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Placówka nr 10

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 25 maja 2017 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo z Biura 

Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zgłoszonych Rzecznikowi nieprawidłowości (przez 

rodzica podopiecznego) w funkcjonowaniu Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania 

Placówki nr 10 mieszczącej się przy ulicy Borowskiej 181-187 we Wrocławiu, w dalszej 

części wystąpienia nazywanej „Placówką” lub „WCOW”. Z analizy treści pisma wynika, 

że dotyczą one:

• nieprzestrzegania przez personel Placówki Praw Dziecka, w szczególności

prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, w tym naruszania 

nietykalności cielesnej;

o niedostosowania zajęć specjalistycznych do potrzeb zdrowotnych

i intelektualnych dziecka;

• braku wykwalifikowanej kadry.

W związku z powyższym, w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2017 roku została 

przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym we Wrocławskim Centrum Opieki 

i Wychowania Placówce nr 10, na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 158 z dnia 2 czerwca 2017 r. oraz upoważnień Nr ZP-KNPS.0030.349/2017, 

ZP-KNPS.0030.350/2017 i ZP-KNPS.0030.351/2017 wydanych przez Dyrektora Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

dnia 2 czerwca 2017 r.
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Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów: Edyta Kubicka -  starszy inspektor 

wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Olga Wojnarowicz — inspektor wojewódzki - 

kontroler i Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki - kontroler. Kontrolę wpisano do 

Książki Kontroli pod numerem 28. Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego 

była ocena funkcjonowania jednostki w zakresie wniesionych zastrzeżeń, tj. przestrzegania 

praw dziecka, opieki specjalistycznej zapewnianej w Placówce dzieciom oraz kwalifikacji 

pracowników.

W czasie kontroli, podczas nieobecności,Dyrektora Sylwestra Pajęckiego zastępował 

go Maciej Szafarz - Zastępca Dyrektora, na mocy Pełnomocnictwa nr 3/2015 Dyrektora 

Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania z dnia 1 kwietnia 2015 r. W celu 

zgromadzenia informacji dających obraz funkcjonowania jednostki w zakresach 

kontrolowanych obszarów przeprowadzono rozmowy z obecnymi podczas kontroli 

pracownikami (zastępcą dyrektora, pedagogiem, psychologiem, psychologiem 

wspomagającym, wychowawcami, pielęgniarkami, pracownikiem socjalnym), z wybranymi 

(obecnymi podczas kontroli) wychowankami Placówki oraz pracownikami Szkoły 

Podstawowej nr 17 im. S. Kulczyńskiego (psychologiem oraz wychowawcą) do której 

uczęszczają podopieczni Placówki. W trakcie kontroli sporządzono także notatki z rozmów 

z pracownikami i z dziećmi, przyjęto protokoły ustnych wyjaśnień, a także pobrano pisemne 

oświadczenia. Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą prowadzonych w Placówce zajęć 

specjalistycznych, grafikami dyżurów wychowawczych w okresie od 29 maja 2017 r. do 

2 lipca 2017 r, listą szkoleń organizowanych przez Placówkę w celu doskonalenia 

pracowników w aspektach dotyczących pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym, procedur 

obowiązujących w Placówce w sytuacjach awaryjnych, jak również wybranych 

dokumentów z teczek dzieci. Ponadto, podczas kontroli dokonano wizji lokalnej Placówki, 

zapoznano się z jej organizacją i sposobem funkcjonowania. W okresie objętym kontrolą 

funkcję Dyrektora Placówki pełnił Pan Sylwester Pajęcki 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.

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. 2011, 

Nr 292, poz. 1720).



Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania Placówka nr 10 działa na podstawie 

decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.15.2011 z dnia 7 lutego 2011 r., 

zmienionej decyzjami nr PS-IS.9423.18.2012 z dnia 15 listopada 2012 r., PS-IS.9423.2.2013 

z dnia 26 lutego 2013 r., PS-IS.9423.61.2014 z dnia 13 października 2014 r., 

PS-IS.9423.16.2015 z dnia 30 października 2015 r. Typ Placówki określony został jako 

interwencyjno -  socjalizacyjny, a regulaminowa liczba miejsc wynosi 30. Na dzień kontroli 

w ewidencji wpisanych było 32 wychowanków. W okresie kontroli w budynku 

wyodrębnione były dwie grupy: tzw. grupa interwencyjna na II piętrze oraz tzw. grupa 

socjalizacyjna na I piętrze. Zastępca Dyrektora Placówki złożył oświadczenie, że zgodnie 

z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 14 kwietnia 

2017 r. nr ZP-KNPS.431.2.16.2017.EK, podjęto działanie^by doprowadzić organizację 

Placówki do stanu wskazanego w regulaminie Placówki tj. podziału na trzy grupy liczące po

1 0  OSÓb. (dowód: akta kontroli str. 16 -17)

W przedłożonej ewidencji w dniu kontroli wykazanych zostało 32 dzieci, 

z czego 13 przebywa na stałe w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wychowawczych 

lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, trzech wychowanków przebywało 

na długotrwałych ucieczkach. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora jedenaścioro 

wychowanków objętych było opieką lekarza psychiatry oraz leczeniem farmakologicznym, 

piętnaścioro posiadało rozpoznanie kliniczne zaburzeń psychicznych, troje pozostawało 

w trakcie diagnostyki klinicznej. Każdy z ww. wychowanków objęty został pomocą 

specjalistyczną na terenie Placówki (zajęcia z psychologiem, psychologiem wspierającym, 

pedagogiem, socjoterapeutą, seksuologiem oraz działającym przy współpracy z WCOW 

Specjalistycznym Centrum Neuropsychiatrii Neuromed) lub w ośrodkach codziennego 

pobytu dzieci m.in. w: SOSW w Lwówku Śl., SOSW w Dobroszycach, SOSW przy 

ul. Parkowej we Wrocławiu. W Placówce przebywało czworo wychowanków poniżej 

10 roku życia, co wytłumaczone zostało przez Zastępcę Dyrektora wcześniejszym pobytem 

usamodzielnionego już rodzeństwa oraz potrzebami zdrowotnymi małoletnich.
(dowód: akta kontroli str. 19 - 34)

W związku ze skargą, na potrzeby przeprowadzonej kontrolą przeanalizowano 

dokładnie sytuację chłopca przebywającego w Placówce, którego dotyczyły opisane 

w piśmie nieprawidłowości. W związku z powyższym prowadzone dla niego w Placówce 

dokumenty poddane zostały analizie ze szczególnym zwróceniem uwagi na podnoszone 

w skardze kwestie. Uzyskane z przeanalizowanej dokumentacji informacje zweryfikowano
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w późniejszych rozmowach z chłopcem oraz innymi dziećmi, jak również pracownikami 

i zastępcą dyrektora WCOW.

Wychowanek posiadał skierowanie do Placówki wydane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej we Wrocławiu, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Wrocław -  

Fabryczna z dnia 28.09.2016 r. sygn. akt III. Nsm 806/16. Jest to drugi już pobyt dziecka 

w Placówce (od 26.08.2016 r.) z powodu zaniedbań opiekuńczych ze strony matki chłopca. 

Wcześniej, od 2 013 r. rodzina obj ęta była nadzorem kuratora. (dowód: akta kontroli str. 35 -  39)

Z analizy dokumentacji chłopca wynika, że w trakcie pobytu w domu rodzinnym, jak 

również w Placówce, chłopiec trzykrotnie poddawany był diagnostyce medycznej 

na oddziale szpitalnym dla dzieci i młodzieży, gdzie przebywał w terminie od 1 lipca 2016 r. 

do 26 sierpnia 2016 r. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora, w wypisie ze szpitala 

stwierdzono u niego zaburzenia zachowania. Na mocy decyzji sądu, po pobycie w szpitalu 

nie powrócił do domu, został ponownie umieszczony w Placówce. W miesiącach wrzesień - 

październik 2016 r. na wniosek matki odbył diagnostykę w prywatnym Centrum Balans 

we Wrocławiu, gdzie zdiagnozowano u niego trudności we właściwych relacjach 

rówieśniczych, nieadekwatne reagowanie na sytuacje społeczne, niedostosowany afekt 

(zespół Aspergera) oraz zaburzenia aktywności i uwagi. Chłopiec po raz kolejny 

diagnozowany był w grudniu 2016 roku w Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej nr 5 

we Wrocławiu w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

przyznaniu mu zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły, w których chłopiec bierze udział raz 

W  tygodniu. (dowód: akta kontroli str. 40 -  53)

We Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania w listopadzie 2016 r. sporządzono 

chłopcu diagnozę psychofizyczną, po której wdrożono działania w celu zredukowania 

występujących u niego negatywnych zachowań. Podjęte działania aktualizowane były 

następnie w toku kolejnej diagnostyki. Na podstawie ww. diagnozy, w dniu 7 grudnia 

2016 r. został opracowany dla podopiecznego plan pomocy, na okres pół roku - od grudnia 

2016 r. do maja 2017 r., który zaktualizowano 24 maja 2017 r. Dodatkowo, zgodnie 

z § 17 ust.l pkt. 3 i 4 rozporządzenia, założone były dla niego karty udziału w zajęciach 

prowadzonych przez psychologa i pedagoga oraz obligatoryjnie arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych i pedagogicznych, uzupełniane raz w miesiącu. Ponadto, w związku 

z dość licznymi dysfunkcjami, opracowano dla chłopca „Indywidualny plan zajęć 

specjalistycznych z psychologiem/pedagogiem”, na podstawie którego prowadzone były 

z nim zajęcia specjalistyczne. Każdy ujęty w „Indywidualnym planie...” temat miał 

odzwierciedlenie w „Karcie udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów”,
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która zawierała opis przebiegu spotkania, szczegółowe informacje dotyczące

każdorazowego spotkania z wychowankiem oraz czynionych przez niego postępów.
(dowód: akta kontroli str. 54 -  80) 

Po przeanalizowaniu ww. dokumentów oraz na podstawie ustnych oświadczeń 

specjalistów pracujących we WCOW wynika, że podopieczny:

® Został włączony do zajęć socjoterapeutycznych w celu niwelowania niewłaściwych 

reakcji społecznych, nauki zachowań pożądanych społecznie. Zajęcia prowadzone były 

przez zatrudnionych spoza WCOW specjalistów oraz odbywały się raz w tygodniu, 

w poniedziałki.

o Uczestniczył w cotygodniowych spotkaniach społeczności grupy w celu niwelowania 

niewłaściwych reakcji społecznych, nauki zachowań pożądanych społecznie, poprawy 

relacji z rówieśnikami. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i pedagoga WCOW 

we wtorki.

o Brał udział w cyklicznych spotkaniach z psychologiem, minimum raz w miesiącu, 

w zależności od potrzeb chłopca. Zajęcia ogólnorozwojowe.

• Został włączony do terapii indywidualnej z psychologiem wspomagającym -  praca 

w zakresie koncentracji uwagi i zdolności pamięciowych, podnoszenie samooceny, 

psychoedukacja na temat zachowań akceptowalnych społecznie oraz granic. Psycholog 

wspomagający rozpoczął regularną współpracę z WCOW w marcu 2017 r., zajęcia 

z chłopcem odbywały się od tego czasu cyklicznie, raz w tygodniu, we wtorki, 

o Brał udział w zajęciach z pedagogiem -  raz w miesiącu, w zależności od potrzeb. 

Zajęcia ukierunkowane były na niwelowanie zaległości edukacyjnych. Wpisy z zajęć 

znajdują się w kartach udziału prowadzonych przez pedagoga -  lx  w miesiącu, 

o Uczestniczył w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły zgodnie z Indywidualnym 

Programem Edukacyjno -  Terapeutycznym (IPET), w wymiarze dwóch godzin zajęć 

w tygodniu. Informacje na temat ww. zajęć zostały potwierdzone przez wychowawcę 

oraz psychologa szkolnego podczas wizyty kontrolujących w szkole chłopca, 

o Poddany był oddziaływaniom w codziennej pracy wychowawczej na terenie Placówki, 

że szczególnym zwróceniem uwagi na modelowanie zachowań pożądanych społecznie 

przez aktywny udział w życiu grupy oraz bieżące wyjaśnianie sytuacji społecznych, 

które mogą być dla dziecka niezrozumiałe.

© Ma zaplanowaną indywidualną konsultację seksuologiczną z zewnętrznym specjalistą.

Powyższe działania zostały podjęte z inicjatywy i na zalecenia specjalistów 

z Placówki (po opracowanej w listopadzie 2016 r. diagnozie), jak również zgodnie



z zaleceniami wydanymi po badaniach przeprowadzonych chłopcu przez zewnętrzne 

instytucje (szpital, poradnia, Centrum Balans). Stwierdzone wówczas u niego dwojakie 

zaburzenia: zachowania i aktywności obejmują najogólniej ujmując zaburzenia uwagi. 

Terapia w przypadku obu zaburzeń jest taka sama, zatem w celu ich niwelowania zalecana 

są te same metody pracy, które zastosowano u chłopca. W związku z powyższym, 

zastrzeżenie opisane w skardze o wybiórczości podejmowanych przez specjalistów WCOW 

działań specjalistycznych jest bezzasadne.
(dowód: akta kontroli str. 81 -83)

Ponadto w odniesieniu do zarzutów wskazanych w skardze, że zajęcia 

specjalistyczne odbywają się bez odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie 

pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespół kontrolerów odnotował, 

że specjaliści są również zobligowani do przeprowadzania szkoleń i spotkań dla kadry 

w celu doskonalenia ich warsztatu pracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych. 

W związku z tym pracownicy poddawani są regularnym szkoleniom. W styczniu 2016 r., 

zatem jeszcze przed wpłynięciem skargi, zostało dla nich zorganizowane m.in. szkolenie pt. 

„Zrozumieć osobę z zespołem Aspergera”, dające wiedzę oraz umiejętności na temat pracy 

z dzieckiem ze zdiagnozowanym zaburzeniem ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju. 

Uczestniczenie w ww. zajęciach potwierdzone zostało listą obecności pracowników oraz 

planem szkolenia. (dowód: akta kontroli str. 84 - 86)

Podczas kontroli zweryfikowano informacje dotyczące nieprzestrzegania praw 

dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania prawa do ochrony przed 

poniżającym traktowaniem i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej. 

Uwzględniając specyfikę Placówki o charakterze interwencyjnym oraz z uwagi na określone 

zaburzenia psychiczne wychowanków Placówki, zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 882) „przymus bezpośredni wobec 

osób z zaburzeniami psychicznymi (...) można stosować tylko wtedy, gdy przepis niniejszej 

ustawy do tego upoważnia albo osoby te:

1) dopuszczają się zamachu przeciwko:

a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub

b) bezpieczeństwu powszechnemu lub

2) w sposób gwałtowny mszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, 

lub
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3) poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego 

udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. ”

Dyrektor Placówki udostępnił kontrolującym obowiązującą Procedurę Postępowania 

Interwencyjnego i Zapobiegawczego we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. Jej 

stosowanie potwierdzone zostało podczas wywiadów z pracownikami oraz wychowankami 

Placówki. Jedyną dopuszczalną formą przymusu bezpośredniego w Placówce jest 

przytrzymanie wychowanka na czas ustania wybuchu agresji. Natomiast w przypadku 

realnego zagrożenia dla zdrowia lub życia wychowanków powiadamia się Pogotowie 

Ratunkowe i Policję, jak również ochronę obiektu, co zgodne jest z art. 18 ust. 6 w/w 

ustawy, który mówi, że, cyt.: „zastosowanie przymusu bezpośredniego (...) polega na 

przytrzymaniu, przymusowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji”. Każda sytuacja 

zagrażająca odnotowywana jest w Indywidualnych Kartach Pobytu Dziecka, a dodatkowo 

sporządzane są na tę okoliczność przez pracowników notatki (tzw. rejestry) dotyczące 

zachowań agresywnych podopiecznych i podjętych w takich sytuacjach działań. W teczkach 

niektórych podopiecznych znajdowały się takie notatki.
(dowód: akta kontroli str. 87 - 101)

Pracownicy WCOW odbyli szkolenie w zakresie stosowania środków przymusu 

bezpośredniego, co potwierdzili w rozmowach, okazano także plan szkolenia oraz listy 

obecności. W tym zakresie przeprowadzono także rozmowy z wychowankami Placówki, 

również z samym chłopcem. Dziecko zaprzeczyło, aby stosowano wobec niego ww. formy 

przymusu. W jego dokumentacji nie doszukano się również informacji odnośnie takich 

sytuacji. W trakcie rozmów z personelem WCOW udało się ustalić, że wobec tego 

wychowanka nigdy nie było potrzeby używania środków przymusu bezpośredniego, 

ponieważ jest to dziecko spokojne, a jedyne akty niewłaściwego zachowania to agresja 

werbalna. Uzyskano jednak od rozmówców informacje, potwierdzone wpisami 

w dokumentacji, o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego wobec innych 

wychowanków w formie przytrzymywania. Pytane dzieci udżieliły informacji, że nie jest to 

bolesne i trwa tylko do momentu ustania aktu zachowania agresywnego lub 

autoagresywnego. Żaden podopieczny nie potwierdził zarzutu ujętego w skardze, 

cyt.: „o zamykaniu na klucz w pokoju” ani stosowaniu innych środków przymusu 

bezpośredniego na terenie Placówki, takich jak wiązanie lub podawanie leków 

domięśniowo. W jednym przypadku wychowanek potwierdził podanie leku doustnie na 

zalecenie lekarza, co również potwierdziły w rozmowach pielęgniarki, zaznaczając
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jednocześnie, że podanie leku w takich sytuacjach musi wynikać ze stałych zaleceń

lekarskich. (dowód: akta kontroli str. 102-114)

W Placówce nr 10 zgodnie z oświadczeniem Zastępcy Dyrektora obsada kadry nie 

uległa większej zmianie od daty ostatniej kontroli przeprowadzonej w dniach 7-10 marca 

2017 r. Wszyscy zatrudnieni wówczas pracownicy merytoryczni posiadali odpowiednie 

kwalifikacje. Od tamtego czasu zatrudniona została jedna osoba na stanowisku 

wychowawcy, której wykształcenie spełnia wymagania art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 

697). (dowód: akta kontroli str. 114 -  124)

Podsumowując należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanych zagadnień, zarzuty 

przywołane w piśmie dotyczące nieprzestrzegania przez personel placówki standardów 

dotyczących Praw Dziecka, w szczególności prawa do ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej, niedostosowania zajęć 

specjalistycznych do potrzeb zdrowotnych i intelektualnych dziecka, braku 

wykwalifikowanej kadry nie potwierdziły się.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono w ww. zakresach wystąpienia uchybień ani 

nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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

POUCZENIE

(kierownik komórki do spraw kontroli)
Podpisy osób kontrolujących:

(przewodniczący zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)


