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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia iV f kwietnia 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.21.2018.TB

Pani
Ewa Cieślowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Opieki 
i Wychowania „Dolina Budziszyńska” 
w Lubinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 1 -2 3  marca 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 kompleksową w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum 

Opieki i Wychowania „Dolina Budziszyńska” przy ul. Budziszyńskiej 100/1 w Lubinie, 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 marca 2017 r. do dnia 21 marca 2018 r . funkcj ę 

Dyrektora Placówki pełniła Pani Ewa Cieślowska odpowiedzialna 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.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Zastępcę Dyrektora 

Placówki panią Alicję Przystupa, posiadającą stosowne upoważnienie do zastępowania



dyrektora kontrolowanej jednostki w czasie jego nieobecności, 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 1/2018. 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).

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania „Dolina Budziszyńska” przy 

ul. Budziszyńskiej 100/1 w Lubinie jest placówką opiekuńczo -wychowawczą typu 

socjalizacyjnego zapewniającą miejsca dla 12 wychowanków i działającą na podstawie decyzji 

Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.21.2013 z dnia 7 maja 2013 r.

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 10 wychowanków, 

w tym 2 przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, a jeden podopieczny 

przebywał na długotrwałej ucieczce. W toku kontroli ustalono, że jedno dziecko nie ukończyło 

10 r.ż. W tej kwestii Zastępca Dyrektora jednostki złożył oświadczenie, z którego wynika, 

że chłopiec przebywał w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie 

w okresie od 30.10.2013 r. do 29.05.2014 r., następnie od dnia 30.05.2014 r. do 16.02.2016 r. 

został umieszczony w rodzinie zastępczej. W dniu 16.02.2016 r. ponownie skierowano go do 

Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania „Doliny Budziszyńskiej” w Lubinie. Chłopiec 

z uwagi na stan zdrowia psychicznego nie odnalazł się w rodzinie zastępczej, stąd jego powrót 

do pieczy instytucjonalnej. W chwili obecnej chłopiec skierowany został do Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Bystrzycy Górnej, jednakże z uwagi na stan zdrowia psychicznego 

został umieszczony w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Bolesławcu.

Wobec powyższego pobyt dziecka jest zgodny z art. 95 ust. 2 ustawy.
(idowód: akta kontroli str. 26-27)

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

i styczeń 2018 r. oraz „Księgi raportów” wykazała, że w ciągu dnia i nocy dyżur pełnił zawsze 

minimum jeden wychowawca. Natomiast zdarzały się sytuacje, głównie w weekendy, że na 

grafikach nie ujmowano dyżuru wychowawcy, ponieważ dzieci w tym czasie przebywały 

w innej placówce opiekuńczo -  wychowawczej wchodzącej w skład Centrum. W tej kwestii 

Zastępca Dyrektora złożył wyjaśnienia, z których wynika, cyt.: „kiedy na dni wolne od nauki 

dzieci urlopowane są poza placówkę, a pozostaje w niej dwóch lub trzech wychowanków, 

zdarzają się przypadki spędzania weekendów w innych placówkach, na zasadach podobnych 

ja k  odbywają się wyjazdy z domów do babci czy cioci.
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W placówce, która gości wychowanków z „ Budziszyńskiej doliny ” organizowane są 

między innymi wieczory z filmem, wspólne dekorowanie ciastek, wypieki i inne zajęcia 

integrujące wychowanków. Ma to na celu umożliwienie kontaktu dzieci z pozostałymi 

wychowankami z innych placówek, a jednocześnie z rozmów z dziećmi wynika, że nie zaburza 

to ich poczucia stabilizacji. Wręcz pozostawienie dwóch braci w placówce czasami budzi 

w nich poczucie, że są gorsi od innych wychowanków, bo nie mają dokąd iść na urlopowanie. 

Spotkania z innymi wychowankami będącymi w podobnej sytuacji poprawia ich samopoczucie. 

W ten sposób zaspokajana jest potrzeba przynależności do określonej grupy społecznej 

i nawiązania więzi ”.

Poinformowano także, że zamykanie Placówki na dni wolne od nauki nie było uwarunkowane 

brakami kadrowymi, chociaż w okresie objętym kontrolą odeszło na urlopy wychowawcze 

dwóch wychowawców. W razie potrzeby opiekę nad dziećmi sprawować mogli wychowawcy 

z innych placówek. Nabór na wolne stanowisko wychowawcy był w toku, jednakże pozyskanie 

wykwalifikowanej kadry, zdaniem Zastępcy Dyrektora, było bardzo utrudnione. Na ogłoszenia 

odpowiadały zwykle dwie lub trzy osoby, które rezygnowały z podjęcia pracy już na etapie 

rozmowy kwalifikacyjnej lub tuż przed podjęciem pracy. Sytuacja ta pomimo niedogodności 

organizacyjnych nie zaburzała pracy Placówki, a dzieciom zapewniano opiekę 

i bezpieczeństwo.

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. 1, 2 i 3 oraz 

§ 11 ust. 2 rozporządzenia.
(idowód: akta kontroli str.24, 28-33)

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. 26)

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 i zawierały cele i działania krótko oraz 

długoterminowe, określały 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 obszarach:
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środowiska rodzinnego, w którym dodatkowo określano więzi rodzinne oraz wpływ sytuacji 

rodzinnej na wychowanka, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego w grupie 

i środowisku rówieśniczym oraz szkolnym, edukacji i funkcjonowania w szkole oraz postępów 

w nauce, stanu zdrowia, przygotowania do samodzielnego życia. W każdym obszarze 

określano: stan faktyczny w chwili opracowywania planu/modyfikacji, cele długoterminowe, 

cele krótkoterminowe, ocenę realizacji oraz uwagi. Na przełomie 2017/2018 roku 

wprowadzono nowe druki planu pomocy dziecku, wobec powyższego dokumenty zostały we 

wskazanym czasie zmodyfikowane i nadano im nowe terminy obowiązywania -  kolejne 

6 miesięcy, co było zgodne z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Wychowanek przebywający na 

długotrwałej ucieczce miał sporządzony plan, w którym była adnotacja informująca

0 samowolnym oddaleniu. Na dokumentach widniały podpisy pracowników socjalnych z gmin 

pochodzenia rodziców dzieci, żadna rodzina nie miała przydzielonego asystenta rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 34-35)

W Placówce 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. 36-37)

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 lub 

pedagog zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowywali ww. dokument. 

W proces tworzenia diagnoz angażowano również pracownika socjalnego, który tworzył 

„Załącznik do diagnozy psychoficznej” obejmujący obszar pracy z rodziną oraz przygotowanie 

do usamodzielnienia. Przedstawione dokumenty zawierały wszystkie obszary wskazane 

w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 38-39)

Pedagog i psycholog zatrudnieni w Placówce powinni prowadzić dla każdego 

wychowanka arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 

W kontrolowanej jednostce wychowanka, która została przeniesiona z innej placówki 

wchodzącej w skład Centrum w lutym 2018 r. nie miała założonego arkusza badań i obserwacji 

pedagogicznej. Wynikało to z faktu, że pedagog od kwietnia 2017 r., przebywał na urlopie 

macierzyńskim. Natomiast psycholog dla innej wychowanki nie założył arkusza badań

1 obserwacji psychologicznej z powodu zbyt krótkiego okresu zatrudnienia (od lutego 2018 r.), 

a dodatkowo dziewczyna przebywała w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krosnowicach 

i był z nią utrudniony kontakt. Dla dzieci wymagających wsparcia specjaliści organizowali
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zajęcia w zależności od potrzeb, które następnie odnotowywali w kartach, wskazanych 

w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Karta udziału w zajęciach z pedagogiem była prowadzona 

dla czworga wychowanków, psycholog pracował z pięciorgiem dzieci, dodatkowo zatrudniony 

był terapeuta pedagogiczny, który pracował z ośmiorgiem podopiecznych.
{dowód: akta kontroli str. 40-41)

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

przebywający w Placówce nie wymagał diety dostosowanej do potrzeb kulturowych, 

religijnych czy stanu zdrowia. Ponadto poinformował, że wychowankowie mieli stały dostęp 

do produktów spożywczych. Posiłki, tj.: śniadania i kolacje -  przygotowywane były przez 

podopiecznych z pomocą . wychowawcy. Dzieci ze zgromadzonych produktów 

przygotowywały kanapki lub sałatki. Śniadanie spożywano w dni nauki szkolnej w godzinach 

07.10 -  07.30. Podczas posiłku wychowankowie przygotowywali sobie drugie śniadanie, które 

zabierali do szkoły. Obiad gotowany był przez wychowawcę i opiekunkę dziecięcą, a następnie 

podawany dzieciom po ich powrocie ze szkoły. Kolację w dni nauki szkolnej spożywano 

wspólnie po godzinie 18.00. W dni wolne od nauki wszystkie posiłki przygotowywane były 

z większym zaangażowaniem dzieci, przyuczając je tym samym do samodzielności.

Za zaopatrzenie Placówki w produkty spożywcze odpowiadał wychowawca pełniący 

funkcję koordynatora. Raz w tygodniu dokonywano większych zakupów spożywczych, które 

przechowywano w chłodnym pomieszczeniu w piwnicy. Brakujące produkty dokupowano 

i uzupełniano na bieżąco. W dokumentacji Placówki znajdowały się również protokoły 

z przyjęcia darowizn, w których odnotowywano m.in. otrzymanie artykułów spożywczych, 

zabawek, książek oraz produktów higienicznych.

Wobec powyższego należy uznać, że wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, co było zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

{dowód: akta kontroli str.42-72)

Zastępca Dyrektor Placówki oświadczył, że wszyscy podopieczni korzystali z opieki 

lekarza pediatry i byli zapisani do jednej z trzech Przychodni: „Medicus” przy ul. Leśnej 

w Lubinie, „Lubmed” przy ul. Gwarków oraz ul. Armii Krajowej w Lubinie.

Ponadto w okresie objętym kontrolą dzieci korzystały z porad lekarzy specjalistów:

• Stomatolog -  8 wychowanków,

• Okulista -  8 wychowanków, w tym 1 stała opieka,

• Psychiatra -  4 wychowanków,



• Nefrolog -  2 wychowanków, w tym 1 stała opieka,

® Neurolog -  2 osoby, w tym 1 stała opieka,

® Alergolog -  2 wychowanków,

• Laryngolog -  1 wychowanek -  konsultacja,

• Foniatra -  1 wychowanek -  konsultacja,

• Ortopeda -  1 wychowanek -  konsultacja,

• Dermatolog -  1 wychowanek.

Wizyty lekarskie odnotowywano w karcie pobytu wychowanka, w punkcie dotyczącym 

stanu zdrowia. Zapisywano zalecenia lekarskie oraz rodzaj i sposób dawkowania lekarstw. 

Recepty wydawane podczas wizyt lekarskich realizowano na bieżąco. Lekarstwa 

przechowywano w metalowej szafce zamykanej na klucz. Dla wychowanków przyjmujących 

leki prowadzono „rejestry wydawania leków”, w których każdorazowe podanie leku 

wychowawca potwierdzał podpisem.

Zaopatrzenie w inne wyroby medyczne realizowano na bieżąco. Jeden z chłopców nosił 

okulary.

W Placówce nie było wychowanków wymagających zaopatrzenia w produkty lecznicze 

i środków spożywcze specjalnego przeznaczenia.

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

dzieciom opiekę zdrowotną na odpowiednim poziomie.
{dowód: akta kontroli str. 36-37, 72) 

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.

Analiza dokumentacji potwierdziła spełnianie § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 40-41, 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. Podopieczni wraz 

z wychowawcami uczestniczyli w zakupach odzieży lub sami ją  kupowali z funduszy Placówki.
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Środki higieny zapewniano 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. Wszyscy 

wychowankowie mieli prowadzone karty odzieżowe, w których odnotowywano przekazaną im 

odzież.
{dowód: akta kontroli str. 24-25, 76-84)

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.
{dowód: akta kontroli str. 29)

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

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

że w podręczniki i przybory szkolne wychowankowie zaopatrywani byli na początku roku 

szkolnego. Po otrzymaniu list podręczników ze szkół, wychowawca pełniący funkcję 

koordynatora lub osoba przez niego wyznaczona zamawiała je w księgami. Listę przyborów 

szkolnych sporządzał wychowawca pełniący funkcję koordynatora, a zamówienie 

przekazywano do Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie.

Podręczniki wydawano dzieciom zgodnie z listą otrzymaną ze szkoły, a fakt ten 

wychowankowie potwierdzali podpisem w rejestrze podręczników prowadzonym w Placówce. 

Nadwyżki przyborów szkolnych przechowywano w pomieszczeniu magazynowym 

i wydawano wg potrzeb. Dodatkowe podręczniki kupowano zaraz po zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez dziecko. W sytuacji kiedy zaistniała potrzeba wydania przyboru, 

którego nie było w magazynie i nie było czasu na jego zamówienie, koordynator dysponował 

zaliczką pieniężną, z której dokonywał zakupu.
{dowód: akta kontroli str. 85-89)

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 

przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania wychowankom Powiatowego 

Centrum Opieki i Wychowania” oraz list wypłat ustalono, że kwoty przyznawane dzieciom 

były zgodne z ww. przepisem. Z informacji uzyskanych od Zastępcy Dyrektora jednostki 

wynika, że kieszonkowe mogło ulec zwiększeniu, np.: za dobre zachowanie, realizację
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obowiązku szkolnego. Otrzymanie pieniędzy wychowankowie potwierdzali podpisem. 

Podopieczni przebywający poza Placówką, np. w MOS/MOW otrzymywali środki przekazem 

pocztowym lub podczas odwiedzin wychowawcy.
(idowód: akta kontroli str. 29, 90-111) 

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 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gwarków 93 w Lubinie 

(3 wychowanków),

• Zespól Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Sybiraków 11 w Lubinie 

(1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa Nr 12 (Gimnazjum) przy ul. Szpakowej 2 w Lubinie 

(1 wychowanek),

• Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Zawodowa) przy ul. Składowej 3 

w Lubinie (1 wychowanek),

• Zespół Szkół Nr 2 (Technikum) przy ul. Szpakowej 1 w Lubinie (1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej 

(1 wychowanek),

• Zespół Placówek Socjoterapeutycznych (Szkoła Podstawowa) w Krosnowicach 

(1 wychowanek).

Jeden chłopiec uczęszczał do szkoły przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Renicach. Podopieczny został w dniu 13.02.2018 r. skreślony z listy wychowanków 

z powodu długotrwałej ucieczki, aktualnie oczekuje na miejsce w MO W. W dniu kontroli 

chłopiec nadal przebywał na ucieczce.

W okresie objętym kontrolą jedno dziecko korzystało z indywidualnego nauczania.
{dowód: akta kontroli str.26, 112)

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 

udzielali indywidualnych korepetycji z j. polskiego, matematyki, chemii oraz z przyrody. Z ich 

wsparcia korzystało 5 dzieci.
{dowód: akta kontroli str. 112)

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. Na terenie Placówki dzieci 

korzystały z zajęć wychowawczych, takich jak: kulinarne, sportowe, zajęcia

z elementami arteterapii (muzyczne i plastyczne), usamodzielniające.

Jednocześnie w okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali z zajęć 

rekreacyjno -  sportowych opłacanych przez Placówkę: FitArena (1 wychowanek) oraz 

bezpłatnych - 4 wychowanków (SCS Amico, Lekkoatletyka, Muay Thai, Taekwondo). 

Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych:

• zajęcia wyrównawcze z matematyki- 4  wychowanków,

• zaj ęcia wyrównawcze z j . polskiego -  2 wychowanków,

• zajęcia korygujące czytanie i pisanie oraz zajęcia usprawniające rachowanie -  

3 wychowanków,

• zajęcia logopedyczne -1 wychowanek,

• zajęcia z robotyki -  2 wychowanków,

• tyflopedagogika -  1 wychowanek,

• socjoterapeutyczne -  2 wychowanków,

• biofeedbeck -  1 wychowanek.
{dowód: akta kontroli str. 75)

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. Z informacji przekazanej przez Zastępcę Dyrektora wynika, że na 

terenie Lubina obowiązywała darmowa komunikacja miejska, natomiast wychowankom 

realizującym obowiązek szkolny w MOW/MOS Placówka organizowała dowóz własnym 

transportem oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not księgowych.
{dowód: akta kontroli str. 29, 113-114) 

Placówka zlokalizowana była w dwupoziomowym mieszkaniu w budynku 

wielorodzinnym w zabudowie szeregowej. Znajdywała się w niej w pełni wyposażona kuchnia 

z miejscem do przygotowywania posiłków oraz miejscem do ich spożywania, dwie łazienki 

wraz z toaletami (osobna dla dziewcząt i osobna 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 wyposażony w kanapę, 

sprzęt audiowizualny, stanowisko z komputerem oraz duży stół z krzesłami, gdzie podopieczni 

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

10 wychowanków, urządzone były estetycznie i funkcjonalnie, 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.
(idowód: akta kontroli str. 28)

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 wszystkie osoby pracujące 

z dziećmi zatrudnione były w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie. Do 

kontrolowanej jednostki oddelegowanych było pięciu wychowawców, którzy posiadali 

stosowne dyplomy ukończenia studiów wyższych (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy) i złożyli stosowne 

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

Ponadto Centrum zatrudniało: pedagoga, psychologa, terapeutę oraz opiekunkę dziecięcą. 

Osoby te również posiadały odpowiednie kwalifikacje wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3, 4 

i 5 ustawy oraz złożyły stosowne oświadczenia.

Dyrektor Placówki Pani Ewa Cieślowska zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu 

pracy i posiadała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.
(idowód: akta kontroli str. 115)

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

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 żaden 

z wychowanków Placówki nie podlegał temu obowiązkowi.
(idowód: akta kontroli str. 24, 26)

W trakcie kontroli ocenie poddano również stan przestrzegania Praw Dziecka 

w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania „Dolina Budziszyńska” w Lubinie. Oceny 

w tym zakresie dokonano na podstawie rozmów z 7 wychowankami w wieku 10-18 lat oraz 

obserwacji ich zachowań. W trakcie rozmów dzieci były spokojne, otwarte, komunikatywne

1 chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas czynności kontrolnych ustalono, 

że podopieczni posiadali czas wolny, z którego mogli swobodnie korzystać, np.: uprawiając 

sport, spotykając się ze znajomymi, bawiąc się, oglądając TV. Najczęściej czas do własnej 

dyspozycji przysługiwał im po wywiązaniu się z obowiązków, tj. po odrobieniu lekcji lub

10



wykonaniu wieczornego dyżuru. 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 i przybory szkolne oraz pomoc w nauce.

Jeden chłopiec zasygnalizował, że w przeszłości jedna z wychowawczyń dopuściła się 

czynów noszących znamiona przemocy fizycznej (szarpanie, popychanie) oraz nie pozwoliła 

mu zrobić sobie kanapki. Zarówno sam poszkodowany jak i świadkowie oznajmili, 

że pracownica była prowokowana przez podopiecznego. W kwestii tej Zastępca Dyrektora 

złożył wyjaśnienia cyt.: „Podczas odwiedzin u wychowanków uzyskałam informację od innych 

wychowanków, że pani Ż. Sz. kilka dni wcześniej użyła siły fizycznej wobec wychowanka 

K  Ch. W dniu 20.02.2018 r. podczas spotkania w siedzibie Powiatowego Centrum Opieki 

i Wychowania w Lubiniepoprosiłampanią 2. Sz. o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Początkowo 

była zaskoczona, że o to pytam, sugerując, że nie użyła siły fizycznej przeciwko chłopcu, ale 

żeby uspokoić go podczas napadu agresji. Następnie przyznała, że przestała sobie radzić 

z trudnymi zachowaniami chłopca, który ją  prowokował”. Spotkanie zakończyło się 

wręczeniem pracownicy wypowiedzenia umowy o pracę. Poza tym jednostkowym incydentem 

dzieci nie wymieniały innych. Nie informowały również, aby aktualnie obawiały się 

któregokolwiek z dorosłych pracujących w Placówce. Większość podopiecznych Placówki 

miało 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 lasery”, drobne upominki, jedna osoba 

poinformowała, że otrzymała buty za dobre wyniki w nauce. Natomiast za nieodpowiednie 

obniżano kieszonkowe, ograniczano wyjścia ze znajomymi, czy wysyłano do pokoju w celu 

wyciszenia. Wychowankowie potwierdzili, że liczono się z ich zdaniem 

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

odzieży. Podopieczni oznajmiali, że wychowawcy bez ich zgody nie zaglądali w ich rzeczy 

osobiste, szafki. Potwierdzili również, iż zapewniano im opiekę medyczną oraz otrzymywanie 

w razie choroby zapisanych przez lekarza leków. Na pytanie ,jak się czujesz w Placówce”, 

najczęściej odpowiadano „dobrze”, ,jest fajnie”, ,jak w domu”. Jedna osoba powiedziała „tak 

sobie, w domu byłoby lepiej”.
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Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka są przestrzegane.
(dowód: akta kontroli str. 116-142) 

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania nieprawidłowości, 

w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. Natomiast w związku z jednostkową 

sytuacją dotyczącą niewłaściwych zachowań osób dorosłych w stosunku do dzieci, wskazane 

jest wzmóc nadzór dyrektora w tym obszarze.

Pouczenie:

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.).

Proszę w terminie do dnia 30 maja 2018 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego 

o sposobie realizacji uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 

pokontrolnym.

(przewodniczący)

l C

(kontroler) (kierownik' komórki do' spraw kontroli)
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