
Wrocław, dnia' kwietnia 2018 r.

Pan
Paweł Wolko
Dyrektor
Powiatowej Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej 
Nr 1 w Bierutowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 -  28 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: Edyta Kubicka -  

starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca i Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym 

w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 przy ul. 1-go Maja 8c 

w Bierutowie, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „PPOW” lub „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, przestrzeganie 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 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 26 marca 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełnił Pan Paweł Wolko odpowiedzialny za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora Placówki,

akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wizji

lokalnej Placówki oraz rozmów z wychowankami i pracownikami. Kontrola została
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odnotowana w Książce kontroli pod nr 29. 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).

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Bierutowie działa na 

podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS. V.9013.34.2010 z dnia 31 grudnia 2010 

roku, zmienionej decyzją Nr PS-IS.9423.4.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. i jest placówką 

opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą miejsca dla 30 

wychowanków. Dyrektor oświadczył, że w okresie objętym kontrolą na terenie PPOW nie 

przebywało więcej niż 30 wychowanków w jednym czasie.

Placówka usytuowana jest na ogrodzonej posesji przy głównej ulicy w Centrum 

Bierutowa. Zajmuje ona cały czterokondygnacyjny, wykonany z czerwonej cegły budynek, 

na terenie którego w przyziemiu jest kuchnia, stołówka, pralnia i suszarnia. Piętra I 

i II zajmują dzieci (odpowiednio grupa młodsza i starsza), a na użytkowym poddaszu są 

gabinety specjalistów i dział kadrowo -  księgowy. Sekretariat i pokój dyrektora znajdują się 

też na I piętrze. Dzieci z grupy tzw. „młodszej” zajmujące I piętro mają do dyspozycji:

• pięć pokoi -  (dwa dwuosobowe, dwa trzyosobowe, jeden czteroosobowy), wyposażonych 

w łóżka, szafy, szafki oraz zwykle jedno biurko, wystrój pokoi był skromny, zależny od 

zamieszkujących go wychowanków, u dziewcząt bardziej kolorowy i przytulny;

• świetlica - w której były meble wypoczynkowe, stoły, krzesła, sprzęt audiowizualny, 

regały zapełnione grami planszowymi oraz puzzlami, stanowiła miejsce rekreacji 

i wypoczynku, ale również przestrzeń do odrabiania lekcji;

• kuchnia - urządzona i wyposażona w taki sposób, by wychowankowie mogli w niej 

swobodnie spożywać posiłki, jak i je przygotowywać i która stanowiła miejsce spotkań, 

codziennych rozmów, także wypoczynku;

• łazienka - z jedną toaletą, jednym prysznicem i trzema umywalkami.

Na II piętrze, w grupie starszej jest:

• siedem pokoi wychowanków - (trzy pokoje trzyosobowe, cztery pokoje dwuosobowe), 

wyposażonych w łóżka, szafy, szafki, regały oraz komody, wystrój pokoi był skromny, 

szczególnie chłopców;

• świetlica - ze stołem, krzesłami, narożnikiem, fotelami, sprzętem audiowizualnym, 

szafkami i regałami, w której wychowankowie mogli spędzać czas wolny, ale także było 

to miejsce nauki;



• pokój komputerowy - wyposażony w szafy (na całej jednej ścianie), stół, krzesło, w dniu 

kontroli był w nim jeden komputer stacjonarny oraz kilka zmagazynowanych tu 

uszkodzonych krzeseł;

• kuchnia - w której znajdował się sprzęt kuchenny -  lodówka, kuchenka, umywalka, stół, 

krzesła, w której można było spożywać posiłki, i które stanowiło również miejsce spotkań;

• łazienka - z dwoma toaletami, jednym prysznicem i trzema umywalkami.

Odnosząc się standardu określonego w § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, dotyczącego 

zapewnienia dzieciom łazienek w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób 

zapewniający intymność i' Zgodność z zasadami higieny, to wskazane byłoby rozważenie 

kwestii dodatkowego prysznica, bowiem liczba kabin prysznicowych -  dwie na 30 dzieci 

(regulaminowa liczba dzieci), zdaniem kontrolujących może stanowić utrudnienie w ich 

swobodnym korzystaniu (jedna kabina na 15 dzieci). Mając na uwadze powyższe, stwierdza 

się, że Placówka spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 -5  rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 19-20)

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 

22 wychowanków, w tym 1 podopieczny przebywający w dni nauki w internacie przy 

Gimnazjum w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Oleśnicy. Dokonując analizy grafików pracy 

wychowawców za miesiące: kwiecień i wrzesień 2017 r. oraz styczeń 2018 r. ustalono, że na 

dyżurze nocnym w godzinach od 20.00 do 8.00 zawsze na każdym z dwóch pięter był jeden 

wychowawca. W ciągu dnia dyżur odbywał się w godzinach od 8.00 do 20.00 

z zastrzeżeniem, że w niektóre dni w tym czasie (w godzinach przedpołudniowych, np.8.00- 

12.00) wyznaczone były tzw. „godziny do własnej dyspozycji dla wychowawcy”, 

przeznaczone na uzupełnianie dokumentacji, wyjścia do szkół lub na załatwianie innych 

spraw związanych z opieką nad dziećmi. W grafikach nie wskazano osoby zastępującej 

wychowawcę przebywającego na np. zwolnieniu lekarskim. Z wyjaśnień Dyrektora Placówki 

wynika, że osobami przydzielonymi doraźnie na zastępstwa byli pracownicy z pozostałych 

placówek wchodzących w skład Centrum Administracyjnego, czyli z Placówek Nr 2, Nr 3 

z Bierutowa. Osoby te były wykazane jako dyżurujące na zastępstwo na grafikach w swoich 

placówkach. Analiza takich grafików potwierdziła powyższe praktyki, a dodatkowo 

prowadzony tzw. zeszyt raportów zawierał wpisy poszczególnych osób przejmujących 

dyżury. Praca wychowawców była wspomagana przez specjalistów: pedagoga, psychologa 

i terapeutę, którzy także w nagłych sytuacjach przejmowali opiekę nad dziećmi. Ich rozkład 

czasu pracy wskazywał, że zawsze któryś z nich był przed południem i po południu na
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dyżurze. 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, natomiast wskazane jest aby na grafikach 

w danej placówce zawsze odnotowywać wszystkie osoby pełniące dyżury, zatem również te 

wyznaczone do zastępstw, a w zeszytach raportów rzetelnie dokonywać wpisów.
(dowód: akta kontroli str.22-26)

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w PPOW 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych 

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci, co potwierdzili 

również pracownicy podczas rozmów indywidualnych oraz złożony podczas kontroli wykaz 

imienny poszczególnych dzieci i przypisany im opiekun.
(dowód: akta kontroli str. 21)

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 zatrudniony w Placówce psycholog, 

pedagog, pracownik socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowywali ww. 

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

rozporządzenia, były bardzo szczegółowe i dogłębne. W każdej z czterech sfer: rozwojowej, 

emocjonalnej, społecznej i opiekuńczej opisano funkcjonowanie dziecka, wskazano na jego 

mocne strony oraz potrzeby, a następnie w podsumowaniu określono wskazania do dalszej 

pracy: pedagogicznej, psychologicznej, w obszarze pracy z rodziną, przygotowania 

do umieszczenia w innej formie pieczy zastępczej oraz do samodzielności
(dowód: akta kontroli str.28-36)

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. Z wykazu wychowanków 

wynika, że 6 rodzin objętych było w przeszłości wsparciem asystenta, a na dzień kontroli już 

żadna, natomiast rodziny były pod opieką pracownika socjalnego. W Placówce plany pomocy 

dziecku zostały opracowane zatem przez wychowawców oraz pracowników socjalnych 

z podmiotu organizującego pomoc rodzinom, podpisy obu tych osób znajdowały się pod 

planem. Plany pomocy, zwane w Placówce „planami pracy z dzieckiem” zawierały cel 

główny długoterminowy (zwykle na 6 miesięcy) -  jeden z czterech określonych w § 15 ust. 3 

pkt 2 rozporządzenia: powrót do rodziny biologicznej, adopcja, umieszczenie w innej formie



pieczy zastępczej lub usamodzielnienie oraz cele szczegółowe krótkoterminowe i planowane 

w nich działania. Cele te wyznaczone były w obszarach: rodziny, psychologicznym, 

rozwojowym, szkolnym i zdrowia. Wskazane jest oprócz celów i działań krótkoterminowych, 

w poszczególnych obszarach określać cele i działania długoterminowe, natomiast cel główny 

nie wymaga określenia czasu jego realizacji, przy każdej zmianie sytuacji dziecka może być 

on ponownie zdefiniowany. Plany pomocy były modyfikowane lub powstawały nowe, nie 

rzadziej niż co pół roku, co było zgodne z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 37-39)

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

rozporządzenia dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu zawierającą opis wskazanych 

obszarów. W Placówce Nr 1 w Bierutowie każde dziecko posiadało uzupełnioną kartę pobytu 

z obszarami zgodnymi z rozporządzeniem.
(dowód: akta kontroli str. 40-41)

W PPOW zatrudnieni specjaliści psycholog i pedagog - prowadzili dla każdego 

wychowanka arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 

W arkuszach wpisy dokonywane były po przeprowadzonych badaniach lub obserwacji 

dziecka, ich częstotliwość uzależniona była od sytuacji wychowanka, zatem były one 

dokonywane raz na pół roku, a czasem kilka razy w miesiącu. W Placówce uznano, że 

wszystkie dzieci wymagają dodatkowego wsparcia specjalistów, w tym także zatrudnionego 

w jednostce terapeuty. W związku z tym każde dziecko miało założoną kartę udziału 

w zajęciach prowadzonych przez te osoby, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. 

System pracy specjalistów umożliwiał bezpośredni kontakt z dziećmi o każdej porze dnia, 

poniżej przedstawiono grafik ich pracy:

Terapeuta Psycholog Pedagog

Poniedziałek 12.00 - 20.00 7.00-15.00 7.00-15.00

Wtorek 7.00-15.00 12.00 -20.00 7.00-15.00

Środa 7.00-15.00 7.00-15.00 12.00 - 20.00

Czwartek 12.00-20.00 7.00-15.00 7.00-15.00

Piątek 7.00-15.00 12.00 -20.00 12.00-20.00

Weekend 10.00-18.00/lx m-cu 10.00-18.00/lx m-cu 10.00-18.00/lx m-cu

(idowód: akta kontroli str. 42-43)
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Obowiązkiem placówki, zgodnie z § 18 ust.l pkt 1 rozporządzenia, jest zapewnienie 

wychowankom wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, 

religijnych i stanu zdrowia. Nie było w Placówce podopiecznych, którzy wymagali 

ze względów kulturowych czy religijnych specjalnego wyżywienia. Przestrzegana była 

natomiast zasada, że w piątki na obiady przygotowywane były potrawy bezmięsne. Nie 

zdarzyła się też, w myśl § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia sytuacja, w której byłaby potrzeba 

zaopatrzenia podopiecznych w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

czy wyroby medyczne. Nie było potrzeby zaopatrywania dzieci w produkty lecznicze,

0 których mowa w § 18 ust.l pkt 3 rozporządzenia, natomiast w myśl § 18 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia, niektóre dzieci wymagały okularów i aparatów ortodontycznych, co też im 

zapewniono.
(Dowód: akta kontroli str. 40)

W Placówce działa kuchnia. Posiłki przygotowywane były według ustalonych 

jadłospisów, opracowanych z zachowaniem zasad racjonalnego i urozmaiconego żywienia 

przez intendenta, pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarni -  Epidemiologicznej we 

Wrocławiu. Posiłki były odżywcze, zawierały produkty roślinne i zwierzęce o różnorodnej 

wartości kalorycznej i dostosowane do wieku dzieci. Były trzy posiłki główne: śniadanie, 

obiad, kolacja i dodatkowo drugie śniadanie do szkoły oraz podwieczorek. Śniadania i obiady 

w tygodniu przygotowywano w kuchni i spożywano w stołówce, kolacje dzieci same 

przyrządzały z otrzymanych produktów w swoich aneksach kuchennych. W dni świąteczne 

tylko obiady gotowane były w kuchni ogólnej. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, 

w Placówce w każdej grupie był aneks kuchenny z częścią jadalną, w którym 

przygotowywano wybrane posiłki i inne okazjonalne potrawy, według upodobań dzieci

1 w ramach prowadzonych z nimi zajęć kulinarnych, co potwierdzili sami zainteresowani 

w rozmowach z kontrolującymi.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, wychowankowie mieli, poza porą spożywania

posiłków, dostęp do produktów żywnościowych, które pozostały np. z kolacji. Jeżeli była

potrzeba, dokupywano produkty spożywcze na bieżąco lub pobierano z zapasów

zgromadzonych w magazynie Placówki. W trakcie kontroli, podczas wizji lokalnej Placówki,

niektórzy wychowankowie po powrocie ze szkoły, jeszcze przed obiadem, przygotowywali

sobie kanapki z produktów dostępnych w lodówkach. Podopieczni w rozmowach potwierdzili

możliwość zrobienia posiłku, gdy są głodni, korzystania z kuchni, gotowania lub pieczenia

ciast, otrzymują także owoce cyt.: „mandarynki, jabłka, banany”, a na drugie śniadanie „robi

pani, z szynką, sałatą i pomidorem”. Większość dzieci chwaliła jakość posiłków, cyt.:

„jedzenie bardzo dobre”, „płatki najłepsze”, „pierogi, kopytka” „mogę pójść do kuchni po
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jedzenie”, smakują im obiady przygotowywane w kuchni, ale znaleźli się też tacy, którzy 

mówili, cyt. „znów ta szynka”, „cały czas to samo jedzenie, nie ma jajecznic”, „zawsze to 

samo ciasto pieczemy, jabłecznik”, „możemy gotować, ałe mi się nie chce”
(Dowód: akta kontroli str.44 -  48, 81 - 96)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, placówka powinna umożliwić 

wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej. Z wyjaśnień Dyrektora oraz analizy 

dokumentacji wynika, że Placówka współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia w Bierutowie, gdzie 

podopieczni korzystali z usług lekarza pierwszego kontaktu. Do specjalistów 

wychowankowie byli dowożeni poza Bierutów: do Oleśnicy, Wrocławia, Otwocka, Pieszyc, 

Lubiąża. W okresie objętym kontrolą dzieci były leczone u: psychiatry (2 osoby), okulisty 

(2 osoby), stomatologa (8 osób), neurologa (1 osoba), ginekologa (2 osoby), gastroenterologa 

(1 osoba), urologa (2 osoby), chirurga (3 osoby), pulmonologa (21 osób), a pięcioro 

przebywało, w szpitalach, (na dzień kontroli dwójka przebywała nadal):

• NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży 

w Pieszycach;

• Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Oddział Psychiatrii 

Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży;

• Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny nr 1 we Wrocławiu Oddział Pediatrii, 

Gastroenterologii i Żywienia;

• Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Oddział Pediatryczny:

• Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Otwock.

W styczniu bieżącego roku przy okazji badań stwierdzono u jednej z wychowanek 

gruźlicę, w związku z czym powiadomiono odpowiednie służby oraz poddano dzieci 

i dorosłych badaniom -  próbom tuberkulinowym. U nikogo nie stwierdzono jednoznacznie 

występowania gruźlicy. Wychowankowie nadal są pod opieką lekarza i podlegają obserwacji. 

W dniu 10 stycznia 2018 r. pomieszczenia Placówki zostały zdezynfekowane, poddano 

je naświetlaniu bakteriobójczą lampą UV.

Jeden z wychowanków ma znaczące zaburzenia fizjologiczne. Jest to jednak problem natury 

emocjonalnej (stwierdzono to po przeprowadzonych specjalistycznych badaniach). 

W związku z tym z dzieckiem prowadzono długotrwałą terapię psychologiczno -  

psychiatryczną, pod nadzorem lekarzy specjalistów, przynoszącą pozytywne efekty. Podczas 

ostatniej konsultacji w szpitalu, w dniu 15 lutego 2018 r., podjęto decyzję o skierowaniu 

dziecka do szpitala, ponieważ problem nadal istnieje i nie został całkowicie wyeliminowany.



Leki podawane dzieciom, przechowywano w zamykanym na klucz pomieszczeniu, 

do którego miały dostęp tylko osoby dorosłe i wydawane są przez wychowawców według 

wskazań lekarza.

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

zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała w leki i środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia, jeśli takie byłyby wymagane.
(idowód: akta kontroli str. 49-53)

W kontrolowanej jednostce specjaliści na podstawie planu pomocy dziecka oraz jego 

diagnozy na bieżąco realizowali zajęcia odpowiadające potrzebom podopiecznych. 

Wychowankowie mieli stały dostęp do wsparcia specjalistycznego i zajęć wychowawczych 

na terenie Placówki. W okresie kontrolnym pedagog prowadził codziennie zajęcia 

wyrównujące braki szkolne, zajęcia kompensacyjno -  korekcyjne. Intensywność spotkań 

zależna była od potrzeb dziecka, do tego typu zajęć wytypowanych było 9 podopiecznych. 

Ponadto w Placówce raz w tygodniu przeprowadzano dla trójki dzieci zajęcia logopedyczne 

w porozumieniu z logopedą szkolnym.

Wszystkie dzieci według potrzeb miały także zapewnione indywidualne i grupowe zajęcia 

terapeutyczne z psychologiem, również z elementami psychoprofilaktyki oraz socjoterapię 

grupową dwa -  trzy razy w miesiącu z terapeutą, a dwa razy w tygodniu odbywały się z nim 

spotkania indywidualne.

Na terenie szkół podopieczni korzystali:

• z zajęć rewalidacyjnych -  2 dzieci;

• z zajęć logopedycznych — 2 dzieci;

• z zajęć wyrównawczych -  4 dzieci (j. polski, matematyka, historia, przyroda);

• z kół zainteresowań -  wolontariat -  3 dzieci, koło plastyczne -  1 dziecko;

• doradztwo zawodowe -  2 dzieci.

Od kwietnia 2018 r. rusza w Placówce projekt pn. „Ogarniam przyszłość”, który 

będzie realizowany do czerwca 2020 r., w ramach którego wychowankowie poddani będą 

zajęciom indywidualnym i grupowym w zakresie: socjoterapii, terapii: rodzinnej, 

pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, korepetycji z kluczowych przedmiotów -  

matematyki, j. niemieckiego, doradztwa zawodowego, zaplanowane są także warsztaty 

przedsiębiorczości i kompetencji społecznych. Wychowankowie podzieleni zostali na trzy 

grupy wiekowe: poniżej 15 r.ż., 15 -  18 lat, powyżej 18 r.ż.
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Wobec powyższego Placówka zapewnia wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, o których mowa 

w § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 54 - 56)

Rozmowy indywidualne z podopiecznymi potwierdziły, 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. Każde dziecko po przyjęciu wyposażano w niezbędną odzież, którą wydawano 

z magazynu Placówki lub zakupywano. Wszystkie rzeczy przekazane lub kupione dzieciom 

odnotowywane były w karcie odzieżowej wychowanka. Cześć odzieży pochodziła także 

z darów w postaci rzeczowej lub bonów pieniężnych do zrealizowania według potrzeb 

dziecka. Zakupy odzieżowe dokonywane były w obecności dzieci, które mogły decydować 

o ich wyborze. Garderobę uzupełniano na bieżąco. Dzieci nie wnosiły większych uwag co do 

odzieży i panujących w tym obszarze praktyk, cyt.: ogłaszamy wychowawcy i wtedy jedziemy 

na zakupy”, „chodzę do sklepu z panią i kupuję ubrania”, „odzież dostaję od rodziny”. 

Chciałyby dostawać odzież firmową, co nie zawsze jest możliwe ze względu na wysokie ceny 

takich ubrań. W okresie objętym kontrolą zasponsorowano wychowankom Placówki zakupy 

w firmowym sklepie jednej z wiodących marek odzieżowych.
(dowód: akta kontroli str. 57-60)

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

wychowawcza powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. 

Wizja lokalna jednostki potwierdziła, że w pokojach podopiecznych znajdowały się zabawki 

dostosowane do wieku oraz zainteresowań wychowanków, u młodszych dzieci były 

to przytulanki, lalki, samochodziki, klocki, kredki. Starsi na ogół korzystali ze swoich 

telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów oraz komputera stacjonarnego będącego 

na wyposażeniu Placówki, a także ze sprzętu sportowego. W świetlicach było dużo puzzli, 

gier planszowych oraz telewizor. Część dzieci w rozmowach potwierdziła korzystanie 

z deskorolki, a inne chciałyby móc pojeździć na rowerze (cyt.: „rowery są w placówce obok, 

do których nie mamy dostępu”).
(dowód: akta kontroli str. 81- 96)

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

zapewnić wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono,
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że w PPOW uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów byli zaopatrywani w podręczniki 

refundowane, a ze szkół ponadpodstawowych mieli podręczniki zakupione przez Placówkę. 

Szkoły zawodowe mają podręczniki wieloletnie zakupywane młodzieży w klasie I. Przybory 

szkolne wydaje się dzieciom 1 września oraz na początku drugiego semestru, a uzupełniane są 

na bieżąco, co także potwierdziły rozmowy z dziećmi.
(idowód: akta kontroli str. 61 — 69, 81- 96) 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wszystkim dzieciom kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Jej wysokość nie powinna 

być niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której stanowi art. 80 

ust. 1 pkt 2 ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji, 

tj. „Regulaminu kieszonkowego” oraz list wypłat ustalono, że kwota wyjściowa dla 

wychowanków kształtowała się: uczniowie szkoły podstawowej 30 zł, gimnazjaliści 

i uczniowie kl. 7- 8 podstawówki -  40 zł, szkoły ponadgimnazjalne 50 zł. Z informacji 

uzyskanych od Dyrektora jednostki oraz dzieci wynika, że kieszonkowe mogło ulec 

zwiększeniu, np.: za dobre zachowanie czy realizację obowiązku szkolnego, a także 

zmniejszeniu -  za ucieczki ze szkoły, słabe oceny. Otrzymanie pieniędzy wychowankowie 

potwierdzali podpisem. W rozmowach indywidualnych z podopiecznymi potwierdzono 

informację, że dostają oni kwoty pieniężne w wysokości zgodnej z rozporządzeniem i nie byli 

w sytuacji by odebrano im kieszonkowe. Analizując treść Regulaminu Kieszonkowego, 

stwierdzono, że zapis w punkcie 7 jest niezgodny z przepisami, cyt.: „Kieszonkowe może 

zostać obniżone lub całkowicie zabrane w przypadku...:”. Ustawodawca w § 18 ust. 1 pkt 8 

rozporządzenia wskazuje, co Placówka zapewnia dziecku, m.in. „kwotę pieniężną do 

własnego dysponowania”. Jednocześnie ustawodawca nie warunkuje jej wypłacania bądź 

niewypłacania. Można ją  więc obniżyć (jeżeli wyjściowo jest wyższa niż określona 

w ustawie), jak i podnieść do poziomu wskazanego w przepisie, natomiast nie ma mowy 

o całkowitym pozbawieniu kieszonkowego. W trakcie kontroli pouczono Dyrektora jednostki 

odnośnie zasad wypłacania kieszonkowego.
(idowód: akta kontroli str. 70-73)

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

obowiązek szkolny i w zależności od wieku uczęszczali do następujących szkół:

• Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Bierutowie (1 wychowanek),

• Gimnazjum w Bierutowie (8 wychowanków),

• Gimnazjum w ZSS w Oleśnicy (1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa w Bierutowie (7 wychowanków),
10



• Przedszkole Miejskie (2 wychowanków),

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Oleśnicy (2 wychowanków),

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Namysłowie (1 wychowanek).

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał z indywidualnego 

nauczania.
(idowód: akta kontroli str. 18,99)

Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, że strony kadry 

pedagogicznej zatrudnionej w PPOW. Nauka własna w Placówce, według obowiązującego 

planu dnia odbywała się codziennie (od pon. do pt.) w godz. 16.00 -  18:00. Wówczas 

wychowawcy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu dzieci do zajęć szkolnych w dniu 

następnym. W przypadku indywidualnych potrzeb podopiecznych w zakresie nauki, pomoc 

wychowawcy była udzielana w każdym momencie. Równocześnie pedagog Placówki 

prowadził zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających trudności i zaległości w nauce. Pod jego 

stałą opieką było 9 wychowanków. Na terenie szkół z zajęć wyrównawczych korzystała 

4 dzieci. Dzieci potwierdziły oferowaną im pomoc w nauce, ale były też takie, które wprost 

zarzuciły, że cyt.: „potrzebuję korepetycji z matematyki, ale nie ma”
(idowód: akta kontroli str. 55, 74, 83)

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

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Wychowankowie mieli prawo 

wyboru takich zajęć zarówno w szkołach jak i w innych instytucjach. W okresie objętym 

kontrolą w czasie wolnym organizowane były:

• w okresie ferii zimowych -  wyjazdy: do kina Korona we Wrocławiu, na łyżwy i na 

basen do Ośrodka Atol w Oleśnicy,

• w okresie wakacji letnich -  wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Turawie, do kina 

Korona we Wrocławiu, na basen Ośrodka Atol w Oleśnicy,

• Dzień Sukcesu -  dzień obchodzony jest w czerwcu i świętuje zakończenie roku 

szkolnego, są wówczas ogłaszane sukcesy dzieci i przydzielane nagrody za dobre 

wynika w nauce, odbywają się gry i zabawy na wolnym powietrzu,

• Dzień Ziemniaka -  organizowany we wrześniu, przy ognisku są pieczone kiełbaski 

i ziemniaki,

• wycieczki organizowane przez sponsora -  zazwyczaj są to dwudniowe wycieczki 

na terenie Polski lub poza granicę kraju. W tym roku był to wyjazd do Kielc do sklepu
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z modną odzieżą w celu zakupu ubrań, wcześniej były to wycieczki do Berlina 

i Wiednia,

• zabawa karnawałowa organizowana w okresie karnawału z nagrodami i konkursami,

• Jajeczko i spotkanie wigilijne z zaproszonymi gośćmi -  było to spotkanie dzieci 

ze sponsorami, władzami lokalnymi oraz całą kadrą Placówki, w trakcie spotkania 

oprócz poczęstunku były występy dzieci,

• Zajęcia dla Młodych Kobiet organizowane przez Firmę Marketingową Strawberry, 

polegające na wyjazdach z dziewczętami w różne miejsca w Polsce, w ramach zajęć dla

■ Młodych Dziewcząt,

• wyjazd na uliczny festiwal sztuki cyrkowej do Oleśnicy, organizowany na rynku 

Oleśnickim,

• zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Bierutowie lub w plenerze w każdy piątek 

w godzinach 16.00- 18.00 z wychowawcą z Placówki.

Ponadto dzieci korzystały z zajęć organizowanych we współpracy ze szkołami. W okresie 

objętym kontrolą uczestniczyły w wycieczkach:

1. kwiecień 2017 r. -  wyjazd do kina do Oleśnicy -  2 dzieci, do Parku Rozrywki 

Krasiejów -  2 dzieci;

2. maj 2017 r. -  wyjazd do teatru we Wrocławiu -  2 dzieci, wycieczka szkolna Raków -

1 dziecko, wycieczka do Wrocławia -  1 dziecko, wycieczka do Muzeum Figur 

Woskowych do Wrocławia -  1 dziecko, do Parku Zabaw do Wrocławia -  3 dzieci,

3. czerwiec 2017 r. -  wyjazd do kina we Wrocławiu -  2 dzieci, do parku trampolin we 

Wrocławiu -  2 dziecko, do Lichenia -  1 dziecko,

4. wrzesień 2017 r. -  wyjazd na spektakl do Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy -

2 dzieci, wyjazd do teatru we Wrocławiu -  2 dzieci, wyjazd do Wyższej Szkoły 

Oficerskiej do Wrocławia -  1 dziecko, wyjazd do kina we Wrocławiu -  2 dzieci,

5. październik 2017 r. - wyjazd na spektakl do Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy -

1 dziecko, wyjazd do Łagiewnik -  1 dziecko, wyjazd do Wrocławia do teatru -  3 dzieci, 

wyjazd do Wałbrzycha -  1 dziecko, wyjazd do kina we Wrocławiu -  1 dziecko,

6. listopad 2017 r. - wyjazd na spektakl do Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy -

2 dzieci, wyjazd do kina i teatru we Wrocławiu -  4 dzieci,

7. grudzień 2017 r. - wyjazd na spektakl do Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy -

1 dziecko, do kina we Wrocławiu -  3 dzieci, na spektakl teatralny do Namysłowa -

2 dzieci,

8. styczeń, luty 2018 r. -  wyj azd do kina we Wrocławiu -  4 dzieci,



(idowód: akta kontroli str.54, 75-76)

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. Placówka opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not 

księgowych. (dowód: akta kontroli str. 77- 78)

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w kontrolowanej jednostce 

zatrudnionych było dziesięciu wychowawców. Wszyscy, za wyjątkiem jednego, posiadali 

stosowne kwalifikacje (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz złożyli oświadczenia, o których 

stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4  ustawy. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora, cyt.: „Osoba nie 

posiadająca kwalifikacji zatrudniona została czasowo, od 1 stycznia do 20 kwietnia 2018 r. 

Aktualnie jest ona w trakcie uzupełniania wykształcenia niezbędnego do pełnienia funkcji 

wychowawcy w placówce opiekuńczo — wychowawczej. Była to także jedyna osoba, która 

zgłosiła się do pracy w Płacówce w związku z zamieszczonym ogłoszeniem. ” W związku 

z tym, że termin obowiązywania umowy tego pracownika upływa 20 kwietnia 2018 r. i po 

tym dniu nie będzie on już zatrudniony w jednostce, odstępuje się od wydania zalecenia 

w tym zakresie. Placówka obsługiwana była także przez: pedagoga, psychologa, terapeutę 

oraz pracownika socjalnego, którzy również posiadali odpowiednie kwalifikacje, wymienione 

w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 ustawy oraz złożyli stosowne oświadczenia. Dyrektor Placówki 

Pan Paweł Wolko zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadał kwalifikacje 

zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. (dowód: akta kontroli str. 79-80)

Zgodnie z normą art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor Placówki w stosunku 

do wychowanków, których pobyt w placówce przekroczył 18 miesięcy, winien złożyć 

do właściwego sądu wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o ponownie wydanie 

zarządzeń wobec dziecka. W kontrolowanej jednostce takiemu obowiązkowi podlegało 

4 wychowanków, zgłoszenia wniosków w ich sprawach nastąpiły w dniach: 30.03.2017 r., 

15.11.2017 r., 22.02.2018 r., 22.02.2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 21)
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Podczas kontroli zweryfikowano także przestrzeganie Praw Dziecka, ze szczególnym 

uwzględnieniem poszanowania prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem 

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

wywiad sterowany z wychowankami przebywającymi w Placówce oraz psychologiem 

i wychowawcami. W rozmowie z inspektorami brało udział 8 wychowanków w wieku 

od 6 do 19 lat. Podopieczni były chętni do rozmowy, dzielili się swoimi uwagami i opiniami.

W rozmowach z kontrolującymi opowiedzieli o panujących w Placówce zwyczajach, 

swoich zadaniach, przyjętych zasadach, stosowanych karach i otrzymywanych nagrodach. 

Akceptowali je i mieli świadomość, że muszą się im podporządkowywać. Obowiązki 

przydzielane dzieciom dostosowywano do ich możliwości i rozwoju. W trakcie rozmowy 

zgłaszali możliwość podtrzymywania kontaktów osobistych i telefonicznych z członkami 

rodzin, gdyby mieli taką wolę. Dzieci powyżej 10 roku życia mogły samodzielnie wychodzić 

na przepustki do miasta, młodsze tylko pod opieką wychowawców. Wszyscy objęci byli 

kształceniem zgodnym z ich wiekiem lub zainteresowaniami. Mogli uczestniczyć 

w atrakcjach organizowanych na terenie szkół w postaci różnych imprez szkolnych, 

wyjazdów jednodniowych lub kilkudniowych wycieczek.

Wychowankowie zaprzeczyli występowaniu przemocy wobec nich samych ani nie 

byli świadkami przemocy wobec innych.

Ponadto w oczach dzieci wychowawcy byli na ogół sprawiedliwi, w większości dający 

poczucie zaufania, pomocni oraz zainteresowani sprawami swoich podopiecznych 

(jednostkowe wypowiedzi nie potwierdziły powyższego, cyt.: „nie ufam wychowawcom”, 

„kiedyś wychowawca zdradził moją tajemnicę”, „nie można im zaufać rozgadują te 

informacje”). W trakcie rozmów zostało potwierdzone wydawanie kieszonkowego, 

swobodny dostęp do artykułów spożywczych, ponoszenie opłat przez Placówkę za dojazdy 

do szkoły, przybory szkolne, odzież oraz okazjonalne wycieczki i wyjazdy. Wychowankowie 

potwierdzili, że liczono się z ich zdaniem w sprawach ich dotyczących np. poprzez 

uwzględnianie wyboru odzieży. Potwierdzili również, iż zapewniano im opiekę medyczną 

oraz otrzymywanie w razie choroby zapisanych przez lekarza leków. Podopieczni oznajmili, 

że wychowawcy bez ich zgody nie zaglądali do ich rzeczy osobistych czy szafek.

Na pytanie „Jak się czujesz w Placówce?”, odpowiadano „ warunki są bardzo dobre ”, 

„może być”, „nie jest źle”. Rozmowy z osobami pracującymi z dziećmi również potwierdziły 

przestrzeganie Praw Dziecka w kontrolowanych obszarach.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka w Powiatowej Placówce 

opiekuńczo - wychowawczej Nr 1 w Bierutowie były przestrzegane.
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(idowód: akta kontroli str. 81 - 87 ,88- 95)

W jednostce kontrolowanej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe zapisy w Regulaminie Kieszonkowego dotyczące pozbawienia 

wychowanka kieszonkowego.

przydzielonych do pełnienia zastępstw.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia:

1. Wyeliminować niezgodne z przepisami zapisy w Regulaminie Kieszonkowego, 

a dotyczące pozbawiania wychowanków kieszonkowego.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: 30 maj 2018 r.

2. Uwzględniać na grafikach dyżurów wszystkie osoby pełniące dyżury, w tym także 

te na zastępstwach.

Podstawa prawna: § 10, § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, 

poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku 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.

2. Nieuwzględnianie w grafikach dyżurów obowiązujących w Placówce osób

Pouczenie:
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