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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 12 października 2017 r. na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

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

697, ze zm.) kontrolerzy Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki oraz Honorata 

Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową 

w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach 

przy ul. Hubala la, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Świetlicą” 

lub „Placówką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność placówki wsparcia dziennego oraz 

zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2017 roku. W okresie 

objętym kontrolą, tj. od dnia 1 października 2016 r. do dnia 12 października 2017 r. funkcję 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach pełniła Pani Beata Puławska 

odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach, natomiast pełniącą obowiązki 

Kierownika Świetlicy Środowiskowej była Pani Zofia Kazanecka.



W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej 

pod numerem 47, zwanego dalej „Ośrodkiem”. Postępowanie kontrolne przeprowadzono 

na podstawie oświadczeń złożonych przez Dyrektora Ośrodka i Kierownika Świetlicy, 

przedłożonej dokumentacji z działalności jednostki oraz dokumentacji potwierdzającej 

kwalifikacje zawodowe osób pracujących z dziećmi.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.

Świetlica Środowiskowa podjęła działalność we wrześniu 2011 r. jako placówka 

opiekuńczo -  wychowawcza wsparcia dziennego w rozumieniu ówcześnie obowiązującej 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W związku z wejściem w życie od dnia 

1 stycznia 2016 r. art. 18c ustawy wprowadzonego ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 

1045) oraz uchwały nrXIV/227/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 3 października 

2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Polkowicach, Świetlica Środowiskowa została połączona z Ośrodkiem i stanowi część 

organizacyjną działu opieki nad dzieckiem i rodziną (§ 11 pkt 1 lit. g Regulaminu 

organizacyjnego Ośrodka). Świetlica przyjęła nazwę Świetlica Środowiskowa Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Polkowicach przy ul. Hubala la, a jej organem prowadzącym 

jest Gmina Polkowice (dowód: akta kontroli str. 20 -  39).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach wydał w dniu 17 czerwca 

2011 r. opinię sanitarną nr ZZNS-741/70/11, w której nie zgłosił sprzeciwu w dopuszczeniu 

do użytkowania przez Świetlicę Środowiskową i Przedszkole nr 6 budynku przy ul. Hubala la  

w Polkowicach pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Również Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach przeprowadziła stosowne czynności 

kontrolno -  rozpoznawcze i w protokole z dnia 28 czerwca 2011 r. stwierdziła zgodność 

wykonania obiektu z projektem technicznym, tym samym dopuszczając budynek 

przy ul. Hubala la  do wspólnego użytkowania przez Świetlicę Środowiskową i Przedszkole 

nr 6 pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego (dowód: akta kontroli str. 40 -  45). 

Obowiązek spełnienia powyższych wymagań potwierdzony w drodze decyzji 

administracyjnej, o której mowa w art. 18b ust. 2 ustawy, nie dotyczy Świetlicy 

Środowiskowej.
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Świetlica jest prowadzona w formie opiekuńczej 

i obejmuje wsparciem przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, będących w trudnej 

sytuacji materialnej lub społecznej, a także rodzin objętych pomocą Ośrodka. Świetlica 

zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego (zabawy, 

zajęcia sportowe, tematyczne i ogólnorozwojowe) dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 

lat z gminy Polkowice. Pobyt w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach realizacji 

zadań wskazanych w art. 24 ust. 2 ustawy Świetlica na bieżąco współpracuje z rodzicami 

swoich podopiecznych (informowanie rodziców o planach zajęć, dzielenie się uwagami 

na temat zachowania dziecka, zapraszanie na imprezy okolicznościowe, itp.), ze szkołami 

(kontakty z pedagogami), Poradnią Psychologiczno — Pedagogiczną (wymiana uwag 

i spostrzeżeń dotyczących wydanych zaleceń) oraz Placówką Opiekuńczo -  Wychowawczą 

„Skarbek” w Polkowicach (wspólna organizacja różnych imprez, wycieczek, itp.) (dowód: 

akta kontroli str. 14 -  15).

W okresie objętym kontrolą Świetlica obejmowała opieką i wychowaniem 60 dzieci 

uczestniczących w zajęciach organizowanych przez wychowawców w blokach godzinowych 

od 7 do 15, od 8 do 16 oraz od 10 do 18. Na podstawie wpisów w dziennikach zajęć 

oraz grafików pracy wychowawców ustalono, że pod opieką jednego wychowawcy 

przebywało, w tym samym czasie, nie więcej niż 15 wychowanków, co jest zgodne z art. 28 

ust. 2 ustawy (dowód: akta kontroli str. 1 6 -1 7 ) .

Bieżącą działalność Świetlicy, w tym zadania, organizację działania oraz rodzaj 

dokumentacji i sposób jej prowadzenia, określał Regulamin organizacyjny opracowany przez 

Kierownika jednostki. W Świetlicy prowadzona była następująca dokumentacja: miesięczne 

plany pracy, dzienniki zajęć, sprawozdania z działalności oraz akta osobowe dla każdego 

dziecka. W aktach gromadzono przede wszystkim oświadczenia i zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych, leczenie w sytuacji 

zagrożenia zdrowia i życia, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktyczne działania 

pielęgniarki, samodzielne przychodzenie i powrót do domu po zajęciach oraz arkusze 

obserwacji funkcjonowania dziecka w Świetlicy wypełniane co pół roku (dowód: akta 

kontroli str. 1 7 -1 8 , 63 -  67).

W zakresie oceny zgodności zatrudniania osób pracujących z dziećmi w placówce 

wsparcia dziennego z wymogami kwalifikacyjnymi, na podstawie przedłożonej dokumentacji 

z akt osobowych stwierdzono, że wszyscy wychowawcy oraz psycholog zatrudnieni 

w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach mieli kwalifikacje 

zawodowe zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak również złożyli pisemne oświadczenia
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o braku ingerencji sądu w wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej, wypełnianiu 

obowiązku alimentacyjnego lub jego braku oraz niekaralności za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku 

kierownika miała również Pani Zofia Kazanecka pełniąca obowiązki w okresie 

usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Świetlicy. W okresie objętym kontrolą Świetlica 

nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy (dowód: akta kontroli str. 19, 69 -  84).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Świetlicy 

Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach 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 (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 697, 
ze zm.).

I .

(członek zespołu  inspektorów )


