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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 1 - 2 3  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 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Olga Wojnarowicz -  inspektor 

wojewódzki, przewodnicząca kontroli oraz Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki 

przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i 

Wychowania Placówce Nr 14 przy ul. Podwale 67/8 i 8a we Wrocławiu, zwanej w dalszej 

części niniejszego wystąpienia „Placówką”, „POW” lub „WCOW”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania 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 objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 21 lutego 2018 r. 

funkcję dyrektora Placówki pełnił Pan Sylwester Pajęcki odpowiedzialny 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.
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W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora Placówki 

i pracowników, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe oraz rozmów z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli 

pod nr 33. 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 oraz „rozporządzeniu”, co oznacza 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:

Jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno- 

interwencyjnego, zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków, działającą na podstawie 

decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.66.2014 z dnia 13 października 2014 roku, 

zmienionej decyzją nr PS-IS.9423.20.2015 z dnia 30 października 2015 r.

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 12 wychowanków, 

w tym 2 przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Dokonując analizy 

grafików pracy wychowawców za miesiąc luty, czerwiec i październik 2017 r. ustalono, że 

dyżury wychowawców nie obejmują godzin, w których dzieci przebywały w szkole. W dni 

nauki szkolnej dyżury odbywały się w godzinach 12 -  22, 14 -  22, 13 -  21, 22 -  8. W dni 

wolne od nauki szkolnej były to 8 -  14, 14 -  22, 8 -  20 i 20 -  8. Dyrektor poinformował, że w 

razie konieczności zabezpieczenia dziecka w czasie nieobecności w szkole (np. choroby), 

opiekę nad dzieckiem przejmują inni specjaliści WCOW, jak również modyfikowane były 

grafiki wychowawców. Podczas rozmowy z dziećmi potwierdzono, że nie zaistniały sytuacje 

podczas których ktokolwiek pozostał bez opieki. W okresie objętym kontrolą na terenie POW 

nie przebywało więcej niż 14 wychowanków w jednym czasie. Praca wychowawców była 

wspomagana przez specjalistów: pedagoga, psychologa oraz terapeutę. Zajęcia grupowe 

zawsze prowadzone były przez 2 osoby, najczęściej pedagoga i psychologa (niekiedy 

terapeutę), podczas których obecnych było maksymalnie 11 dzieci. Mając na uwadze 

powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1, 2 i 3 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia.
(idowód: akta kontroli str. 18-49)
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Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w Placówce 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.

{dowód: akta kontroli str. 18)

Na podstawie diagnozy wychowawca kierujący procesem wychowawczym danego 

dziecka, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, przygotowuje dla niego plan pomocy. 

W Placówce przygotowywano wstępne plany pomocy, uwzględniające okres adaptacyjny 

dziecka, jeszcze przed opracowaniem diagnozy. Po tym czasie opracowywano nowy plan na 

okres pół roku. Oznaczano w nim cel pracy z dzieckiem, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 

rozporządzenia. Plany zawierały wymagane w rozporządzeniu działania długo- 

i krótkoterminowe. W każdym z działań opisane były rodzaje zadań, formy i środki realizacji 

oraz osoby odpowiedzialne.
(idowód: akta kontroli str. 50-51)

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.
(idowód: akta kontroli str. 52-53)

Z przeanalizowanej dokumentacji wynikało, że wychowankowie posiadali diagnozy 

psychofizyczne opracowane wspólnie przez zespół specjalistów tj. psychologa, pedagoga, 

pracownika socjalnego oraz pielęgniarkę. Dokumenty te zawierały informacje dotyczące 

obszarów wskazanych w art. 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Diagnozy sporządzane były 

do 3 miesięcy od przyjęcia dziecka do Placówki. Po sporządzeniu diagnozy, dodatkowe 

informacje były aktualizowane na osobnych drukach zatytułowanych „Aktualizacja sytuacji 

psychologiczno-pedagogicznej”.
{dowód: akta kontroli str. 54-55)

Dla każdego podopiecznego, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, 

obowiązkiem placówki jest prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz 

pedagogicznych. Każdy wychowanek posiadał arkusze badań i obserwacji pedagogicznych 

oraz psychologicznych, jak również wychowankowie tego wymagający posiadali karty 

udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa oraz terapeutę z opisem ich 

przebiegu. Arkusze badań uzupełniane były raz w miesiącu.
{dowód: akta kontroli str. 56-57)

Dyrektor WCOW oświadczył, iż wychowankowie przebywający w Placówce mieli 

zapewnione wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych 

oraz stanu zdrowia. Ponadto posiadali całodobowy dostęp do produktów żywnościowych



i napojów, co potwierdzone zostało wglądem w wyposażenie kuchni oraz do składziku, 

pełniącego funkcję spiżami. W dni nauki szkolnej śniadania i kolacje wychowankowie 

przygotowywali samodzielnie z produktów dostępnych w kuchni, w godzinach: śniadania 

7.00 -  7.30, kolacje 19.00 -  19.30. Obiady gotowane były przez kucharkę zatrudnioną przez 

WCOW, dzieci spożywały je w dogodnych dla siebie godzinach po przyjściu ze szkoły, pracy 

lub stażu. W weekendy wspólnie z wychowawcą dyżurującym podopieczni przygotowywali 

posiłki całodniowe, w ramach warsztatów kulinarnych.

Wobec powyższego 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.42-49; 58-60)

Dyrektor Placówki oświadczył, że wszyscy wychowankowie objęci byli opieką 

medyczną, którą zapewniała Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Lipowej 

10 we Wrocławiu. W przypadku zdiagnozowania wskazań do objęcia pomocą lekarza 

specjalisty wychowankowie mieli zapewnioną taką wizytę.

Za proces leczenia w Placówce odpowiadała zatrudniona przez WCOW pielęgniarka, 

nadzorująca wizyty dzieci u lekarzy oraz dystrybucję przepisanych leków. W każdym 

przypadku otrzymania recepty na wyroby medyczne i leki, zakup był realizowany przez 

pracowników POW. Jak wynika z oświadczenia Dyrektora, w okresie kontroli, w Placówce 

nie przebywały dzieci wymagające środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Wobec powyższego kontrolowana jednostka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 - 4  rozporządzenia 

zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała je w leki.
(dowód: akta kontroli str. 42-49;61-63) 

Dyrektor WCOW złożył oświadczenie, iż Placówka zapewnia wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. W POW zatrudnieni 

są specjaliści: pedagog, psycholog oraz terapeuta. Wychowankowie na bieżąco korzystali ze 

spotkań z psychologiem, w oparciu o indywidualny plan pracy oraz w razie działań 

interwencyjnych. Cykliczną terapią indywidualną objętych było troje wychowanków. Ponadto 

Placówka współpracuje regularnie z Dziennym Oddziałem Neuropsychiatrii Dziecięcej 

„Neuromed” oraz w razie potrzeb ze Stowarzyszeniem „Jestem” oraz Fundacją „Pozytywka”, 

w ramach profilaktyki oraz terapii uzależnień.

(dowód: akta kontroli str. 64)

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 niezbędną odzież dwa razy w roku, a także w miarę potrzeb. Podopieczni 

mieli możliwość jej wyboru, a także uczestniczyli w zakupach, z których rozliczenia 

prowadzili wychowawcy i znajdywały się one w kartach odzieżowych wychowanków.

Środki higieny zapewniono podopiecznym w pełni i uzupełniano je na bieżąco 

w oparciu o składane zapotrzebowanie. Wydawane wychowankom produkty dostosowane 

były do ich potrzeb i wieku. W sytuacji, gdy dziecko przebywało np. MOS/MOW, 

wychowawca odwiedzający przekazywał je lub wysyłał pocztą.

{dowód: akta kontroli str. 44; 66-72)

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 wieku oraz zainteresowań wychowanków, ponadto w pokoju wspólnym, do 

ogólnego użytku, przechowywane były gry planszowe. Do celów edukacyjnych 

i rekreacyjnych, w Placówce znajdowało się 5 komputerów z dostępem do Internetu a dla 

wychowanków uprawiających sport, dostępny był profesjonalny sprzęt sportowy.

{dowód: akta kontroli str. 42-49; 65)

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

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

że dla dzieci starszych podręczniki zapewniała Placówka, dla młodszych - szkoła. Przybory 

szkolne kupowane były początkiem roku szkolnego ze środków budżetowych WCOW, jak 

również przekazanych przez sponsorów, później uzupełniano je na bieżąco.
{dowód: akta kontroli str. 65)

W Placówce przestrzegany był zapis § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, zapewniający 

comiesięczne wypłacanie dzieciom powyżej piątego roku życia kwot pieniężnych 

do własnego dysponowania. W Placówce stosowany był Regulamin, określający możliwość 

podwyższenia lub obniżenia kieszonkowego, jako część systemu motywacyjnego, do wartości 

nie mniejszej niż 11 zł i nie większej niż 80 zł.
{dowód: akta kontroli str. 42-49; 73-76)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wszystkim wychowankom dostęp do nauki w zależności od ich potrzeb, w szkołach lub 

w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych 

stwierdzono, że wszyscy wychowankowie Placówki podlegają kształceniu w szkołach:

• Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Technikum 

przy Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu (2 wychowanków),



• Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu (1 wychowanek),

• Gimnazjum nr 6 (2 wychowanków),

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny w Zgorzelcu (2 wychowanków),

• Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu (1 wychowanek),

• Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu (1 wychowanek),

• Liceum Ogólnokształcące nr 58 (1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu (1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu (1 wychowanek).

W okresie objętym kontrolą troje wychowanków korzystało z indywidualnego nauczania.
(dowód: akta kontroli str. 18)

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora stwierdzono, że w roku 

szkolnym w ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce 

szkolnej, na terenie Placówki zadanie to realizowane jest podczas bieżącego wsparcia 

w odrabianiu lekcji, codziennie w godzinach 16.00 -  18.00 oraz indywidualnych zajęć 

specjalistycznych. Ponadto 4 wychowanków korzystało z regularnych korepetycji, 

pozyskanych we współpracy z wolontariatem pracowniczym firmy EY Global Delivery 

Services m.in. z takich przedmiotów jak j. polski, j. angielski i przedmioty ścisłe.

(dowód: akta kontroli str. 77)

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, w zależności od 

własnych preferencji. Ponadto, z uwagi na pobyt w Placówce głównie starszych 

wychowanków, na dzień kontroli uczestniczyli oni w następujących projektach, mających na 

celu przygotowanie do usamodzielnienia:

• „Napraw swój los” -  zatrudnienie wychowanków w okresach wolnych od 

nauki szkolnej oraz weekendy przez firmę Mercedes -  Benz Grupa Wróbel;

• „Misja Praca” -  treningi kompetencji miękkich, symulacje rozmów 

kwalifikacyjnych, tworzenie CV, pośrednictwo pracy we współpracy z firmą 

Randstat.

• Cykliczne warsztaty organizowane przez Wrocławski Park Technologiczny.

• Warsztaty kompetencji miękkich organizowane przez Fundację Robinsona 

Crusoe.



Ponadto wychowankowie uczestniczyli w zajęciach, warsztatach i konkursach 

(sportowych, artystycznych), jak również wycieczkach dostosowanych do ich umiejętności 

i zainteresowań.
(dowód: akta kontroli str. 78-83)

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 WCOW z 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 organizowała dowóz własnym transportem oraz opłacała 

pobyt i wyżywienie na podstawie not księgowych.
(dowód: akta kontroli str. 84-87)

Placówka mieści się w kamienicy, gdzie pomieszczenia do użytku dzieci 

zlokalizowane były III piętrze. W kontrolowanej jednostce znajdywała się w pełni 

wyposażona kuchnia z miejscem do przygotowywania oraz spożywania posiłków, pokój 

dzienny służący do wspólnych spotkań wyposażony w miejsca do siedzenia, sprzęt 

audiowizualny, regał z książkami, komodę z grami i zabawkami, pomieszczenie z miejscem 

do prania i suszenia rzeczy oraz 4 pokoje dla wychowanków, 1 łazienka z toaletą oraz 

1 osobna toaleta i 1 osobna łazienka. W pokojach trzy oraz pięcioosobowych zamieszkiwało 

12 wychowanków. Estetycznie urządzone i funkcjonalne pokoje wyposażone były 

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

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

i toalety umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność 

z zasadami higieny. Wychowankowie mogli prać i suszyć rzeczy w specjalnie wydzielonym 

pomieszczeniu. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Placówka spełnia standardy 

określone w § 18 ust. 3 pkt 1 -5  rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 42-49)

W Placówce w okresie objętym kontrolą pracowało 5 wychowawców (jeden pełniący 

też funkcję koordynatora), pracownik socjalny, terapeuta, pielęgniarka pedagog oraz 

psycholog. Na podstawie przedłożonych dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz 

oświadczeń Dyrektora, pedagoga oraz wychowawców, stwierdzono zgodność ich kwalifikacji 

zawodowych odpowiednio z art. 97 i art. 98 ust. 1 i 3 ustawy.
(dowód: akta kontroli str. 88-89)



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 o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka 

celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo 

umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wskazanego powyżej wniosku dołącza się 

opinię gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w stosunku do wychowanków Placówki, 

obowiązek ten został zrealizowany.

(dowód: akta kontroli str.47)

Podczas kontroli zweryfikowano przestrzeganie Praw Dziecka, ze szczególnym 

uwzględnieniem poszanowania prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem 

i karaniem, w tym naruszania nietykalności cielesnej. W tym celu przeprowadzony był 

wywiad sterowany ze wszystkimi wychowankami chętnymi do rozmowy oraz specjalistami 

pracującymi w Placówce tj. psychologiem, pracownikiem socjalnym, wychowawcą 

i terapeutą. W rozmowie z inspektorami brało udział 5 wychowanków w wieku od 9 do 20 lat. 

W trakcie rozmów z wychowankami żaden z nich nie skarżył się, żeby w Placówce 

występowała przemoc, sam nie był nią dotknięty oraz nie był jej świadkiem. Podopieczni 

deklarowali, że mają wychowawców, którym ufają i można z nimi porozmawiać w trudnych 

sytuacjach, nie czuli też żeby pracownicy Placówki naruszali ich granice. Starsi 

wychowankowie twierdzili, że nie chcą opuszczać POW: „Nie spieszy mi się stąd 

wychodzić”. Często też nadmieniali, że jeśli chcą, mogą spotykać się z bliskimi, w trakcie 

odwiedzin lub przepustek. Wszystkie dzieci twierdziły, że po wypełnieniu obowiązków, mają 

czas wolny do swojej dyspozycji. W Placówce obowiązywał system żetonowy, jako model 

motywacyjny. W ramach konsekwencji za negatywne zachowanie odejmowane były punkty. 

W zależności od zachowania i ilości punktów, najczęściej stosowaną karą był zakaz wyjść 

w ciągu dnia (nie obejmujący przepustek do domu rodzinnego), zakaz oglądania telewizji 

i grania na komputerze.
(dowód: akta kontroli str. 73-76; 90-108)

Wobec dokonanych ustaleń nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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.).

 1-
(kierownik komórki do spraw kontroli)

Podpisy osób kontrolujących:

¿L  Ifoj' ..................

(przewodniczący zespołu inspektorów)

X
(członek zespołu
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