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W Y S T Ą P I E N I E

W dniu 17 stycznia 2018 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo od 
Rzecznika Praw Dziecka w sprawie Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy (zwanego dalej 
Pogotowiem lub PO), w którym wyrażono troskę o przebywające w PO dzieci, jak również 
obawy co do właściwie obecnie sprawowanej nad nimi opieki i jednocześnie przestrzegania 
praw dziecka. Poddane pod wątpliwość przez Rzecznika prawidłowa praca Placówki 
i wypełniane przez nią standardy opiekuńczo wychowawcze określone w rozporządzeniu w 
sprawie placówek opiekuńczo -  wychowawczych (DZ. U. z 2011 r., nr 291, poz. 1720) 
związane były z wykazanymi w Pogotowiu nieprawidłowościami i wydanymi zaleceniami po 
przeprowadzonej przez inspektorów tutejszego Wydziału kontroli uproszczonej w sierpniu 
i wrześniu 2017 r. W związku z powyższym Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 
o przyspieszenie terminu przeprowadzenia postępowania kontrolnego w sprawie realizacji 
zaleceń (pierwotnie zaplanowanego na II półrocze 2018 r.), ale także o zbadanie kompleksowo 
obecnie panującej w Placówce sytuacji.

W związku z powyższym, w dniach 19 i 20 lutego oraz 1 i 2 marca 2018 r. została 
przeprowadzona w jednostce kontrola w trybie uproszczonym, na podstawie Zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego Nr 67 z dnia 13 lutego 2018 r. oraz upoważnień Nr ZP- 
KNPS.0030.110.2018, ZP-KNPS.0030.111.2018, ZP-KNPS.0030.112.2018 wydanych przez 
Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Edyta Kubicka -  starszy 
inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Honorata Borowiec -  starszy inspektor 
wojewódzki oraz Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki, kontrolerzy. Kontrolę wpisano 
do Książki Kontroli pod numerem 25. W celu zgromadzenia informacji dających całościowy 
obraz funkcjonowania jednostki przeprowadzono rozmowy z dyrektorem, pracownikami 
(wychowawcy, pedagog, psycholog, logopeda, panie kucharki), wychowankami Pogotowia 
Opiekuńczego, opiekunem prawnym (ciotką - tworzącą rodzinę zastępczą) dziecka, które już
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opuściło Placówkę oraz przeanalizowano wybraną dokumentację. Wśród dzieci 
przeprowadzono ponadto anonimowy test skojarzeń.

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego była ocena realizacji zaleceń 
pokontrolnych oraz funkcjonowania PO w zakresie przestrzegania praw dziecka, wypełniania 
standardów opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienia wychowankom bezpiecznego 
i stabilnego pobytu. Nade wszystko celem kontroli była ocena ogólnej atmosfery panującej 
wśród dorosłych i dzieci w kontekście ostatnio zaistniałych zdarzeń. Po przeprowadzonej przez 
inspektorów DUW kontroli w poprzednim roku, w związku ze złożonymi do Rzecznika Praw 
Dziecka oraz do innych organów skargami na działalność Placówki, nastąpiło wzmożone 
zainteresowanie jednostką. W konsekwencji czego, ukazały się w mediach ogólnopolskich dwa 
reportaże (TVN, TVP), a w Pogotowiu na przestrzeni 6 miesięcy przeprowadzono siedem 
kontroli, w tym dwie z ramienia Wojewody Dolnośląskiego. Na forach społecznościowych 
rozgorzała gorąca dyskusja, w mediach i prasie lokalnej publikowano nowe „fakty” z życia 
Placówki, a w otoczeniu podopiecznych oraz pracowników Placówki zaczęły się pojawiać 
komentarze odnośnie panującego w niej „terroru”. W kontekście powyższego, zdarzenia te nie 
mogły pozostać bez wpływu na pracę jednostki, jej wychowanków i pracowników. Analiza 
wszelkiej zebranej dokumentacji odnośnie zgłaszanych nieprawidłowości w Placówce, która 
została również przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w okresie od czerwca 
2017 r. do lutego 2018 r. nie wskazuje na nowopowstałe okoliczności, niż te zgłaszane latem 
2017 r., w konsekwencji których przeprowadzono w sierpniu i we wrześniu 2017 r. kontrolę 
uproszczoną, zakończoną wydaniem zaleceń. Niekorzystny obrót natomiast przyjęło zgłoszenie 
nieprawidłowości w lipcu 2017 r. również do Prezydenta Legnicy, które przekazano do 
wiadomości Dyrektora jednostki i odczytano na zebraniu pracowniczym. W związku z tym, 
dzieci ujawnione w piśmie, miały być szykanowane, manipulowane i przekupywane.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 17-24, 240-274

Podjęte w trakcie obecnej kontroli czynności polegały m.in. na sporządzeniu 
protokołów z ustnych oświadczeń złożonych kontrolującym przez Dyrektora, przyjęciu 
oświadczeń Dyrektora, sporządzeniu protokołów z rozmów przeprowadzonych 
z pracownikami (rozmawiano z 13 pracownikami). Zebrano wypowiedzi wychowanków po 
przeprowadzeniu rozmów (rozmawiano z 13 wychowankami), które miały na celu 
zweryfikowanie informacji przekazanych od Rzecznika w pismach a stanem faktycznym. 
Pytania skierowane do dzieci odnosiły się bezpośrednio tylko do ich sytuacji podczas pobytu 
w PO, poczucia bezpieczeństwa i warunków, możliwości wypowiadania się i wysłuchiwania 
przez osoby dorosłe, ich wpływu na życie w Pogotowiu oraz atmosfery panującej wokół nich, 
również w związku z emisją reportaży. Dotyczyły też m.in. wyjazdów rekreacyjnych oraz 
organizacji czasu wolnego, wypłat kieszonkowego, wyżywienia, traktowania wychowanków 
przez osoby dorosłe, przyznawania kar i nagród. Z dziećmi przeprowadzono anonimowe testy 
skojarzeń, polegające na dokańczaniu -  (dopisywaniu) pierwszych skojarzeń do słów lub 
zwrotów znajdujących się na karteczkach, w związku z ich pobytem w PO. W trakcie kontroli 
dokonano również wizji lokalnej pomieszczeń Placówki.

Na dzień kontroli w Pogotowiu, z limitem 30 miejsc (10 socjalizacja, 20 interwencja), 
przebywało 10 wychowanków w grupie socjalizacyjnej oraz 8 dziewcząt i 5 chłopców
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w grupach interwencyjnych. Na co dzień troje przebywa w internatach bądź w MOS. Każda 
z grup zajmuje odrębne piętro. Najdłużej przebywające w grupie socjalizacyjnej dzieci zostały 
przyjęte do niej w 2010 r., w grupach interwencyjnych jedno trzyosobowe rodzeństwo 
przebywa od marca 2017 r., pozostałe dzieci przyjęto w listopadzie, grudniu 2017 r. (6 osób) 
lub już w bieżącym roku (4 osoby). Najstarsi podopieczni urodzili się w 2000 r., najmłodszy 
(przyjęty interwencyjnie z rodzeństwem) urodził się w 2014 r. Wszystkie pomieszczenia 
Placówki (korytarze, pokoje, świetlice, kuchenki) były zadbane, czyste, kolorowe, właściwie 
oświetlone oraz wyposażone i ozdobione pracami ręcznymi dzieci. Na korytarzach, na tablicach 
informacyjnych umieszczone były przydane dzieciom informacje (dotyczące zasad korzystania 
z Internetu, prawa dziecka, itp.). Łazienki i toalety zapewniały intymność i spełniały zasady 
higieny. Dowód kontroli: akta sprawy str. 25-30

Przeprowadzone działania kontrolne oraz zgromadzona dokumentacja pozwoliły na 
stwierdzenie następującego stanu faktycznego.

W zakresie wydanych zaleceń i stopnia ich realizacji ustalono:

1. Zalecenie 1 dotyczyło: zmiany § 2 Regulaminu Organizacyjnego oraz zatwierdzenia 
dokumentu przez organ do tego upoważniony.

Dokonano zmian w Regulaminie Pogotowia Opiekuńczego. W § 2 Regulaminu jako 
podstawę prawną wskazano Uchwałę Rady Miejskiej nr XLVII/488/06 z dnia 26 czerwca 
2006 r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Legnicy, decyzję Wojewody 
Dolnośląskiego nr PS.V.9013-22/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmienioną decyzją nr PS-
IS.9423.28.2014 z dnia 21 marca 2014 r. Dokument został zatwierdzony z upoważnienia 
Prezydenta Legnicy przez Panią Dorotę Purgal -  Zastępcę Prezydenta, a przyjęty Zarządzeniem 
nr 33/2017 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego z dnia 30 listopada 2017 r. Poprzednie zapisy 
Regulaminu szeregowały Placówkę jeszcze w systemie oświaty, natomiast od 1999 r. są one 
jednostkami podlegającymi pierwotnie pod Ministerstwo Polityki Społecznej, obecnie 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i działającymi w obszarze ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 32, 39

2. Zalecenie 2 dotyczyło: dokonywania aktualizacji diagnoz, których obszary nie są 
zgodne z obowiązującymi przepisami.

W trakcie kontroli przeanalizowano losowo wybrane teczki dzieci: D., O., D., N., S., W., 
W. Wszystkie diagnozy opracowane były na podstawie obecnie obowiązujących w tym 
zakresie przepisów (§ 14 rozporządzenia w sprawie pieczy instytucjonalnej). Te, które nie 
zawierały obszarów, o których mowa w ww. paragrafie, zostały poprawione i uwzględniały: 
mocne i słabe strony dziecka, przyczyny kryzysu w rodzinie, relacji z najbliższymi, rozwoju 
dziecka oraz wskazania w obszarach: dalszej pracy pedagogicznej, pracy z rodziną, 
przygotowania dziecka do usamodzielnienia, przygotowania do umieszczenia w innej formie 
rodzicielstwa zastępczego oraz programu terapeutycznego (w przypadku, gdy dziecko tego 
wymagało).
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D. -  diagnoza pedagogiczna zaktualizowana 1.12.2017 r., diagnoza psychologiczna 
zaktualizowana 11.12.2017 r.
O. -  diagnoza pedagogiczna opracowana 20.07.2017 r., diagnoza psychologiczna 
zaktualizowana 18.12.2017 r.
D. -  diagnoza pedagogiczna zaktualizowana 23.10.2017 r., diagnoza psychologiczna 
opracowana 18.12.2017 r.
N. -  diagnoza pedagogiczna opracowana 16.04.2014 r., diagnoza psychologiczna opracowana
18.04.2014 r. W dokumentacji dziecka jest opinia z Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej 
(PPP) Nr 2 w Legnicy z dnia 14.01.2015 r. w sprawie specjalnych potrzeb ucznia z trudnościami 
w zachowaniu, wydana na wniosek pedagoga PO. Poradnia we wskazaniach zaleca: 
„opiekunowie powinni dopilnować, aby dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach 
wyrównawczych na terenie szkoły” (odmówiło uczestnictwa w nich). Zostały one 
uwzględnione w indywidualnym planie pomocy dziecku z dnia 11.03.2015 r. Natomiast 
w diagnozie pedagogicznej nadal widnieje zapis: „N. wskazuje niewielkie braki 
w wiadomościach szkolnych objętych podstawą programową”. Należy zatem pamiętać, aby na 
bieżąco wprowadzać kluczowe zmiany także w diagnozach w obszarach, które tego wymagają, 
pomimo że ustawodawca nie określił czy i jak często należy uaktualniać te dokumenty. 
Zważając jednak na fakt, że dziecko w czasie pobytu w placówce, szczególnie długotrwałego, 
zmienia się w każdej sferze swojego życia, to trudno bazować wciąż na tej samej diagnozie. 
W przypadku tego wychowanka przyjęty został on do PO w kwietniu 2014 r. mając 8,5 lat, 
w tym roku w sierpniu skończy 13. Nie można również wykluczyć sytuacji, że diagnoza 
sporządzona cztery lata temu jest nadal aktualna, ale decyzja w tej sprawie leży już w gestii 
odpowiedzialności osób, które ją  opracowały.
S. - diagnoza pedagogiczna opracowana 16.04.2014 r., diagnoza psychologiczna opracowana 
26.06.2014r.
W. - diagnoza pedagogiczna opracowana 16.04.2014 r., diagnoza psychologiczna opracowana
26.04.2014 r.
W. - diagnoza pedagogiczna opracowana 31.03.2017 r., diagnoza psychologiczna opracowana 
24.03.2017r.

D owód kontroli: akta sprawy str. 32,35-36,

3. Zalecenie 3 dotyczyło: opracowywania planów pomocy dziecku we współpracy 
z asystentem rodziny lub podmiotem organizującym pracę z rodziną.

W tym obszarze przeanalizowano pięć teczek dzieci: N., D., S., W., W. Jednocześnie 
pozyskano informację, że rodzina żadnego z podopiecznych nie ma przydzielonego asystenta 
rodziny, natomiast ze wszystkimi współpracował przedstawiciel jednostki organizującej pracę 
z rodziną - pracownik socjalny. Analiza dokumentów poszczególnych wychowanków 
wskazuje, że pod każdym planem pomocy podpisał się ten specjalista, co może potwierdzać, 
że uczestniczy on w opracowywaniu tego dokumentu.
N. -  plan pracy opracowany 17.04.2014 r., od tamtego czasu systematycznie co pół roku 
modyfikowany. Ostatnia modyfikacja z 14.09.2017 r. jako cel główny wskazano powrót do 
rodziny. W Pogotowiu obligatoryjnie prowadzony jest dokument pod nazwą „Karta 
modyfikacyjna” zawierająca punkty od 1 do 9, którą wypełnia wychowawca prowadzący 
dziecko, punkty do 5. wypełniane są po posiedzeniu zespołu (w tym wypadku datowana była
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na 14.09.2017 r.), natomiast punkty od 6 tzw. „Ewaluacja” uzupełnia się przed każdym 
kolejnym posiedzeniem zespołu. Karta modyfikacyjna podpisana była przez wychowawcę, 
wychowanka, rodzica, pracownika socjalnego. Dodatkową adnotację stanowił zapis dotyczący 
braku asystenta w rodzinie.
D. -  plan pomocy utworzony 22.01.2013 r. i modyfikowany co pół roku, podobnie jak wyżej. 
Karta modyfikacyjna datowana na 14.09.2017 r. Podpisy w tym przypadku złożyli: ojciec 
dziecka, wychowawca, pracownik socjalny, wychowanek. W tym wypadku również 
odnotowano brak asystenta rodziny.
S. -  plan pomocy utworzony 17.04.2014 r., modyfikowany systematycznie co pół roku, ostatnia 
Karta modyfikacyjna datowana na 14.09.2017 r., po posiedzeniu zespołu w dniu 13.09.2017 r. 
Podpisali się na karcie: pracownik socjalny, rodzice, wychowawcy, wychowanka.
W. -  plan pomocy utworzony 17.04.2014 r. (siostra S.), modyfikowany systematycznie co pół 
roku, ostatnia Karta modyfikacyjna datowana na 14.09.2017 r., po posiedzeniu zespołu w dniu
13.09.2017 r. Podpisali się na karcie: pracownik socjalny, rodzice, wychowawcy, wychowanka. 
W. -  plan pomocy utworzony 17.03.2017 r., ostatnia Karta modyfikacyjna pochodzi 
z 7.12.2017 r., poprzednie sporządzone zostały 8.06.2017 r., 21.09.2017 r. Cel główny to praca 
na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego. Plan pomocy opracowywany był 
w porozumieniu z pracownikiem socjalnym MOPS Legnica.
Podsumowując uznać należy, że plany pomocy dzieciom opracowywane są we współpracy 
z podmiotem organizującym pracę z rodziną, każdorazowo przedstawiciele tych instytucji są 
zapraszani na posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z art. 100 
ust.l ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 697
ze zm.). Dowód kontroli: akta sprawy str. 32,37-38

4. Zalecenie 4 dotyczyło: braku uczestnictwa młodzieży z Pogotowia Opiekuńczego 
w zajęciach wyrównawczych w szkołach.

Obecnie w Pogotowiu Opiekuńczym:
• trzech wychowanków posiada orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

o potrzebie kształcenia specjalnego,
• pięciu posiada opinię w sprawie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
® jeden opinię w sprawie niepowodzeń szkolnych wynikających z ryzyka dysleksji 

rozwojowej,
• jeden posiada opinię w sprawie rozwoju.

Wychowankowie (3 osoby) z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (wszyscy 
urodzeni w latach 2000 -2001, więc osoby już praktycznie pełnoletnie), objęci byli pomocą 
specjalistyczną. Dwoje z nich zostało skierowanych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
gdzie uczęszczają do szkól i udzielana jest im fachowa pomoc zgodnie z ich dysfunkcjami, 
jeden jest w Branżowej Szkole Zasadniczej, gdzie uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne: 
choreoterapię, socjoterapię, rozwijanie umiejętności matematycznych, zajęcia kształtujące 
kreatywność oraz na zajęcia pozalekcyjne -  gastronomiczne.

Spośród siedmiu podopiecznych z opiniami z PPP, wszyscy uczestniczą w zajęciach 
specjalistycznych na terenie PO (są to zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne z pedagogiem,
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psychologiem, logopedą lub umuzykalniające). Pięcioro z nich figuruje w wykazie dzieci 
objętych również pomocą w szkole (czterech uczęszcza, a jeden podopieczny - 13 lat odmówił 
udziału w douczaniu, pomimo że szkoła sygnalizuje duże braki w nauce). Z dwójki pozostałych, 
jedna podopieczna (15 lat) nie uczęszcza na zajęcia wyrównawcze w szkole, pomimo że ma 
takie zalecone. Z opinii pracowników szkoły i PO wynika, że nie potrzebuje zajęć 
wyrównawczych, ma wysoką średnią -  ocen 4,08. Drugi wychowanek (14 lat) ma zalecenie 
uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych i wyrównawczych w szkole. Uczestniczy 
w douczaniu z matematyki, natomiast szkoła nie oferuje zajęć socjoterapeutycznych. 
Pozostałych 13 wychowanków nie posiadających do dnia kontroli żadnych orzeczeń i opinii 
z PPP w PO objętych jest także wsparciem psychologiczno -  pedagogicznym oraz w większości 
przypadków douczaniem związanym z wyrównywaniem braków edukacyjnych. Dzieci te także 
uczestniczą na terenie szkoły w zajęciach wyrównawczych. Tak duży nacisk na naukę własną 
podopiecznych podczas pobytu w Pogotowiu wynika z olbrzymich zaległości dzieci, które są 
efektem zaniedbań wyniesionych z domów rodzinnych. Wychowankowie nie zawsze mają 
motywację do nauki, ponieważ nikt od nich do tej pory tego nie wymagał, a przynajmniej nie 
kładziono nacisku na ten obszar ich funkcjonowania. W rozmowach z podopiecznymi wyraźnie 
dało się wyczuć, że rodzice często nawet nie wiedzą co oznacza w zeszycie dziecka „gwiazdka” 
czy „chmurka”, a dziecko wcale nie miało ochoty tego rodzicowi wyjaśniać (cyt.: ,.po co?”). 
Priorytetowe potraktowanie obszaru przygotowania wychowanka do samodzielności jest 
dużym wyzwaniem dla placówek opiekuńczo -wychowawczych. W zakresie tego obszaru 
zdobycie wykształcenia i w konsekwencji zawodu, daje perspektywy które są nie do 
przecenienia w życiu dorosłym wychowanków opuszczających tego typu jednostki. Zważając 
na fakt, że większość rodziców podopiecznych to osoby bezrobotne, bezradne lub o niskich 
kwalifikacjach, to wydaje się, że przyjęta i realizowana polityka wymuszająca traktowanie 
nauki w kategoriach priorytetów jest właściwa. Podopieczni w związku z tym mają ściśle 
określony w planie dnia czas na naukę, jest ona w godzinach od 16.00 do 17.45 w zimie (15.00 
-  16.30 w lecie). W przypadku młodzieży gimnazjalnej i starszej, godzina rozpoczęcia nauki 
popołudniowej w niektórych dniach jest poprzedzona zbyt krótkim czasem odpoczynku po 
szkole i po obiedzie, co sygnalizowano w rozmowach, a wynika to z późniejszych godzin ich 
powrotów z zajęć szkolnych niż w przypadku dzieci młodszych.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 32-33,44-47,49-50,312

W trakcie kontroli przeanalizowano również sytuację 11- letniej wychowanki, z dokumentacji 
której wynika, że miała bardzo słabe wyniki w nauce, pomimo że jej rozwój intelektualny jest 
w normie, nie było także potrzeby przebadania jej w PPP. Dziecku temu zapewniono zajęcia 
specjalistyczne i wyrównawcze w PO. Jej niepowodzenia szkolne wynikały ze świadomej 
niechęci do szkoły w ogóle, negowania obowiązków szkolnych, założenia sobie pozostania na 
drugi rok w tej samej klasie w związku z chęcią „chodzenia do szkoły’ z koleżanką” (obecnie 
uczącej się w klasie na poziomie niższym). Podłożem całej sprawy jest odreagowanie dziecka 
trudnej sytuacji w rodzinie biologicznej (nadmierne obietnice, przemoc fizyczna). W związku 
z tym dziewczyna, pomimo że była odprowadzana do drzwi szkolnych i zabierana spod nich, 
wciąż wagarowała, co poskutkowało ocenami miernymi i niedostatecznymi na I semestr. 
Obecnie, podjęte działania związane ze zmianą środowiska szkolnego, to jest ze zmianą szkoły 
od II semestru, przyniosły oczekiwane i pozytywne skutki. Wychowanka chętniej wywiązuje
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się z obowiązków i chodzi do szkoły. Na terenie PO uczestniczy nadal w zajęciach 
ze specjalistami. D owód kontroli: akta sprawy str. 36,38

Nie stwierdzono w trakcie kontroli, aby starsi podopieczni Placówki obecnie nie mieli 
możliwości uczestnictwa na terenie szkół w zajęciach wyrównawczych. Problemem nie są 
godziny ich powrotu ze szkoły, a jedynie stopień zaangażowania i chęci samej młodzieży. 
Na okoliczność uporządkowania form, sposobów udzielanej pomocy psychologiczno -  
pedagogicznej w Placówce, Dyrektor wydała zarządzenie nr 29/2017 r. w tej sprawie, 
obowiązujące od dnia 31 października 2017 r. Określa ono zasady pomocy specjalistycznej 
z uwzględnieniem także innych instytucji -  przedszkoli, szkół, poradni. Wskazuje na zadania 
w tym procesie osób związanych z dzieckiem, a § 4 pkt. 3 Zarządzenia precyzuje, cyt.: „Zajęcia 
dodatkowe wpisane są do planu lekcji i stanowią formę pomocy pedagogicznej świadczonej 
przez szkoły. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci ze szkoły z pominięciem ich 
udziału W  W W . formach pracy Z  uczniem”. Dowód kontroli: akta sprawy str. 56-67

W rozmowach dzieci potwierdziły uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych tak w PO jak 
i w szkołach. Bardzo pozytywnie wyrażały się szczególnie o psychologu z Placówki, do którego 
mają zaufanie i bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i rozmowach z nim. Kontrolujące 
obserwowały także dzieci w kontaktach z personelem i stwierdziły, że podopieczni czuli się 
swobodnie w rozmowach z osobami dorosłymi, były spontaniczne, nie wykazywały znamion 
lęku przed nimi. Część dzieci uczestniczy także w PO w zajęciach z logopedą (te które mają 
wskazania) oraz umuzykalniających (chodzą tylko dzieci, które chcą). Zajęcia prowadzone są 
według określonego stałego grafiku. D owód kontroli: akta sprawy str. 44-47, 51,303,306, 307

Reasumując w Pogotowiu Opiekuńczym jest obecnie dzieciom udzielana pomoc 
specjalistyczna, na tyle na ile przepisy zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) oraz w rozporządzeniu w sprawie 
placówek opiekuńczo -wychowawczych to określają. Uznanie czy poziom i rodzaj oddziaływań 
placówki w stosunku do dziecka oraz częstotliwość jego uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych jest wystarczający i odpowiedni do wieku oraz poziomu jego rozwoju należy 
do kompetencji zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W przypadkach bardziej 
problematycznych jednostka korzysta ze wsparcia instytucji zewnętrznych, posiłkując się ich 
opiniami, diagnozami, zalecenia, orzeczeniami, w sytuacjach najbardziej drastycznych zwraca 
się o konsultację do lekarzy a ci, jeśli jest taka potrzeba, kierują dzieci do specjalistów.

5. Zalecenie 5 dotyczyło: zapewnienia w porze nocnej opieki przez osoby do tego 
upoważnione.

Przeanalizowano grafiki dyżurów za miesiące listopad, grudzień -  2017 r., styczeń, luty 
2018 r. w każdej z grup. Rozkład godzinowy dyżurów kształtuje się następująco:
• od godziny 6.00 do 14.00 -  tzw. dyżur poranny z pobudką i przygotowanie do szkoły (inna 

wersja 7.00-13.00);
• od godziny 14.00 do 22.00 -  dyżur popołudniowy, odrabianie lekcji, czas wolny, kolacja, 

przygotowanie do snu;
• od godziny 22.00 do 6.00 -  dyżur nocny.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 68-80
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Wszystkie dyżury, w tym nocne obsadzone zostały przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a liczba tych osób zapewniała bezpieczeństwo dzieciom,
0 czym mówi § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo -  wychowawczych.
W ciągu dnia na każdej grupie jest po 1 wychowawcy, z zastrzeżeniem, że przed południem, 
gdy nie ma dzieci, część z nich wypełnia tzw. godziny administracyjne poświęcone na sprawy 
organizacyjne, uzupełniane dokumentacji, załatwianie spraw na zewnątrz Pogotowia. Gdyby 
zaistniała potrzeba pozostania z chorym dzieckiem, jest osoba zatrudniona na stanowisku 
wychowawcy wspomagającego w godzinach 7.30 -  15.30, która w zakresie swoich 
obowiązków ma m.in. opiekę na chorymi dziećmi. Po południu w każdej grupie jest
1 wychowawca, a w nocy jest dwóch pracowników. Część dyżurów nocnych pełnią tzw. 
wychowawcy nocni, którzy w zakresie swoich obowiązków mają tylko takie dyżury, pomimo 
że wcześniej pracując w Placówce również pełniły dyżury w ciągu dnia. Takie rozwiązanie 
zostało wprowadzone ze względu na potrzeby pracowników. W rozmowach z kontrolującymi 
pracownicy w żaden sposób nie negowali rozdziału dyżurów nocnych. Nie zdarzyła się 
w ostatnich miesiącach sytuacja by w nocy były inne osoby (w tym panie pracujące w kuchni) 
niż pracownicy merytoryczni. Są natomiast sytuacje nagłe, gdzie z powodu nieobecności 
personelu opiekę nad dziećmi zapewniają przydzieleni doraźnie inni pracownicy pedagogiczni.

D owód kontroli: akta sprawy str. 191,194

6. Zalecenie 6 dotyczyło: zapewnienia wychowankom przebywającym na oddziałach 
szpitalnych niezbędnych potrzeb, w tym emocjonalnych, bytowych i społecznych.

Pobyty wychowanków w szpitalach zdarzają się stosunkowo rzadko, najczęściej związane 
są drobnymi zabiegami operacyjnymi, czy tak jak w przypadku wychowanki D. dotyczyły również 
rehabilitacji. Od września 2017 r. przebywała ona w szpitalu jeszcze dwukrotnie, każdorazowo po 
około tygodniu. Tym razem był to pobyt w jednostkach na terenie Legnicy i Lubina (wcześniej 
we Wrocławiu).
Zgodnie z zapisami § 53 ust.l pkt 31 Regulaminu Organizacyjnego PO do zadań wychowawcy 
w szczególności należy, cyt.: „Odwiedzanie dzieci pozostających w szpitalu, bycie w stałym 
kontakcie z małoletnimi i czasowo przebywającymi w placówkach leczniczych i wykazywanie 
troski o ich potrzeby”. Podczas ww. pobytów dziecko było odwiedzane przez wychowawcę, 
a także utrzymywano z nim stały kontakt telefoniczny. W związku z tym należy uznać, że 
w przeszłości zdarzyła się sytuacja, gdy podopieczny przebywając w szpitalu nie był odwiedzany 
przez wychowawców (a jedynie utrzymywano z nim kontakt telefoniczny), co uznano podczas 
poprzedniej kontroli jako nieprawidłowość. Obecnie wychowawcy są pouczeni i zdyscyplinowani 
w tym zakresie i podporządkowują się zapisom Regulaminu Placówki. Z zapisów protokołu 
zebrania pracowników pedagogicznych z dnia 8 grudnia 2017 r. wynika, że kwestia ta była 
szczegółowo omawiana. Zwrócono również uwagę, że także osoba zatrudniona na stanowisku 
pielęgniarki powinna, zgodnie z zapisami § 65 Regulaminu PO: cyt.: „Organizowanie 
kompleksowej opieki pielęgniarskiej/higienicznej nad dziećmi i młodzieżą umieszczonymi 
w Pogotowiu Opiekuńczym”, w razie konieczności odwiedzać dzieci w szpitalu.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 115, 116-118



7. Zalecenie 7 dotyczyło: zapewnienia rodzinom odwiedzjącym swoje dzieci
odpowiednich warunków do spotkań.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, w placówkach opiekuńczo -  
wychowawczych nie jest wymagane, aby do odwiedzin był zorganizowany specjalny „pokój 
odwiedzin”. Zapis taki rzeczywiście funkcjonował w przepisach wykonawczych do ustawy 
o pomocy społecznej w latach 2000 -  2011. Biorąc jednak pod uwagę, że jednym z zadań pieczy 
zastępczej, w tym także instytucjonalnej (m.in. art. 4 pkt 2, pkt 3, art. 93 ust. 4 pkt 3, pkt 4 
ustawy), jest praca nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej, a co się z tym wiąże 
utrzymywanie współpracy z tą rodziną i mobilizowanie jej do ścisłych kontaktów z dziećmi, 
które tak bardzo tego potrzebują, to należałoby organizację placówki dostosować, aby w jak 
największym stopniu umożliwić realizację powyższych celów. Jedynie Sąd może w tej kwestii 
wyrazić zdanie odnośnie zakazu takich kontaktów. W Pogotowiu Opiekuńczym każde dziecka, 
które nie ma sądowego zakazu styczności z rodziną biologiczną lub innych uzasadnionych 
powodów ograniczenia kontaktów (np. zakaźna choroba rodziców, bo takie przypadki się 
zdarzyły), jest namawiane do podtrzymywania kontaktów z najbliższymi. Tak jak podczas 
poprzedniej kontroli, tak i w trakcie obecnej stwierdzono, że dzieci najczęściej spotykają się 
z rodzicami w korytarzach w swoich grupach, wyposażonych w drewniane ławeczki (kiedyś 
były tapicerowane krzesła, jednak znaczny stopień ich zużycia i zabrudzenia, po wizytach 
niektóiych opiekunów, wymusił korzystanie z mebli łatwych do umycia). Obecnie dzieci mają 
także możliwość, co uregulowało Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 31 października 2017 r. 
Dyrektora PO w sprawie procedury odwiedzin wychowanków przez osoby bliskie, spotykania 
się z rodzicami: w grupie dziewcząt w świetlicy grupy dziewcząt, w grupie chłopców 
w świetlicy grupy chłopców, w grupie socjalizacyjnej w kuchence grupy. Odwiedziny nie mogą 
odbywać się w pokojach - sypialniach, co nie znaczy, że rodzic nie ma prawa zobaczyć, jak 
wygląda pokój dziecka. Rozmowy z wychowankami w żaden znaczący sposób nie określiły 
jednoznacznie, że odwiedziny na korytarzu są problemem, postrzegają to raczej w kategoriach 
wielkiej radości z wizyty rodzica (jeśli w ogóle przyjdzie, a miejsce jest mniej znaczącym 
szczegółem). Na pytanie, czy wiedzą, że mogą także zapraszać rodziców do świetlicy, niektóre 
powiedziały, że tak, inne były zdziwione, a niektóre już to praktykują. Kwestia odwiedzin 
omawiana była również w trakcie zebrania z pracownikami pedagogicznymi w dniu 8 grudnia 
2017 r., podczas którego zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas 
odwiedzin, cyt. „ Utworzenie oddzielnego pokoju odwiedzin w znacznym stopniu utrudniłoby 
zdaniem wychowawców (szczególnie w grupach interwencyjnych) monitorowanie przebiegu 
spotkania, ocenę relacji i więzi pomiędzy członkami rodziny a podopiecznymi, a do czego są 
pracownicy zobowiązani
W związku z powyższym, przeprowadzono w PO rozmowy na temat pokoju odwiedzin, 
zaproponowano i wprowadzono w życie korzystne zmiany. Natomiast to sami odwiedzający 
już zdecydują, które pomieszczenie jest dla nich najbardziej przyjazne.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 119, 120-121, 122-126, 128-129,292-313



8. Zalecenie 8 dotyczyło: umożliwienia wychowankom uczestnictwa w dłuższych 
wyjazdach organizowanych przez szkoły.

Na terenie szkół do których uczęszczają dzieci organizowanych jest wiele imprez 
i wyjazdów. Zwykle są to wycieczki jednodniowe, rzadziej kilkudniowe. Analiza dokumentacji 
w tym obszarze wskazuje, że rzeczywiście zdarzały się sytuacje, gdzie dziecko z Placówki 
pozostało w szkole w czasie, gdy klasa wyjechała np. na zieloną szkołę. Wówczas wszystkie 
dzieci, które nie uczestniczyły w wyjeżdzie (również dzieci spoza PO), były przypisane do innej 
klasy. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora PO, jest kilka powodów ewentualnego nie 
uczestnictwa dziecka w wycieczkach szkolnych. Pierwsza trudność w tym zakresie pojawia się 
w momencie, gdy Placówka występuje z prośbą do szkoły o wystawienie faktury celem 
udokumentowania wydatku związanego z wyjazdem. Firmy organizujące wycieczki nie chcą 
wystawiać faktur na jedną osobę. Wskazane zatem byłoby dokonać zmian w zapisach polityki 
rachunkowości PO i w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych 
obcych dowodów źródłowych, zezwalać na udokumentowanie operacji gospodarczej za 
pomocą dowodów zastępczych (np. tych które dotyczą wydatków szkolnych), w formie 
dokumentów wystawionych ręcznie przez wychowawców klas, ostemplowanych pieczątką 
szkoły i podpisaną imieniem i nazwiskiem wychowawcy klasy.
Druga trudność, zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Pogotowia to cyt.:
„ Dzieci i młodzież z Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy korzystają z imprez integrujących 
zespół klasowy, w tym szczególnie wycieczek, gdy tylko wychowawca klasy skutecznie nas 
o takiej imprezie powiadomi.
W sprawie każdego dziecka zwracamy się do szkól z  pismem o wsparcie i pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną powołując się na przepisy prawa oświatowego. Objęcie 
wsparciem rozumiemy szeroko, również jako integrowanie z  zespołem klasowym.
Od wychowawcy klasy oczekujemy rozpoznania potrzeb psychofizycznych, włączenia dziecka 
do zespołu kłosowego i współpracy w zakresie powodzenia szkolnego.
Rozumiejąc wycieczki jako ważny element procesu wychowawczego oczekujemy, 
że wychowankowie naszej placówki będą w pełni korzystać z oferty szkoły.

Dyrektor szkoły i wychowawcy klasy zostali poproszeni o skuteczne, pisemne 
informowanie kierownictwa Pogotowia Opiekuńczego o planowanych wycieczkach szkolnych. 
Od września 2017 otrzymaliśmy w tej sprawie dwie informacje. Szkoła mimo naszych nalegań 
nie informuje nas o potrzebie przygotowania dziecka do udziału w tego rodzaju imprezie. Mamy 
podstawy sądzić, że uczniowie z problemami w zachoM>aniu, a do takiej grupy należą też 
podopieczni Pogotowia Opiekuńczego nie są przez nauczycieli -  organizatorów wycieczek 
szkolnych - mile widziani jako uczestnicy klasowych wyjazdów.

Wychowawcy klas są zapraszani na posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji 
dziecka i nigdy nie wypowiedzieli o terminie, miejscu czy potrzebie przygotowania naszego 
dziecka do wycieczki. Każda informacja w tej sprawie jest efektem naszego zabiegania 
o potrzeby dziecka.

Problem finansowy jest wtórny. Nie odmawiamy pokrywania kosztów udziału dzieci 
w szkolnych imprezach ”.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 238
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Trzecia trudność wynika z samej chęci podopiecznych do uczestnictwa. Niektóre dzieci 
podczas rozmów nie wyrażały zainteresowania takimi wycieczkami.
Poniżej przedstawiono wykaz imprez szkolnych w których brały udział podopieczni Pogotowia 
od początku roku szkolnego 2017/18:
Wyjścia i wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 w Legnicy:
I.O.M. uczeń kl. 3D uczestniczył w:
- Turnieju Jarmark Talentów organizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy w dniu 
16.11.2017r;
- wyjście do Klockowiska ul. Złotoryjska w Legnicy w dniu 06.12.17 r.;
- spektakl teatralny „Opowieści z lodowej krainy” w dniu 11.01.18 r.;
- wyjście na przedstawienie teatralne „Kuba i Buba” w dniu 01.02.18 r.;
- Zielona Szkoła w Dusznikach Zdrój pobyt od 05.03.do 09.03 2018 r.;
2. N.M. oraz W.B. (pobyt w Pogotowiu do 27.10.2017 r.) uczniowie kl. 5 B:
- zajęcia edukacyjne „Papierowe Odyseje” -12.10.2017 r.;
- wycieczka krajoznawcza Legnicki Zamek oraz Muzeum Miedzi w dniu 19.10.2017 r.;
- widowisko teatralne „Mity Greckie” w dniu 31.01.18 r.;
3. H.W. uczeń kl. 0A:
- wycieczka do Złotoryi do fabryki bombek „Vitbis” i Kopalni Złota w dniu 26.10.17 r.;
- wycieczka do Piotrowic - warsztaty plastyczne w dniu 15.03.2018 r.;
4. B. W., W. W., D. K. (pobyt w Pogotowiu do 04.01.18r), Z. K. (pobyt w PO do 12.12.17 r.), 
A. D. (pobyt w PO do 16.10.17 r.), A.Ch. (pobyt w PO do 10.01.18 r.) -  uczniowie kl. IV D:
- Edukacja Filmowa Kino Piast w Legnicy w dniu 03.11.2017 r.;
- Edukacja Filmowa Kino Piast w dniu 04.12.17 r.;
- zajęcia edukacji ekologicznej w Myśliborzu w dniu 15.12.17 r.;
- wyjście do Kina Helios na film „Cudowny Chłopak” w dniu 08.03.18 r.;
5. D.K. (pobyt do 15.02.18 r.), J. K. uczniowie kl. IB:
- Edukacja Filmowa Kino Helios w dniu 05.12.17 r.;
- wycieczka do Ostaszowa warsztaty świąteczne w dniu 19.12.17 r.;
6. N.W., S.K. (pobyt w PO do dnia 15.02.18 r.) uczniowie kl. VIA:
- wyjście na seans filmowy do Kina Helios w dniu 20.12.17 r.;
- wyjście do Kina Helios na film „Cudowny Chłopak” w dniu 14.02.18 r.;
7. E. M.R., M.T. uczniowie kl. III B:
- przedstawienie teatralne „Kuba i Buba” w dniu 01.02.18 r.;
- wycieczka do Wrocławia zwiedzanie Hydropolis w dniu 23.02.18 r.;
- wyjście do Kina Helios na film „Cudowny Chłopak” w dniu 07.03.18 r.;
8. G. M.R. uczeń kl. IV B:
- edukacja filmowa Kino Piast wyjście w dniu 02.02.18 r.;
9. D.K. uczeń kl. IVA:
- edukacja filmowa Kino Piast w dniu 02.02.18 r.;
10. W.R. uczeń kl. VII A:
-prezentacje edukacyjne w PWSZ w Legnicy wyjście w dniu 07.02.18 r.;
- wyjście do Kina Helios na film „Cudowny Chłopak” w dniu 22.02.18 r.;
I I . K.P. uczeń kl. VII B:
- wyjście do Kina Helios na film „Cudowny Chłopak” w dniu 15.02.18 r.;
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Wycieczki organizowane przez Gimnazjum n r 3 w  Legnicy:
1. D.T. uczeń kl. II f:
- Kino Helios -  seans filmowy „Najlepszy” w dniu 06.12.2-17 r.;

2. S. W. uczeń kl. III g:
- wyjście do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy w dniu 25.10.2017 r.;
- Kino Piast seans filmowy „Cudowny Chłopak”, wyjście w dniu 08.02.2018 r.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 314-316

Obecnie także jedna z wychowanek jest uczestnikiem czterotygodniowego wyjazdu do 
Mediolanu - w ramach akcji Projekt Erasmus Mediolan, wyjechała 20 lutego 2018 r., inna 
uczestniczyła w czterodniowej wycieczce śladami Jana Pawła II - Kraków - Wadowice, 
a kolejny podopieczny wyjeżdżał na pięciodniową wycieczkę klasową do Warszawy, której 
koszt wynosił 550 zł.

Ponadto z własnej inicjatywy pracowników Placówki były organizowane wyjazdy lub 
inne imprezy rekreacyjne dla dzieci. W 2017 roku były to: rajd do Legnickiego Pola -
8.04.2017 r. -  8 wychowanków, rajd do Dobkowa -  20.05.2017 r. -  8 wychowanków, 
wycieczka do Skansenu Górniczo -  Hutniczego -  9.06.2017 r. -  28 wychowanków, wycieczka 
do Kletna -  19.06 -  23.06.2017 r. -  14 wychowanków, rajd wzdłuż Kaczawy 20.06.2017 r. -  
10 wychowanków, wycieczki zgodne z programem profilaktycznym „Nie ma tego złego co by 
na dobre wyszło” - Duszniki Zdrój -  4- 8. 09.2017 r., Świeradów Zdrój -  25-29.09.2017 r., 
rajd PTTK na Grodziec -  28.10.2017 r., wyjazd do Lubina na mecz Zagłębie Lubin -  Legia 
Warszawa 9.02.2018 r.
W czasie wakacji dzieci uczestniczyły w różnych koloniach letnich: w Głuchołazach -  6 dzieci, 
Międzyzdroje -  2 dzieci, Jastrzębia Góra - 3 dzieci, Szklarska Poręba -  2 dzieci, Kudowa Zdrój
-  4 dzieci, Karpacz -  1 dziecko, Kołobrzeg -  1 dziecko. Ostatnie ferie zimowe dwoje 
podopiecznych spędziło w Karpaczu.
Ponadto każda grupa w ramach swoich możliwości i inicjatywy ze strony wychowawców 
uczestniczyła w różnych imprezach:
bal mikołajkowy z animatorami z Teatrem Avatar -  Elfem i św. Mikołajem, spotkanie 
z Rafałem C. z programu tv „Odjazdowe bryki Braci Collins” oraz trenerem Zagłębia Lubin 
Mariuszem L., zabawa mikołajkowa organizowana przy Parafii św. Jadwigi, warsztaty parkour 
i breakdance „Need of movement” organizowane przez teatr Avatar, zabawa andrzejkowa 
w szkole, festyn pracowniczy organizowany przez zakład LEAR w Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, wyjście do teatru na sztukę „Legendy Tatr”, wyjście do kina na film 
„Jemodji’, konkurs na najładniejszą „Szopkę Bożonarodzeniową” organizowany przez TPD.

Pomimo wielu imprez organizowanych przez PO jak i inne zewnętrzne instytucje, dzieci 
w rozmowach podkreślały, że jest mało atrakcji. Z powyższego wykazu wynika, że nie do 
końca ma to potwierdzenie w stanie faktycznym. Z kontekstu rozmów z wychowankami, można 
było wywnioskować, że atrakcje pojmują bardziej w kategoriach spędzania czasu według 
swoich upodobań, a nie zorganizowanych „odgórnie”. Chciałyby więcej „atrakcji” w postaci 
swobodnych np. zajęć sportowych (ping-pong, siłownia), albo takich, gdzie nie podlegają 
kontroli i dyscyplinie „placówkowej”, a niestety każde zorganizowane przez PO wyjście czy 
wycieczka jest obarczona takim schematem. Są trochę zmęczone panującą w Placówce
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„sztywną atmosferą”, „od -  do”. Z drugiej strony nie można ingerować w zasady regulujące 
życie w Placówce (np. plan dnia) które wypracowane zostały z uwagi na troskę 
i bezpieczeństwo samych wychowanków. Tym dzieciom szczególnie potrzebny jest stały rytm, 
konsekwentny sposób postępowania, jasno określony system pracy i przede wszystkim 
wdrożenie ich do obowiązujących w społeczeństwie norm i wzorców zachowania. Jednak 
zważając na zachowanie pewnej równowagi pomiędzy tym co można a co trzeba, w wielu 
sytuacjach należy dopuścić podopiecznych do decydowania o sobie i stawiać kolejne granice 
przy wyznaczaniu obszarów ich swobody. Dość wymownym przykładem na przyjęte 
jednostronnie zasady w Placówce są pobudki, w dni szkolne o godzinie 7.00, w dni wolne
0 godzinie 8.00. Dzieci nie negowały z własnej inicjatywy tej regulacji obowiązującej w PO, 
dopiero w rozmowach odnośnie ich pobytu w Placówce bardzo spontanicznie wyrażały chęć 
„pospania w dni wolne dłużej - tak jak w domu”. Żadnemu podopiecznemu jednak nie przyszło 
na myśl, by negocjować te godziny w wychowawcami, a pracownicy natomiast podkreślali cyt. 
„oni już o siódmej są na nogach”. Trudno się nie zgodzić, że wśród dzieci są takie, które wstają 
bardzo wcześnie, ale są taż takie, które wolałyby pospać dłużej. Soboty i niedziele są 
zwyczajowo dniami wolnymi od codziennych obowiązków, zatem utrzymywanie zasady, 
że w te dni ilość czasu wolnego (14.00-16.00, i może 19.00- 21.00 tzw. zajęcia własne) do 
własnej dyspozycji jest praktycznie taka sama jak w dni robocze (15.00 -16.00, 19.00- 21.00) 
może dawać poczucie ciągłej dyscypliny, kontroli, podporządkowywania się regulaminom itd.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 92-110

9. Zalecenie 9 dotyczyło: wyeliminowania kar ograniczających utrzymywanie osobistych 
kontaktów z rodzinami.

Regulamin Organizacyjny Pogotowia określa zakres praw i obowiązków wychowanków. 
Zgodnie z jego zapisami nie ma wśród jego zapisów sformułowań dotyczących kar, w tym kar 
ograniczających utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzinami. Z rozmów z dziećmi 
wynika, że na dzień kontroli żadne z nich nie skarżyło się na taki rodzaj kary. Natomiast każdy 
potwierdził, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora (mówi o tym § 38 pkt 9 
Regulaminu). Zdarzyła się raz sytuacja (wcześniej opisana) gdy dziecko ze względów 
bezpieczeństwa nie otrzymało zgody na przepustki do domu, w związku z chorobą rodziców. 
Natomiast ograniczenie kontaktów z rodzinami w związku z ograniczeniem czasowym 
w korzystaniu z telefonów komórkowych, nie miało miejsca w Placówce, nawet wcześniej. 
W każdej grupie wychowawczej jest telefon stacjonarny, z którego każde dziecko, gdy tylko 
wyraziłoby taką wolę, może skorzystać w celu kontaktu z rodziną. Telefony komórkowe 
wykorzystywane są przez dzieci i młodzież w bardzo wielu aspektach życia codziennego, 
głównie jednak w celach rozrywkowych, do kontaktów z rówieśnikami i do nawiązywania 
znajomości. W związku z zaleceniem pokontrolnym zreorganizowano pewne zasady i reguły 
funkcjonowania jednostki, m.in. w obszarze korzystania z telefonów komórkowych. Do tej 
pory podopieczni mogli z nich korzystać po odrobieniu lekcji, przez godzinę -  półtorej
1 podczas przepustek do domu. Obecnie telefony są dostępne całą dobę z wyłączeniem godzin 
odrabiania lekcji w PO (i nocnych, jeśli nagminnie używają ich w godzinach przeznaczonych 
na sen). Wychowankowie są bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania i podkreślali to 
każdorazowo w rozmowach z kontrolującymi. Jednakże początkowa i nadal trwająca euforia
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z tego powodu spowodowała według pracowników Placówki cyt.: „pewne rozluźnienie 
atmosfery w złym tego słowa znaczeniu”. W związku z tym (pomimo, że istnieje w Placówce 
odgórne uregulowanie w sprawie korzystania z prywatnych telefonów komórkowych), 
w każdej grupie obecnie wychowankowie wraz wychowawcami opracowali tzw. „zasady 
używania telefonów”, określające, kiedy i w jakich sytuacjach można ich używać, za co mogą 
być czasowo odebrane. Na pytanie, czy kontrakt jest przestrzegany, dzieci odpowiadały różnie 
„czasem tak, czasem nie”. Zważając na to, że dobrze opracowany i konsekwentnie stosowany 
system regulujący życie grupy jest doskonałym narzędziem w rękach wychowawców, to 
wypracowane i wprowadzone niedawno w życie rozwiązanie dot. telefonów wymaga 
prawdopodobnie korekty, biorąc oczywiście pod uwagę również głos podopiecznych. Należy 
mieć także na względzie, że wykonanie większości próśb, zadań, obowiązków przez dzieci, 
młodzieży czy nastolatków oparte jest na ich motywacji do podjęcia się tego wyzwania.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 147-149, 150, 191, 197, 198, 200, 294, 296, 298, 301, 306, 309

W Regulaminie Placówki określono w § 39 w ust. 1 niebezpieczne zachowania (związane 
z używkami) z którymi wiążą się poważne konsekwencje, a w ust. 2 wskazano na czyny karalne 
(np. kradzieże, przemoc fizyczna) z którymi także wiążą się restrykcje w stosunku do 
wychowanków. Na wyżej wymienione niebezpieczeństwa i zachowania w większej mierze 
narażeni są podopieczni grup interwencyjnych. Paragraf 45 Regulaminu określa prawa 
i obowiązki dzieci, a kolejny stosowane i możliwe nagrody. W związku z tym, że 
w Regulaminie wprost wskazano stosowane w jednostce kary tylko w przypadku poważnych 
przewinień, to w rozmowach z dziećmi podniesiono kwestię kar, których najczęściej 
doświadczają. Dzieci dobrze się orientowały jaką i za co mogą dostać karę - związaną 
z ograniczeniem przywilejów, to znaczy, cyt.; „ zakaz oglądania telewizji, zakaz gry na 
komputerze lub na x- boxie, zakaz wyjść poza teren płcicówki, ograniczenie w korzystaniu 
z telefonów komórkowych”. Akceptują te kary i zdają sobie sprawę z możliwości ich 
otrzymania, ale nie zawsze chcą się im podporządkować. Wśród pytanych mało które dziecko 
potwierdziło, że w ostatnim okresie dostało jakiś zakaz. Każda z grup wychowawczych w celu 
uporządkowania różnych sfer funkcjonowania grupy opracowała sobie wewnętrzy kodeks 
grupowy dotyczący zasad postępowania wychowanków i możliwych sankcji wobec dzieci, 
które się do niego nie stosują.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 292-313

10. Zalecenie 10 dotyczyło: zapewnienia wszystkim wychowankom kwoty do własnego 
dysponowania zgodnie z rozporządzeniem.

W Pogotowiu Opiekuńczym obowiązywał i nadal obowiązuje Regulamin wypłacania 
kwoty do własnego dysponowania przez wychowanka. Jego najnowsza wersja została 
wprowadzona w życie od 1 listopada 2017 r., skorygowano w nim zapisy, które dotyczyły 
terminu wypłat kieszonkowego, (szczególnie istotne jest to w przypadku przyjęć nowych dzieci 
do Placówki), a także skreślono zapisy dotyczące zawieszenia kieszonkowego. Dzieci 
w rozmowach potwierdziły otrzymywanie kieszonkowego, jak również nie doświadczyły 
sytuacji, by zostało ono im zabrane. Jedyna uwaga w rozmowach o kieszonkowym dotyczyła 
jego wysokości, która według dzieci cyt.: „mogłaby być wyższa”. Zalecenie wydane w tym
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obszarze dotyczyło jednej wychowanki (w wieku 5 lat i 3 miesięcy), przyjętej jednocześnie ze 
starszym rodzeństwem, któremu systematycznie wypłacano kieszonkowe, oprócz niej 
(w wyniku przeoczenia, jak wyjaśniono podczas kontroli). W związku z tym 13 października 
2017 r. dziecku wypłacono należną jej kwotę wraz z wyrównaniem, w sumie 108 zł. 
Dziewczynce już w momencie przyjęcia do PO należało się kieszonkowe, i zapis Regulaminu 
kieszonkowego to uwzględniał nawet przed korektą. Wysokość wypłacanych kwot jest zgodna 
z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzieci mają 
wypłacane kieszonkowe niezależnie czy są na stałe w PO, czy w internatach, MOS, MOW, 
także podczas dłuższych przepustek do domów, np. w czasie wakacji. Listy wypłat 
przedstawione podczas kontroli potwierdzają powyższe. Analiza tych dokumentów obrazuje 
również fakt przyznawania dzieciom podwyższonych kwot kieszonkowego z następujących 
powodów: nagroda za dobre wyniki w nauce, wyjazd na zimowisko, za osiągnięcia w szkole, 
za osiągnięcia w konkursie grupowym „Jaki jestem?”, wyjazd do sanatorium.

Dowód kontroli: akta sprawy str. 151, 152-154,155-177, 292,301, 304

11. Zalecenie 11 dotyczyło: przestrzegania praw dziecka do ochrony przed poniżającym 
traktowaniem i karaniem.

O ile podczas poprzedniej kontroli ujawniono zachowania mogące świadczyć 
o niewłaściwym stosunku osób dorosłych do dziecka (sprawy podnoszone w każdym piśmie, 
programie medialnym), a dotyczące m.in.:

1). wychowanki, której zmarła mama i której nakazano posprzątanie schodów,
2). niewłaściwych komentarzy dot. wagi w stosunku do innej wychowanki,

w związku z którymi zostały wydane zalecenie pokontrolne, to od tamtej pory nie zdarzyły się 
inne sytuacje noszące znamiona łamania praw dziecka. Sprawa kontrowersyjnego zachowania 
kierowcy została także wyjaśniona, pracownik ten został zwolniony z pracy, a incydent 
zgłoszono do prokuratury. Z powodu braku znamion czynu karalnego, sprawę umorzono. 
Żadne z dzieci podczas rozmów nie uskarżało się na łamanie praw, też nie było świadkiem 
niewłaściwych zachowań osób dorosłych w stosunku do innych (oprócz tych wspomnianych 
powyżej), wśród pytanych o to dzieci, jedno z nich stwierdziło, cyt.: „czasem dziewczyny 
zmyślają, że Pani ...je  szarpie, a ona ich nawet nie dotyka”. Podopieczni dobrze się orientowali 
co to są prawa dziecka, są z nimi na tę okoliczność przeprowadzane zajęcia tematyczne 
w Placówce jak i w szkołach. Każde dziecko ma swojego ulubionego lub ulubionych 
wychowawców, ale też takich których nie lubi. Nie można stwierdzić po rozmowach 
z wychowankami, aby któryś z wychowawców obecnie pracujących w PO cieszył się 
zdecydowanie złą opinią, większość darzona jest sympatią, czasem tylko mniejszej lub 
większej liczby dzieci. Dzieci także nie sygnalizowały, by w związku z przekazanymi do 
Rzecznika Praw Dziecka informacjami były źle traktowane.

Największa trudność w procesie opiekuńczo -  wychowawczym w jednostce w tej chwili 
polega na ustabilizowaniu i wyciszeniu złych emocji u dzieci, ale także u pracowników. Skargi 
złożone w lipcu, sierpniu, a następnie w kolejnych miesiącach, aż do lutego 2018 r. włącznie 
w sprawie nieprawidłowości w Pogotowiu Opiekuńczym do wielu różnych instytucji (jak 
wynika z analizy dokumentacji, przez trzech pracowników) spowodowały bardzo duży chaos 
w pracy PO, eskalację niepożądanych zachowań wśród dzieci i ogólną frustrację wśród kadry.
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Po emisji programu w TVN, podopieczni w środowisku spotykali się z nieprzyjemnymi 
sytuacjami (oferowano im np. dodatkowe jedzenie w różny sposób, uwłaczający ich godności). 
Punktem kulminacyjnym w całej sprawie były grupowe ucieczki podopiecznych Placówki ze 
szkół, nawet tych wychowanków, którzy do tej pory nigdy nie wagarowali. W związku 
z wielkim niepokojem wśród dzieci, specjaliści (pedagog, psycholog) przeprowadzali z nimi 
zajęcia grupowe bądź indywidualne (z chętnymi) pod kątem wyciszania emocji, tłumaczenia 
całej sprawy. Wychowankowie w zależności od stopnia swojej wrażliwości, przeżywali 
wydarzenia w Pogotowiu demonstrując to bardziej lub mniej widocznie. Niektórzy obarczali 
Placówkę za wszystko co ich złego spotkało, inni stali się roszczeniowi i agresywni, objawiali 
bardzo lekceważący stosunek do kadry. Uzurpowali sobie prawo do stawiania wychowawcom 
większych wymagań, komentarzy pod ich adresem, do tej pory nie praktykowanych. 
Równocześnie dało się wyczuć, że sytuacja ta wpłynęła bardzo integrująco na całą grupę dzieci, 
wyczuwało się w ich zachowaniu poczucie przynależności, niektóre negowały to co usłyszały 
w reportażu i od innych dzieci z podwórka lub ze szkoły, „ nam tu wcale nie je st tak źle 
W związku z tym podjęto w Placówce decyzję o zrealizowaniu projektu „Dziecko swoje prawa 
ma, dziecko swoje prawa zna”, realizowanego od 3 stycznia do 15 marca 2018 r. do którego 
zaangażowano również zewnętrznych psychologów -  posiadających równocześnie 
kompetencje biegłych sądowych. W ramach projektu w każdej grupie wychowawczej dwa razy 
w tygodniu odbywały się zajęcia na temat praw dziecka. Ponadto w każdy czwartek od godziny 
15.00 odbywały się zajęcia psychoedukacyjne w Legnickim Centrum Psychologicznym (LCP), 
przy ul. Orzeszkowej w celu poprawy sytuacji emocjonalnej wychowanków oraz zapoznanie 
się z problematyką praw i obowiązków dziecka. Wychowawcy natomiast zostali zobowiązani 
do ponownego zapoznania się i wdrożenia „Zaleceń dotyczących pobytu dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych” przesłanych przez Rzecznika Praw Dziecka pismem z dnia 
26 października 2015 r.
Pierwsze zajęcia psychoedukacyjne przeprowadzone w LCP miały na celu obserwację 
psychologiczną całej grupy, relacji pomiędzy dziećmi, zażyłości i hierarchii oraz innych 
elementów potrzebnych do podjęcia dalszej pracy z grupą. W sprawozdaniu psychologa 
prowadzącego spotkania czytamy, cyt.:
„ Od samego momentu przybycia grupy do CP widoczne było bardzo duże pobudzenie 
wychowanków, zgłaszane niezadowolenie, niechęć do przedstawienia się z imienia (wymyślane 
i często zmieniane imiona przez wychowanków miały na celu wywołanie śmiechu, ironii). Dzieci 
były głośnie, nie chciały dostosować się do przedstawionych norm i zasad panujących 
w Centrum Psychologicznym. Psycholog poinformowała grupę o innych zajęciach 
terapeutycznych odbywających się równorzędnie w pozostałych gabinetach terapeutycznych na 
ternie Ośrodka i poprosiła o zachowanie ciszy. Niestety wychowankowie Pogotowia 
Opiekuńczego nie chcieli podporządkować się do próśb psychologa. Starsi wychowankowie 
próbowali w sposób bezpośredni narzucić pozostałym dzieciom swój sposób postrzegania 
rzeczywistości. Z  uwagi na duże nastawienie obronne, bardzo dużą obronność w kontakcie 
werbalnym ze strony starszych dzieci psycholog zastosowała karty pracy, które pomogły 
niektórym dzieciom otworzyć się. Aby uniknąć konfliktów wewnętrznych, niechęci do pracy 
psycholog poprosiła wychowanków o anonimowość we wszystkich kartach pracy wypełnianych 
przez nich. Na pierwszym spotkaniu padały słowa starszych dzieci do pozostałych 
wychowanków o niemówienie o swoich odczuciach związanych ze swoimi prawami,
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ale i obowiązkami w trakcie pobytu w PO „nie mówcie je j nic, bo zaraz wszystko powie 
Dyrektorce Taka forma wypowiedzi pokazała brak szacunku do osoby dorosłej oraz brak 
poszanowania autorytetów. W postawach dzieci pojawił się nasilony negatywizm, 
postidatywność, skrajnie silne skoncentrowanie na obronie własnych praw, np. „Nie mam 
obowiązku podawać Pani mojego imienia, mam prawo do używania swojego telefonu 
komórkowego w trakcie zajęć, nie muszę tutaj siedzieć, etc. ”
Zajęcia o prawach i obowiązkach dzieci prowadzone były pomimo wielu prób przeszkodzenia 
prowadzącej w ich realizacji przez starszych wychowanków, co automatycznie wywoływało 
lawinę komentarzy, buntu słownego, śmiechu, infantylizmu ze strony innych dzieci. Widoczny 
był tutaj mechanizm naśladownictwa.
Z uwagi na brak poszanowania norm i zasad dotyczących zajęć psychoedukacyjnych 
przedstawionych wychowankom PO psycholog zdecydowała, aby w kolejnych zajęciach brały 
udział tylko te dzieci, które wykazały jakiekolwiek chęci do udziału w zajęciach. W trakcie 
kolejnych spotkań dzieci wykazały chęć ukazania swojego funkcjonowania w PO jako brak 
poszanowania ich praw. Dzieci często używały terminu „ łamanie praw, brak poszanowania 
p raw ”. Szczegółowa analiza ich przekonań wskazała, że pod pojęciem łamania praw, dzieci 
rozumiały takie sytuacje jak:

• obiad podawany w momencie, kiedy nie byłem głodny;
• występowanie w jadłospisie potraw, na które danego dnia nie miał ochoty (z ust 

niektórych wychowanków padały przyrównania do sytuacji domowych: „jak idę na 
weekend do domu, to moja mama zawsze gotuje mi to co ja  lubię ”);

• cotygodniowa powtarzalność potraw;
• prośba wychowawców o zjedzenie 2 potraw w trakcie jednego obiadu (dotyczyło to 

ogólnie dziewcząt w okresie dojrzewania i ich nadmiernej koncentracji na swojej wadze 
i postrzeganiu własnego ciała);

• ograniczenia czasowe dotyczące korzystania z własnych telefonów komórkowych 
(dzieci buntowały się przeciwko ograniczeniu czasu korzystania z własnego sprzętu 
elektronicznego);

• zbyt małe kieszonkowe (dzieci wykazywały ugruntowane przekonanie, wyedukowanie, 
że ich pobyt w placówce miesięcznie wynosi 5 tyś. zł na osobę). Wykazywały dużą 
roszczeniowość o tę kwotę;

• brak możliwości opuszczenia placówki (korzystanie z kilkugodzinnej przepustki) 
w trakcie tygodnia nauki. Wychowankowie porównywali pobyt w placówce do 
więzienia;

• kraty w oknach (kojarzone były negatywnie -  nie jako bezpieczeństwo przed upadkiem, 
ale jako pobyt w PO za karę).

Uwagi i spostrzeżenia końcowe:
Całość spotkań z młodzieżą ujawniła znaczącą dynamikę prezentowanych postaw, 

przekonań i poglądów. Początkowo dzieci wręcz epatowały postulatywnością 
i r o szczeni ow ością oraz nadmiarowym eksponowaniem swoich postaw. W miarę przebiegu 
spotkań i pracy z dziećmi powyższe usunęło się na dalszy plan. Na pierwszy plan wysunęły się 
rzeczywiste problemy wychowanków związane z frustracją umieszczenia ich w pieczy
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zastępczej, złość na swoje rodziny, które swoim zachowaniem doprowadziły do umieszczenia 
ich poza systemem rodzinnym, tęsknota za domem, potrzeba miłości. Okazało się również, że 
rzeczywiste postawy dzieci do wychowawców PO nie są złe. Dzieci deklarowały, że czują się 
dobrze w PO, nie akceptują tylko samej sytuacji umieszczenia ich w tej placówce. W związku 
z tym są bardzo podatne na każdy manipulacyjny i sugestywny wpływ będący we 
współbrzmieniu z ich frustracją, wynikającą z ich trudnej sytuacji życiowej (oddzielenia od 
rodziców, b'ewnych). ”

Dowód kontroli: akta sprawy str. 182-184, 191, 196, 198-200, 295,309

Podsumowując należy stwierdzić, że zalecenia wydane po kontroli uproszczonej 
w sierpniu 2017 r. zostały zrealizowane i nadal są wdrażane zmiany w organizacji jednostki 
zmierzające do ulepszenia jej pracy. Fakt wystąpienia nieprawidłowości (dot. poniżającego 
traktowania) miał charakter raczej jednostkowy. Nikt z dorosłych i dzieci nie potwierdził 
w rozmowach zaistnienia nowych zdarzeń świadczących o dziejącej się dzieciom w Placówce 
krzywdzie. Wychowawcy i kierownictwo PO są zbulwersowani, zszokowani oskarżeniami 
padającymi pod ich adresem, a dodatkowo frustrujący jest dla nich fakt, że wiedzą kto stoi za 
tym wszystkim -  osoby, czasem z wieloletnim stażem, które do tej pory wspólnie z nimi 
wypełniały swoje obowiązki w Pogotowiu, a tym bardziej, że cyt.: „wcześniej osoby te nie 
wnosiły uwag do pracy jednostki”. Ich zdaniem, a także jednego opiekuna prawnego byłego 
wychowanka PO, cyt.: „osoby te posuwają się do zachowań niegodnych, przekupywały, 
zastraszały, wypytywały i namawiały niektóre dzieci, ja k  i wychowawców, do występowania 
przeciw Placówce”. Udział wychowanków w reportażach bez zgody opiekunów prawnych 
(sprawa złożona do Prokuratury Rejonowej w Legnicy) są potwierdzeniem powyższego. 
Z informacji od pracowników wynika, że cyt.: „ lokalne środowisko bardzo negatyMmie zaczęło 
postrzegać pracę Placówki i obwiniać o wszystko je j kadrę”. Pracownicy podkreślali, że cyt.: 
„życie Placówki narażone jest od przeszło pół roku na ciągłą kontrolę, obser\\>ację, komentarze, 
co nie sprzyja procesowi opiekuńczo - wychowawczemu. W tym wszystkim najsmutniejsze jest 
to, że funkcjonowanie dzieci zostało bardzo poważnie zaburzone, zostały om  wykorzystane do 
osiągnięcia określonego celu przez osoby dorosłe W wyniku tych zdarzeń wychowankowie 
stali się, cyt.: „konfliktowi, manipulacyjni, symulują choroby (by nie iść do szkól), 
„ cwaniaczą ”, dyżury nocne były bardzo dynamiczne i niespokojne (szczególnie zachowania te 
nasilały się po emisjach programów w telewizji), pozwalały sobie na komentarze wobec 
wychowawców i niewybredne odzywki do dorosłych, cyt.: „co mi zrobisz, nie wolno c i”. 
Zastanawiający w tym wszystkim jest fakt, że dzieci w rozmowach z kontrolującymi nie 
skarżyły się na nic innego, niż tylko na te obszary, które były poruszane w skargach i lokalnym 
środowisku, nawet jeśli one ich nie dotyczyły. Na zadane pytanie co w Pogotowiu chciałbyś 
zmienić - większość samodzielnie nie umiała odpowiedzieć, a na pytania dotyczące spełniania 
przez jednostkę ich potrzeb w zakresie żywności, ubiorów, bezpieczeństwa, dostępu do 
informacji, kontaktów z wychowawcami i traktowania ich, przepustek do domów, odwiedzin 
w Placówce, stosowanych kar, nagród, zaopatrzenia w niezbędne przybory szkolne, 
higieniczne, dzieci nie wnosiły istotnych uwag, mogących wskazywać, że w jakimś obszarze 
są zaniedbywane lub świadczące obecnie o łamaniu praw dziecka. Wychowankowie 
zadowoleni byli bardzo z powodu wprowadzenia możliwości używania telefonów 
komórkowych bez limitu oraz uregulowania kwestii wyjść poza teren Placówki młodzieży od
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14 roku życia (wcześniej na takie wyjście potrzebna była specjalna zgoda dyrektora). Według 
kadry wzmożone zainteresowanie dziećmi i Placówką w ogóle spowodowało „rozluźnienie 
atmosfery i dyscypliny wśród dzieci, co równocześnie przełożyło się na większe trudności 
w wyegzekwowaniu od nich obowiązków”. W związku z tym praca wychowawców 
i specjalistów (wewnętrznych i zewnętrznych) skupiona jest od pewnego czasu na wyciszaniu 
złych emocji dzieci, pracy nad ich postawami, ich poczuciem wartości, umiejętnością 
wypowiadania swojego a nie narzuconego zdania. Ostatnie tygodnie pokazały, że praca 
przynosi pozytywne efekty, dzieci mniej emocjonalnie reagują na zaczepki innych odnośnie 
sytuacji w PO. Przeprowadzony w trakcie kontroli anonimowy test skojarzeń nie uwidocznił 
wśród dzieci niepokojących reakcji. Poniżej przedstawiono odpowiedzi (skojarzenia) dzieci na
przytoczone słowa lub zwroty:
atrakcje „rzadko są”, „nie ma żadnych”, „plac zabaw, prace plastyczne, granie 

na różnych przedmiotach”, „nie wiem”;
boję się „że zostanę tutaj”, „kar i wyjazdów z Pogotowia”, „że zrobię coś źle 

na swoją niekorzyść”, „tego, że nie wrócę do domu”, „nie boję się 
niczego w Placówce”, „czy wrócę do domu tęsknię”;

czas wolny „zadowolenie”, „w tygodniu zbyt mało”, „taniec”, „telefon”, „robimy 
zajęcia kulinarne, rysowanie i inne różne przyjemności”, „granie na 
x-boxie, w just dance”, „lubię spędzać w pokoju wtedy uspokajam 
swoje myśli”;

choroba „często choruję na zapalenie żołądka”, Jestem  czasami chora”;
dyrektor „fajny”, „lubię panią dyrektor”, „zły -  arogancki”, „tylko gdy trzeba 

iść na dywanik”, J e s t  dziwna”, „krzyczy i nie fajna”, „raz była 
niemiła sytuacja”;

jedzenie ,jest bardzo dobre”, „wolę domowe zrobione przez mamę”;
kary „nieszczęście”, „na komputer, na różne elektroniczne rzeczy”, „nie 

dostaję kary staram się, jestem kompromisowa”;
lubię „robić komuś fryzury”, „rysować”, „tańczyć, słuchać muzyki, swoją 

ciszę”;
noc „księżyc, niebo”, „spanie”;
nagrody „torebki, słodycze, owoce, zabawki”, „niezbyt są okazje, sytuacje do 

nagród”, „powiększone kieszonkowe”;
obowiązki „dyżury”, „muszę robić dyżury”, „zdenerwowanie”, „dyżury”, 

„szkoła, nauka, dyżury, pomaganie”;
rodzina „możemy wychodzić od piątku do niedzieli 17.00”, „mama, 

rodzeństwo”, „bardzo kochana, wspierająca”;
sobota „przepustka do domu z rodziną”, „odpoczynek od grupy”, 

„przepustka, dom, rodzice”;
szkoła „super”, „nauka”;
wychowawcy „wszystkie panie”, „Pani Maja”, „są bardzo fajni, można 

porozmawiać”;
wycieczki „nie byłam na żadnej, ale są”,
wyjścia z placówki „radość”, „przepustki”, „od 14 lat”, „nie ma, od 1 roku gdzieś tak”.
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Dowód kontroli: akta sprawy str. 191, 197, 198,200

Po przeprowadzonej kontroli nie wydaje się zaleceń pokontrolnych, natomiast 
wskazane jest rozważyć możliwość dostosowania pracy Placówki do indywidualnych potrzeb 
dzieci. Codzienny, nieco sztywny, schematyczny sposób funkcjonowania Pogotowia, 
korzystny ze względów organizacyjnych, odczytywany jest przez podopiecznych jako mało 
przyjazny dla nich. Zindywidualizowane podejście do potrzeb poszczególnych dzieci wymaga 
elastyczności w postępowaniu i przestrzeganiu regulaminów, kontraktów, kodeksów. Wiedza 
i doświadczenie kadry w stosunku do dzieci jest nieocenioną wartością w procesie opiekuńczo 
-  wychowawczym. Osoby te zwykle w pierwszej kolejności potrafią ocenić potrzeby dzieci 
i ich oczekiwania. Zadaniem zatem pieczy zastępczej jest te potrzeby zabezpieczyć mając na 
względzie zachowanie poprawnych wzorców i zachowań społecznych, a jednocześnie z jak 
najmniejszym odczuciem pozbawienia środowiska rodziny biologicznej przez wychowanków.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 
pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 697, 
ze zm.).
Proszę w terminie do dnia 30 maja 2018 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego 
o sposobie realizacji uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 
pokontrolnym.

Pouczenie

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(kontroler)
ZASTĘPCA d y r e k T ó r a W ydżiału

(kontroler)

(kontroler)
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