństwa”, co ma również odzwierciedlenie w art. 4 pkt 4 ustawy.

(Dowód, akta kontroli str. 69-111, 112, 168-182)

Podczas kontroli przeanalizowano obszar wyżywienia i dostępności do produktów 

spożywczych. Oprócz obiadów, które przygotowuje pani kucharka, pozostałe posiłki - 

śniadania i kolacje przygotowywali wychowankowie pod nadzorem wychowawców lub sami 

wychowawcy, jeśli wiek dziecka uniemożliwiał samodzielne przygotowanie kanapek. Posiłki
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były urozmaicone, w wystarczającej ilość, z możliwością dokładki. Produkty potrzebne do 

przygotowywania posiłków były przywożone raz w tygodniu przez zaopatrzeniowca. 

Podopieczni mają całodzienny dostęp do pożywienia oraz owoców, które są wyłożone 

w koszyku w szafce kuchennej. Słodycze są wydawane jeden raz dziennie, pod nadzorem 

wychowawców. Podopieczni dobrze oceniali jakość posiłków. Jadłospis układa pani kucharka 

w porozumieniu z intendentką. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

(Dowód, akta kontroli str. 113-137)

Podczas przeprowadzonych rozmów z wychowawcami dyżurującymi w dniu kontroli, 

specjalistami oraz wychowankami nie stwierdzono przejawów łamania praw dziecka. Dzieci 

pozytywnie wyrażały się o pracownikach Placówki, natomiast wychowawcy i specjaliści nie 

zanotowali zgłoszeń podopiecznych o stosowanej wobec nich jakiejkolwiek przemocy przez 

osoby dorosłe pracujące w Placówce. Z uwagi na wiek dzieci (od 6 do 12 lat) w Placówce są 

jasno określone zasady. W pokoju wychowawców znajduje się plakat z opisem zasad 

zachowania, z którymi zapoznają się dzieci. Metody wychowawcze opierają się na systemie 

ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie -  za pomocą metody kartek dziennych. 

Za odpowiednie zachowanie przyznawana jest kartka w danym kolorze, która określa 

przywileje dla dzieci. Są to odpowiednio kartki: zielona (wszystkie przywileje), czerwona, 

żółta oraz czarna (brak przywilejów). Jeden wychowanek ma osobny system nagradzania 

(żeton za poprawne zachowanie) z powodu zanieczyszczania się. Dodatkowo podopieczni 

informowali, że w razie sytuacji konfliktowych wychowawcy obniżali kwotę kieszonkowego 

(np. za niechodzenie w kapciach -  1 zł) lub zarządzali wcześniejszą ciszę nocną (15 minut 

wcześniej).

(Dowód, akta kontroli str. 138)

Organizacja czasu wolnego jest dostosowana do wieku dzieci. Zgodnie 

z oświadczeniem Dyrektora, Placówka współpracuje z instytucjami:

• firma Crusar daje możliwość organizacji i wsparcia finansowego wyjść: m.in. do kina 

czy na salę zabaw. W czasie ferii zimowych dzieci były dwukrotnie w kinie;

• w czasie wakacyjnym podopieczni byli na kolonii w Chłapowie przy współudziale 

wsparcia sponsorów;

• w miarę możliwości wychowankowie nieodpłatnie korzystają z wyjścia na basen 

Redeco;
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® zajęcia na ściance wspinaczkowej organizowane przez Fundację Akademii 

Wychowania Fizycznego (dwukrotne zajęcia dla całej grupy w Centrum „Skałka” 

przy ul. Nowodworskiej);

• zajęcia z ceramiki dla jednego wychowanka w czwartki (17:00-18:30) 

w Młodzieżowym Domu Kultury;

« zajęcia terapeutyczne dla jednego wychowanka w środy w Nadodrzańskim Centrum 

Wsparcia (13:00-16:00);

« w czasie ferii zimowych organizowane były wyjścia do kina, do Kolejkowa, 

wycieczka szlakiem Krasnali po Wrocławskim Rynku, zwiedzanie Sky Tower 

(wejście na taras widokowy);

• kultywowanie świąt i tradycji religijnych: udział w uroczystościach, przygotowanie 

trójki wychowanków do I Komunii Świętej, przygotowanie i wystawienie Jasełek na 

Wigilię;

• udział w lokalnych piknikach i festynach organizowanych przez Radę Osiedla „Nowy 

Dwór”;

• udział w zajęciach kulinarnych organizowanych przez wychowawców (przede 

wszystkim w weekendy), kształtowanie samodzielności i rozwijanie zainteresowań 

kulinarnych;

• spotkania w tygodniu z wolontariuszami, rodziną zaprzyjaźnioną oraz zajęcia 

z praktykantami z Uniwersytetu Wrocławskiego, udział w zajęciach prowadzonych 

przez specjalistów WCOW (psychologa, pedagoga i terapeutę);

• w miarę indywidualnych potrzeb udział wychowanków w zajęciach wyrównawczych 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu.
(Dowód, akta kontroli str. 139)

Kontakt z rodziną biologiczną odbywa się w weekendy, jednak najczęściej dzieci, 

które mają kontakt z rodzicami są przepustkowane do domu rodzinnego. W Placówce 

prowadzona jest dokumentacja, w której odnotowywane są wszelkie formy tych kontaktów 

(z kim -  stopień pokrewieństwa, kiedy -  data, ustalenia, spostrzeżenia po kontakcie, podpisy).

(Dowód, akta kontroli str.140-149, 150-151)

Placówkę nr 5 obsługuje zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: psycholog, 

pedagog, terapeuta, pracownik socjalny oraz pielęgniarka. Wszyscy wychowankowie są
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objęci pomocą specjalistyczną. Dodatkowo, jeden podopieczny, ze szczególnymi potrzebami, 

skierowany jest na terapię prywatną w kontekście przemocy seksualnej. Godziny pracy 

specjalistów określone są w grafikach. Natomiast z przeanalizowanej dokumentacji 

podopiecznych, z kart zajęć specjalistycznych wynika, że zajęcia z pedagogiem odbywają się 

raz w tygodniu, jednak pedagog w razie potrzeby przebywa w Placówce częściej (codziennie 

po godz. 12:00). Zajęcia z psychologiem również odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie 

do potrzeb dzieci. Specjaliści doraźnie udzielają wsparcia wychowankom lub też organizują 

tzw. „społeczność”. Regularnym wsparciem objęci są wybrani podopieczni, którym 

zaproponowano pomoc i się na nią zgodzili. Zajęcia z nimi prowadzi terapeuta na miejscu, 

są to wtedy cykliczne spotkania, odbywają się według ustalonego harmonogramu 

w konkretne dni, o wyznaczonej godzinie. Wychowawcy potwierdzili powyższe. Obecnie 

z takiej formy pomocy korzysta czworo podopiecznych oraz jeden wychowanek jest w trakcie 

diagnozy. Terapeuta ma opracowany dla każdego z nich indywidualny plan zajęć 

specjalistyczno-terapeutycznych (data zajęcia, zalecana częstotliwość zajęć, kierunek 

podejmowanych działań). Ponadto terapeuta, zwykle w piątki, odwiedza wszystkich 

podopiecznych w Placówce nr 5.

W tym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.

(Dowód, akta kontroli str. 152-153, 154-165)

W Placówce nr 5 zatrudnionych jest w sumie 11 pracowników: 6 wychowawców, 

psycholog, pedagog, pracownik socjalny, starsza pielęgniarka, terapeuta. Bezpośredni nadzór 

nad Placówką pełni zastępca dyrektora -  Pani Mariola Korman. Wszystkie osoby posiadają 

odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

(Dowód, akta kontroli str. 166-167)

Podsumowując należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanych zagadnień zarzuty 

przywołane w skardze, a dotyczące: zajęć specjalistycznych, zajęć pozalekcyjnych, spędzania 

i organizacji czasu wolnego, kontaktów z rodziną, kwalifikacji pracowników, opieki dziennej 

i nocnej, wyżywienia nie znalazły potwierdzenia.

Jednakże w trakcie czynności kontrolnych zwrócono uwagę na nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu Placówki, do których należą:

1. Nieścisłości w dokumentach prowadzonych w Placówce Nr 5 dotyczące 

informacji o pobycie starszego rodzeństwa w innych Placówkach w ramach 

WCOW.
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2. Rozdzielanie rodzeństwa w ramach WCOW oraz przyjmowanie dzieci poniżej 

10 roku życia do instytucjonalnej pieczy zastępczej.

3. Przenoszenie wychowanków w czasie wakacyjnym do innych placówek 

działających w ramach WCOW.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Należy rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym prowadzić dokumentację dotyczącą 

wychowanków, w tym związaną z ich miejscem pobytu.

Podstawa prawna: § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Należy tylko w wyjątkowych i uzasadnionych dobrem dziecka sytuacjach rozdzielać 

rodzeństwa oraz przyjmować dzieci poniżej 10 roku życia (nie kierować się korzyściami 

wynikającymi z organizacji pracy wychowawczej).

Podstawa prawna: art. 4 pkt 4, pkt 7, art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 697), § 13 ust. 1, 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., poz. 292).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Należy dostosować czas pracy Placówki nr 5 do wymogu określonego w przepisach. 

Podstawa prawna: art. 93 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

1 systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

Proszę o przekazanie informacji do tut. Wydziału odnośnie sposobu realizacji wydanych 

zaleceń oraz wskazanych w wystąpieniu uwag w funkcjonowaniu jednostki i sposobów ich 

eliminowania do 30 czerwca 2017 r.

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 2017 r., poz. 697), kontrolowana jednostka, której wydano łub nie zalecenia pokontrolne, może 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.
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