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Sylwester Pajęcki
Dyrektor
Wrocławskiego Centrum Opieki
i Wychowania we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 -  27 lutego 2018 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 zwanej dalej „ustawą” 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy: Tomasz Borecki -  inspektor 

wojewódzki, przewodniczący i Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum 

Opieki i Wychowania, ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław Placówce Nr 6 przy ul. Litewskiej 

72/1 we Wrocławiu, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, przestrzegania Praw Dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 

2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie obj ętym kontrolą, tj. od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 26 lutego 2018 r. funkcj ę 

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.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora Placówki oraz 

Zastępcę Dyrektora panią Monikę Pezdek, akt osobowych w zakresie dokumentacji 

potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wizji lokalnej Placówki, rozmów z wychowankami 

i pracownikami jednostki. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 34. Ilekroć 

w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „rozporządzeniu” należy przez to 

rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław 

Placówka Nr 6 przy ul. Litewskiej 72/1 we Wrocławiu jest placówką opiekuńczo - 

wychowawczą łączącą zadania placówki typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego 

zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.23.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 14 wychowanków, 

w tym 7 przebywających w placówkach typu Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy lub Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. 

W toku kontroli ustalono, że jedna z wychowanek nie ukończyła 10 r.ż., a jej starszy brat miał 

niespełna 11 lat. Dyrektor jednostki złożył oświadczenie, z którego wynika, że dzieci zostały 

umieszczone zgodnie z art. 95 ust.2 ustawy.

Analiza grafików pracy wychowawców za miesiące: czerwiec, listopad 2017 r. 

i styczeń 2018 r. oraz „Zeszytów dyżurów nocnych” wykazała, że w ciągu dnia i nocy dyżur 

pełnił zawsze minimum jeden wychowawca lub osoba pracująca z dziećmi, tj.: psycholog, 

pedagog, pracownik socjalny. Wychowawcy pełnili dyżury codziennie. W czasie, gdy 

wychowankowie przebywali na terenie swoich szkół, dyżur w Placówce pełniły osoby 

pracujące z dziećmi, które realnie w jednostce nie przebywały. W tej kwestii Dyrektor złożył 

wyjaśnienia, z których wynika, że całodobowość placówek opiekuńczo -  wychowawczych 

wchodzących w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania była zachowana. 

Jednocześnie wskazano, że przyjęcia interwencyjne dokonywane były tylko w Placówkach 

Nr 1 i 10 zlokalizowanych przy ul. Lekcyjnej oraz Borowskiej. Wiedzą taką dysponowały 

również instytucj e takie j ak: policj a, szpitale, służby miej skie, pogotowie oraz ośrodki pomocy 

społecznej współpracujące z WCOW. W sytuacjach nagłych np.: choroby dziecka, wyznaczony 

specjalista lub pielęgniarka odbierali podopiecznego ze szkoły i sprawowali nad nim opiekę. 

Ponadto grafiki pracy wychowawców ulegały wówczas również modyfikacji, tak aby 

podopieczny miał zagwarantowaną stałą opiekę.



W trakcie prowadzanych przez specjalistów zajęć pod ich opieką nie przebywało więcej 

niż 6 dzieci jednocześnie.

Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. l s 2 i 3 oraz § 11 

ust. 2 rozporządzenia.
(idowód: akta kontroli str. 19, 22-43)

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Domu 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych 

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.
(dowód: akta kontroli str. 22)

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 plany pomocy 

dziecku zostały opracowane przez wychowawców. Plany pomocy zawierały cele i działania 

krótko oraz długoterminowe, określony został cel pracy z dzieckiem w placówce w zależności 

od jego sytuacji, tj.: powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub 

zastępczej albo przygotowanie do usamodzielnienia. Dokument opracowywano 

w następujących zakresach: środowiska rodzinnego, zdrowia, psychologicznym,

pedagogicznym oraz przygotowania do usamodzielnienia. W każdym zakresie określano: cele, 

formy i środki realizacji (działania), osoby odpowiedzialne oraz rodzaj działań (krótko lub 

długoterminowe). Kontroli poddano 8 planów pomocy dziecku, z tego 4 opracowano na okres 

6 miesięcy, a kolejne 4 były modyfikowane nie rzadziej, niż co pół roku, co było zgodne 

z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Po zakończonym okresie obowiązywania dokumentu 

wychowawca sporządzał „Sprawozdanie z indywidualnego planu pomocy dziecku”. Jedna 

podopieczna miały opracowany „wstępny plan pomocy dziecku” z uwagi, że została przyjęta 

do Placówki w dniu 5 grudnia 2017 r. i była w trakcie diagnozowania. W dokumentach widniały 

adnotacje o braku asystenta rodziny.

Ponadto plany były podpisywane przez wychowanków.
(dowód: akta kontroli str. 44-45)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i 

rozporządzenia dla każdego dziecka prowadzono kartę pobytu zawierającą opis wskazanych 

obszarów.
(dowód: akta kontroli str. 46-47)



Zgonie z zapisem § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza diagnozę 

psychofizyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że zatrudnieni w placówce psycholog oraz 

pedagog zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnie opracowywali ww. dokument. 

W proces tworzenia diagnoz angażowano również pracownika socjalnego i pielęgniarkę. 

Przedstawione dokumenty zawierały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 

rozporządzenia. Jedna wychowanka nie posiadała diagnozy, ponieważ została umieszczona 

w Placówce 5 grudnia 2017 r. W związku z powyższym dziecko pozostawało nadal na etapie 

diagnostycznym.
{dowód: akta kontroli str. 48-49)

Pedagog i psycholog zatrudnieni w Placówce prowadzili dla każdego wychowanka 

arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Dla dzieci wymagających 

dodatkowego wsparcia pedagog wraz z psychologiem organizowali zajęcia grupowe lub 

indywidualne w zależności od potrzeb, które następnie odnotowywali w kartach, wskazanych 

w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Dodatkowo podopieczni mieli możliwość udziału 

w zajęciach z terapeutą. Z takiej formy pomocy korzystała 4 dzieci. Terapeuta również 

prowadził ww. dokument.
{dowód: akta kontroli str. 50)

Zastępca Dyrektora oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków 

przebywający w Placówce nie wymagał stosowania diety dostosowanej do potrzeb 

kulturowych, religijnych czy stanu zdrowia. Podopieczni posiadali całodobowy dostęp do 

produktów żywnościowych i napojów. Jadłospis dekadowy był tworzony we współpracy 

z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrocławiu, która również prowadziła 

nadzór nad prawidłowością zdrowej i zbilansowanej diety.

Mieszkańców od samego początku wdrażano do samodzielnego przygotowywania sobie 

śniadań oraz pomocy przy przygotowywaniu pozostałych posiłków. Przed wyjściem do szkoły 

dzieci jadły śniadanie. W dni nauki szkolnej obiady przygotowywała zatrudniona przez 

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania kucharka, a dzieci spożywały je w momencie 

powrotu do Placówki. Około godziny 19.00 podopieczni wspólnie spożywali kolacje. 

W weekendy w ramach przygotowania do usamodzielnia dzieci w asyście wychowawcy 

przygotowywały wybrane przez siebie posiłki.
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Wobec powyższego należy uznać, że wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, co 

było zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 19-20, 51-59) 

Zastępca Dyrektor Placówki oświadczył, że wszyscy wychowankowie objęci byli 

opieką medyczną. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie doraźnej opieki medycznej była 

zatrudniona pielęgniarka, która już od momentu przyjęcia dzieci do Placówki rozpoczynała ich 

wstępną diagnostykę. Wszystkich podopiecznych w pierwszych tygodniach po przyjęciu 

poddawano badaniom okulistycznym. Pielęgniarka starała się również wyrabiać 

w wychowankach nawyki zdrowego trybu życia. Wychowawcy odpowiedzialni byli za 

wydawanie dzieciom przepisanych przez lekarza leków, które były przetrzymywane 

w zamykanej na klucz szafie znajdującej się w pokoju wychowawców. Placówka prowadziła 

„zeszyty medyczne”, w których odnotowywano szczegóły dotyczące stanu zdrowia dzieci 

i informacje o podawanych lekach. Informacje te również znajdowały się w kartach pobytu 

dzieci.

W przypadku zdiagnozowania wskazań do objęcia dziecka pomocą lekarza specjalisty 

wychowankowie mieli zapewnioną taką opiekę. W okresie objętym kontrolą podopieczni 

skorzystali z porad:

• pediatry (14 podopiecznych),

• stomatologa (13 podopiecznych),

• neurologa (1 podopieczny),

• laryngologa (2 podopiecznych),

• okulisty (6 podopiecznych),

• psychiatry (2 podopiecznych),

• endokrynologa (3 podopiecznych).

Ponadto 2 dzieci była w trakcie diagnostyki w poradni genetycznej, a 6 dzieci Placówka 

zakupiła okulary.

Wobec powyższego Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 -4  rozporządzenia zapewniała 

dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała w leki i środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia.
{dowód: akta kontroli str. 19, 26, 60-61,116) 

Dyrektor Placówki złożył oświadczenie, iż zapewniano wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.



W kontrolowanej jednostce, jak już wcześniej wspomniano, zatrudniony był pedagog, 

psycholog oraz terapeuta. Ww. specjaliści diagnozowali wychowanków jak również prowadzili 

odpowiednie zajęcia wspomagające, które były odnotowywane w prowadzonej przez nich 

dokumentacji, np.: kartach udziału w zajęciach ze specjalistami. Dodatkowo wychowankowie 

mieli zapewniony dostęp do zajęć specjalistycznych poza Placówką, np.: zajęć rewalidacyjnych 

w szkole. W kontrolowanej jednostce wychowawcy prowadzący opracowywali szczegółowy 

wykaz zajęć korekcyjno -  kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz terapeutycznych dla swoich 

podopiecznych.
(dowód: akta kontroli str. 50, 62-75) 

Stwierdzono, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a i c rozporządzenia, dzieci były 

wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki 

higieny osobistej, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Wychowanków zaopatrywano 

w miarę potrzeb. Podopieczni wraz z wychowawcami uczestniczyli w zakupach odzieży lub 

sami ją  kupowali z funduszy Placówki. Środki higieny zapewniono dzieciom w pełni 

i uzupełniano je na bieżąco w oparciu o składane zapotrzebowanie. W sytuacji, gdy 

wychowanek przebywał np.: MOS/MO W, wychowawca odwiedzający przekazywał mu środki 

czystości lub były one wysyłane pocztą.
(dowód: akta kontroli str. 20, 76-78) 

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia placówka opiekuńczo -  wychowawcza 

powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Wizja lokalna 

jednostki potwierdziła, że w pokojach podopiecznych znajdowały się zabawki dostosowane do 

ich wieku oraz zainteresowań. Ponadto Dyrektor Placówki złożył oświadczenie z treści którego 

wynika, że na terenie kontrolowanej jednostki znajdowało się 5 komputerów z dostępem do 

Interentu oraz inne urządzenia multimedialne. Dodatkowo podopieczni mogli swobodnie 

korzystać ze sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu Placówki, jak również zakupywano 

go dzieciom, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
(dowód: akta kontroli str. 26, 72)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, placówka ma również obowiązek 

zapewnić wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono, 

że w Placówce dla dzieci starszych zakupywane były podręczniki, dla młodszych zapewniała 

je szkoła. Przybory szkolne kupowane z były początkiem roku szkolnego ze środków 

budżetowych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, jak również dzięki współpracy 

ze sponsorami, później uzupełniano je na bieżąco.
(dowód: akta kontroli str. 79-83)



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 stanowi art. 80 ust. 1 pkt 2 

ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji tj. „Regulaminu 

kieszonkowego wychowanków” oraz list wypłat ustalono, że kwota wyjściowa dla 

wychowanków kształtowała się między. 20 a 30 zł. Z informacji uzyskanych od Dyrektora 

jednostki wynika, że kieszonkowe mogło ulec zwiększeniu, np.: za dobre zachowanie. 

Otrzymanie pieniędzy wychowankowie potwierdzali podpisem. Podopieczni przebywający 

poza Placówką, np. w MOS/MOW otrzymywali środki przekazem pocztowym lub podczas 

odwiedzin wychowawcy.
(dowód: akta kontroli str. 21, 26)

Wychowankowie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, realizują obowiązek 

szkolny i w zależności od wieku uczęszczają do następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa Nr 10 we Wrocławiu (3 wychowanków),

• Gimnazjum Nr 2 we Wrocławiu (3 wychowanków),

• Technikum Akademickie przy Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu 

(1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Skarżysku 

Kamiennej (1 wychowanek),

• Szkołą Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym Nr 10 we 

Wrocławiu (3 wychowanków),

• Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krosnowicach

(1 wychowanek),

• Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej

(1 wychowanek),

• Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu

(1 wychowanek).

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał z indywidualnego 

nauczania.
(dowód: akta kontroli str.22, 84)

Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, ze strony kadry 

pedagogicznej zatrudnionej w Placówce. Nauka własna odbywała się codziennie 

(od pon. do pt.) w godz. 16.00 -  18.00. Wówczas wychowawca aktywnie uczestniczył 

w przygotowaniu dzieci do zajęć szkolnych w dniu następnym. Wolontariusze
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z Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny” udzielali indywidualnych korepetycji 

z wybranych przedmiotów, najczęściej odbywały się one dwa razy w tygodniu.
(idowód: akta kontroli str.84)

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

zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Dzieci miały prawo wyboru dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych zarówno w szkołach, jak i w innych instytucjach. Podopieczni byli 

zaangażowani w różne projekty, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności 

społecznych. W ramach współpracy z innymi podmiotami, dzieci uczestniczyły 

w następujących projektach:

• Program Terawat 100% realizowany przez Fundację Rozwoju Indywidualnego 

„Praca Moc Energia”, którego celem było stymulowanie kreatywności wśród dzieci 

i młodzieży poprzez uwrażliwienie ich na kulturę i sztukę;

• Program Kumulacj a Aktywności, w ramach którego dzieci uczestniczyły w zaj ęciach 

sportowych;

• Warsztaty teatralne zakończone spektaklem „Robimy” przy udziale Wrocławskiego 

Teatru Lalek;

• „Lato w Teatrze” - projekt realizowany przez Wrocławski Teatr Lalek w ramach, 

którego odbyły się warsztaty „Figle migle”.

Ponadto podopieczni uczestniczyli w wyjazdach kolonijnych np. do Stegny, czy 

zimowiskach -  wyjazd do Domu Wczasów w Dusznikach Zdroju. Jednocześnie dzieci mogły 

korzystać z szerokiej oferty kulturalno -  rozrywkowej miasta Wrocławia (kina, baseny, itp.). 

Wychowawcy w czasie zajęć prowadzonych przez siebie realizowali zadania w zakresach: 

środowiska rodzinnego, troski o zdrowie, rozwoju emocjonalnego, osobistego 

i intelektualnego, rozwoju społecznego, rozwoju kulturalnego oraz przygotowania do 

samodzielnego życia.
(dowód; akta kontroli str. 85-97)

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

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

wychowanków w jednostkach znajdujących się poza miejscowością, w której się znajduje oraz 

pokrywała koszty przejazdu. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wrocławskim 

Centrum Opieki i Wychowania a Wydziałem Transportu Urzędu Miasta Wrocławia, dzieci 

miały zapewnione bilety uprawniające do darmowych przejazdów komunikacją miejską we 

Wrocławiu. Wychowankom realizującym obowiązek szkolny w MO W/MOS Placówka
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organizowała dowóz własnym transportem oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not 

księgowych.
(dowód: akta kontroli str. 22, 26, 99-103) 

Placówka zlokalizowana była w mieszkaniu na parterze budynku wielorodzinnego. 

Znajdywała się w niej w pełni wyposażona kuchnia z miejscem do przygotowywania posiłków 

oraz miejscem do ich spożywania, dwie toalety (osobna dla chłopców i osobna dla dziewcząt) 

dwie łazienki (z wanną dla dziewcząt i prysznicem dla chłopców), które umożliwiały 

korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. 

Zapewniono również miejsce do prania i suszenia rzeczy. Miejsce spotkań stanowił salon, 

w którym mieściła się kanapa, sprzęt audiowizualny oraz duży stół z krzesłami, gdzie 

podopieczni mogli również odrabiać lekcje. W pokojach dwu, trzy oraz czteroosobowych 

zamieszkiwało 14 wychowanków. Estetycznie urządzone i funkcjonalne pokoje wyposażone 

były odpowiednio do wieku. W każdym z nich były łóżka, szafy do przechowywania rzeczy 

osobistych i odzieży, biurka, krzesła oraz zabawki dla młodszych dzieci.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Placówka spełnia standardy określone 

w § 18 ust. 3 pkt 1 -5  rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 25)

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 w kontrolowanej jednostce 

zatrudnionych było pięciu wychowawców, w tym jeden zatrudniony w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. Wszyscy wychowawcy posiadali stosowne dyplomy ukończenia studiów 

wyższych (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy), a osoby pracujące z dziećmi złożyły stosowne 

oświadczenia, o których stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 -4  ustawy.

Placówka obsługiwana była przez: pedagoga, psychologa, terapeutę oraz pracownika 

socjalnego, którzy również posiadali odpowiednie kwalifikacje wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 

2, 3, 4 i 6 ustawy oraz złożyli stosowne oświadczenia.

Dyrektor Placówki Pan Sylwester Pajęcki oraz Zastępca Dyrektora Pani Monika Pezdek 

zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadali kwalifikacje zawodowe zgodne 

z art. 97 ust. 3 ustawy.
(dowód: akta kon so li str. 104-105) 

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy dyrektor placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (począwszy od dnia 

19 września 2014 roku) winien złożyć do właściwego sądu wniosek wraz z uzasadnieniem
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0 wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania 

zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go 

w rodzinie przysposabiającej. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w stosunku do 

wychowanków Placówki, obowiązek ten został zrealizowany.
(dowód: akta konfroli str. 22, 106-110)

W trakcie kontroli ocenie poddano również stan przestrzegania Praw Dziecka 

we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław Placówce 

Nr 6 przy ul. Litewskiej 72/1 we Wrocławiu. Oceny w tym zakresie dokonano na podstawie 

rozmów z 7 wychowankami w wieku 9-16 lat, obserwacji ich zachowań oraz rozmów 

z: psychologiem, pracownikiem socjalnym, wychowawcą, terapeutą i pielęgniarką. Osoby 

pracujące z dziećmi oznajmiły, że żaden z podopiecznych w rozmowach z nimi nie informował, 

aby doznawał lub był świadkiem przemocy ze strony dorosłych. Sami pracownicy również nie 

zauważali takich sytuacji.

W trakcie rozmów wychowankowie Placówki zachowywali się spokojnie, byli otwarci, 

komunikatywni i chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas czynności 

kontrolnych ustalono, że dzieci posiadały czas wolny, z którego mogły swobodnie korzystać, 

np.: uprawiając sport, spotykając się ze znajomymi, bawiąc się, oglądając TY. Najczęściej czas 

do własnej dyspozycji przysługiwał im po odrobieniu lekcji lub wykonaniu wieczornego 

dyżuru. Dyżury były wskazywane jako główne obowiązki, jakie podopieczni posiadali 

w Placówce. W trakcie rozmów wszystkie dzieci potwierdzały otrzymywanie kieszonkowego. 

Nie zdarzyła się sytuacji by ktoś go nie otrzymał. Informowały również, że Placówka 

zapewniała im odpowiednią odzież na każdą porę roku, środki higieny osobistej, podręczniki

1 przybory szkolne. Nikt z kim przeprowadzono rozmowę nie doznał ani nie był świadkiem, 

aby osoby dorosłe stosowały przemoc lub niewłaściwie zachowywały się w stosunku do dzieci. 

Wszyscy podopieczni Placówki mieli ulubionego wychowawcę, któremu ufali i w trudnych 

sytuacjach mogli mu się zwierzyć. Dzieci, które utrzymywały kontakt ze swoimi rodzinami 

oznajmiły, że pracownicy kontrolowanej jednostki nigdy nie utrudniali, czy uniemożliwiali im 

kontaktu z osobami bliskimi. Rozpytano również podopiecznych o system kar i nagród. Dzieci 

udzielały odpowiedzi, że za dobre zachowanie można było otrzymać: podwyższone 

kieszonkowe, pochwały na forum grupy, wyjścia np. na basen, drobne upominki, czy nagrodę 

od Pana Dyrektora. Natomiast za nieodpowiednie obniżano kieszonkowe, czy ograniczano 

dostęp do telewizji i komputera. Wychowankowie potwierdzili, że liczono się z ich zdaniem 

w sprawach ich dotyczących np.: poprzez uwzględnianie wyboru zajęć dodatkowych, wyboru 

odzieży, czy ustalaniu menu. Podopieczni oznajmiali, że wychowawcy bez ich zgody nie
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zaglądali w ich rzeczy osobiste, szafki. Potwierdzili również, iż zapewniano im opiekę 

medyczną oraz otrzymywanie w razie choroby zapisanych przez lekarza leków. Jednocześnie 

dzieci poinformowały, że jak były chore to w Placówce zostawał z nimi wychowawca. 

Na pytanie ,jak się czujesz w Placówce”, najczęściej odpowiadano „dobrze”.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka były przestrzegane.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania 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 201 lr. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 

ze zm.).

(dowód: akta kontroli str. 111-145)

Pouczenie:

(przewodniczący)

(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)

a  Ww/
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