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Pani
Alicja Przystupa
Zastępca Dyrektora 
Powiatowego Centrum Opieki 
i Wychowania „Budziszyńskie Wzgórza” 
w Lubinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22 -  23 marca 2018 roku na podstawie art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 697 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Emilia Molska - Kaźmierczak 

inspektor wojewódzki i Grzegorz Kownacki inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania 

„Budziszyńskie Wzgórza” w Lubinie, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Placówką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie przestrzegania 

standardów opieki i wychowania, 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.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 22 marca 2018 roku. 

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora Placówki pełniła Pani Ewa Cieślowska, 

odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach. W trakcie prowadzonych 

czynności kontrolnych wyjaśnień i informacji udzielała Pani Alicja Przystupa zatrudniona



na stanowisku Zastępcy Dyrektora. Pani Alicja Przystupa została upoważniona przez Zarząd 

Powiatu Lubińskiego uchwałą nr 122/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku do kierowania 

jednostką w czasie nieobecności Pani Ewy Cieślowskiej.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez zastępcę Dyrektora, akt 

osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe oraz wizji 

lokalnej Placówki.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny. Kontrola została odnotowana 

w Książce kontroli Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie, zwanego dalej 

„PCOiW”, pod numerem 2.

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania „Budziszyńskie Wzgórza” w Lubinie jest 

placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu socjalizacyjnego z regulaminową liczbą sześciu 

miejsc. Jest jedną z czterech placówek wchodzących w skład PCOiW. Działa na podstawie 

decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS.IS.9423.20.2013 z dnia 14 maja 2013 roku. Bieżącą 

działalność Placówki określa Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do uchwały 

nr 118/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 17 maja 2017 roku.
(idowód: akta kontroli str. 26-48, 100, 108)

PCOiW prowadzi książkę ewidencyjną wszystkich wychowanków. Podopiecznymi 

Placówki „Budziszyńskie Wzgórza” było dwoje wychowanków, którzy w okresie objętym 

kontrolą przebywali okresowo w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz zakładach 

poprawczych.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Zastępcę Dyrektora, w okresie objętym 

kontrolą wychowankowie korzystali z urlopowania z placówek resocjalizacyjnych wyłącznie 

do rodziny, a termin oraz warunki udzielanych przepustek ustalane były z Placówką. 

Chłopcy, w razie potrzeby załatwienia spraw lub zaistnienia sytuacji problemowej, wiedzieli 

do której z placówek wchodzących w skład PCOiW mogą się zgłosić. Zgodnie 

z oświadczeniem Zastępcy Dyrektora w Placówce nie ustalano harmonogramu czasu pracy 

wychowawców, ponieważ nie zachodziła konieczność zapewnienia całodobowej opieki. 

Nieużytkowane na co dzień pomieszczenia Placówki były na bieżąco doglądane 

i utrzymywano je w gotowości do przyjęcia kolejnych wychowanków. Zastępca Dyrektora 

oświadczył, że do dnia 31 stycznia 2018 roku wychowawcy z pozostałych placówek PCOiW, 

pełniący również funkcje wychowawców kierujących procesem wychowawczym obu 

chłopców, zajmowali się dokumentacją oraz sprawami dzieci. Od 1 lutego 2018 roku zadania



te realizuje wyznaczony wychowawca będący równocześnie koordynatorem w Placówce 

„Budziszyńskie Wzgórza”.

Dla wychowanków sporządzane były diagnozy, plany pomocy, karty pobytu, a także 

arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Prowadzone były 

również karty odzieżowe i karty wyposażenia.
{dowód: akta kontroli str. 93, 95-96, 104) 

Analizie i ocenie poddano dokumentację wychowawczą. Ustalono, że diagnozy 

psychofizyczne i ich modyfikacje dla wychowanków Placówki sporządzał psycholog. 

Zgodnie z § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 

1720), zwanym w dalszej części „rozporządzeniem”, diagnozy psychofizyczne zawierały 

wszystkie wymagane elementy.
(idowód: akta kontroli str. 100, 104) 

Przy współpracy z placówkami resocjalizacyjnymi sporządzano dla wychowanków 

plany pomocy i karty pobytu. Zastępca Dyrektora oświadczył, że przy tworzeniu planów 

pomocy korzystano z informacji pozyskanych z zakładów poprawczych, co pozwalało 

uwzględnić aktualną sytuację opiekuńczo -  wychowawczą każdego dziecka oraz 

podejmowano próby wyznaczenia oraz realizacji celów krótko i długoterminowych. 

W dokumentacji wychowanków znajdowały się opinie z placówek resocjalizacyjnych.

Poddając analizie plany pomocy ustalono, że zostały one opracowane przed okresem 

objętym kontrolą i dokonywano ich modyfikacji co 6 miesięcy. Plany zawierały wszystkie 

wymagane informacje wskazane w rozporządzeniu.
(<dowód: akta kontroli str. 101, 105) 

Dla każdego dziecka w Placówce prowadzone były karty pobytu zgodnie z § 17 ust. 2 

rozporządzenia. Analizie poddano karty za okres od marca do grudnia 2017 roku oraz 

za styczeń i luty 2018 roku. Karty zawierały opisy i informacje określone w rozporządzeniu, 

w częściach co do których Placówka posiadała wiedzę. Jako załączniki do kart pobytu 

prowadzone były arkusze spostrzeżeń, arkusz kontaktów z rodziną oraz rejestr kontaktów 

z instytucjami zajmującymi się sprawami dziecka.

Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych były prowadzone, 

lecz z uwagi na pobyt wychowanków w zakładach poprawczych zawierały sporadyczne 

wpisy. {dowód: akta kontroli str. 74-82, 102-103, 105-106)

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania „Budziszyńskie Wzgórza” w Lubinie 

mieści się w bloku wielomieszkaniowym, usytuowane jest na 7 piętrze. Placówka składa



się z dwóch pokoi (jeden dwuosobowy, a drugi czteroosobowy), przedpokoju, kuchni 

z jadalnią oraz łazienki i toalety. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że Placówka jest 

gotowa na przyjęcie kolejnych dzieci i spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 

rozporządzenia.

Standardy dotyczące zapewnienia wyżywienia, odzieży, bielizny, obuwia, materiałów 

szkolnych i podręczników, środków czystości oraz opieki i pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej były realizowane przez zakłady poprawcze, w których przebywali chłopcy. 

Zastępca Dyrektora oświadczył, iż wychowankowie, po uprzednim uzyskaniu zgody 

dyrektorów zakładów poprawczych za dobre sprawowanie, otrzymywali również z Placówki 

odzież i środki czystości. Poprzez stały kontakt z kadrą zakładów poprawczych Placówka 

na bieżąco monitorowała sytuację swoich podopiecznych.

Od momentu umieszczenia w placówkach resocjalizacyjnych chłopcy korzystali 

z opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy POZ w miejscowościach, w których 

przebywali. W ramach wyposażenia w wyroby medyczne jeden z wychowanków został 

zaopatrzony w okulary oraz podjęto działania w kierunku zaprotezowania ubytków 

w uzębieniu.

Wychowankowie pobierali naukę w szkołach funkcjonujących na terenie zakładów 

poprawczych i na co dzień podlegali tamtejszym oddziaływaniom wychowawczym. 

W okresie objętym kontrolą brali udział w dodatkowych zajęciach takich jak: plastyczne, 

teatralne, muzyczne, turystyczne i w terapii uzależnień. Jeden z wychowanków przebywający 

czasowo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym uczestniczył także w zajęciach 

dydaktyczno -  wyrównawczych, indywidualnej nauce czytania, kole survivalowym, 

technicznym, informatycznym oraz zajęciach socjoterapeutycznych i terapii zajęciowej.
{dowód: akta kontroli str. 83-91, 101, 103, 1 0 6 -1 0 7 , 110-114)

Zgodnie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wychowankowie mieli zapewnioną 

comiesięczna kwotę pieniężną do własnej dyspozycji. Zastępca Dyrektora oświadczył, 

że w okresie od marca 2017 roku do stycznia 2018 roku kieszonkowe dla chłopców pobierali 

i przekazywali wychowawcy pracujący w pozostałych Placówkach PCOiW. Wysokość 

kieszonkowego była ustalana przez wychowawcę po uprzednim uzyskaniu informacji 

z zakładu poprawczego na temat zachowania i funkcjonowania każdego wychowanka. 

Natomiast od lutego 2018 roku wysokość kieszonkowego ustala wychowawca pełniący 

funkcję koordynatora w Placówce „Budziszyńskie Wzgórza”, odpowiedzialny jednocześnie 

za proces wychowawczy jednego z chłopców. Dzieje się to w porozumieniu z wychowawcą 

kierującym procesem wychowawczym drugiego chłopca i w porozumieniu z personelem



zakładów poprawczych. Stwierdzono, że chłopcy otrzymywali „kieszonkowe” w wysokości 

wskazanej w rozporządzeniu w sposób ustalony z dyrekcją obu zakładów poprawczych, tzn. 

za pośrednictwem poczty lub przelewem bankowym.
{dowód: akta kontroli str. 49-72, 97)

W sytuacji urlopowania wychowanków koszty przejazdu z placówki resocjalizacyjnej 

do rodziny pokrywali wychowankowie, przy czym nie zwracali się o refundację tych 

kosztów.

Ze względu na fakt umieszczenia chłopców w Placówce przed dniem 19 września 

2014 roku, Dyrektor nie był zobowiązany do składania do sądu, w terminie 18 miesięcy 

od dnia umieszczenia dziecka w pieczy, wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu 

postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków 

umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenie go w rodzinie przysposabiającej.

Podczas kontroli uzyskano wykaz osób pracujących z dziećmi w PCOiW zawierający 

informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych. Ocenę zgodności zatrudnienia 

pracowników w PCOiW w Lubinie z wymaganymi kwalifikacjami dokonano na podstawie 

dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych tj. potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem kopii dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz pisemnych oświadczeń 

i zaświadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt. 1 - 4  ustawy. Dyrektor PCOiW, jego 

Zastępca • oraz osoby zatrudnione na stanowiskach do pracy z dziećmi miały kwalifikacje 

zgodne z art. 97 ust. 3 i art. 98 ust. 1 pkt 1 -5  ustawy.
{dowód: akta kontroli str. 92, 108)

Z uwagi na pobyt wychowanków w zakładach poprawczych nie było możliwości 

przeprowadzenia z nimi indywidualnych rozmów. Na podstawie przedstawionej dokumentacji 

i złożonych oświadczeń stwierdza się, że Placówka prowadziła działania w zakresie 

przestrzegania praw dziecka, m. in. dbała o utrzymywanie kontaktów z wychowankami 

i członkami ich rodżin, wyposażała chłopców w odzież, obuwie i bieliznę oraz środki 

czystości, przekazywała kieszonkowe. Placówka współpracowała także z kadrą zakładów 

poprawczych pozyskując przy tym informacje nt sytuacji chłopców.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że dwóch wychowanków Placówki stale 

przebywa poza nią trudno stwierdzić, aby Placówka na co dzień realizowała funkcje 

opiekuńczo — wychowawcze. Z tego też powodu odstąpiono od oceny niektórych zagadnień 

wskazanych w programie kontroli m.in. wskaźnika zatrudnienia.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym 

w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania „Budzi szyńskie Wzgórza” w Lubinie 

nie stwierdzono nieprawidłowości.

POUCZENIE
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 
pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 697 
z późn. zm.).

(kierownik jednostki kontrolującej)
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(członek zespołu inspektorów)
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(e/.łonck /cspolu inspektorów)
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