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\j Wychowania

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/

W dniach 29-30 stycznia 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit.
\l

b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o ,wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze inui) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu W ojcwód/liego: Olga Wojnarowicz — inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli oraz Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania 

Placówce Nr 1 przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu, zwanej w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Placówką” lub „POW”.

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo 

-  wychowawczej, 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 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznie 2017 r. do dnia 29 stycznia 2018 r. 

funkcję dyrektora Placówki pełnił Pan Sylwester Pajęcki odpowiedzialny 

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

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez dyrektora Placówki 

i pracowników, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

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

pod nr 32. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie”, należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz „rozporządzeniu”, co oznacza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

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

292, poz. 1720).

W toku prowadzonych czynności ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania 

Placówka Nr 1 przy ul. Lekcyjnej 29 działała w oparciu o Regulamin Organizacyjny,

wprowadzony dnia 23 września 2015 r.

(<dowód: akta kontroli str. 15-29)

Jednostka jest /placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno- 

interwencyjnego, zapewniającą miejsca dla 30 wychowanków (2 grupy socjalizacyjne: 

20 miejsc, 1 grupa interwencyjna: 10 miejsc), działającą na podstawie decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS-hS.9423.7.2012 z dnia 11 września 2012 roku, zmienionej decyzją 

nr PS-IS.9423.18.2014 z/dnia 27 lutego 2014 r.

Na dzień kontroli w ewidencji zapisanych było 29 wychowanków, w wieku

od 1 do 12 lat. Od Dyrektora Placówki pobrano oświadczenie, potwierdzone następnie 

wglądem w odpisy aktów urodzenia dzieci, że umieszczenie w Placówce nastąpiło w celu 

nierozdzielania rodzeństw. Troje wychowanków umieszczonych zostało z uwagi

na powyższe, jednakże żadne z dzieci nie miało powyżej 10 lat. Wskazane jest wdrożenie 

działań mających na celu jak najszybsze przekierowanie dzieci do placówki typu rodzinnego. 

Ponadto dzieci umieszczane były także z uwagi na stan zdrowia dziecka oraz przyjęcie 

w trybie interwencyjnym.

{dowód: akta kontroli str. 30-42)

Podczas kontroli przeanalizowano dokumenty dotyczące przestrzegania przepisów

w zakresie trybu i sposobu kierowania dziecka do Placówki. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 - 5

rozporządzenia, spośród analizy 16 teczek wychowanków, 15 dzieci posiadało postanowienie

sądu o umieszczeniu w Placówce oraz 13 dzieci posiadało odpis aktu urodzenia,
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5 wychowanków posiadało dokumenty szkolne, pozostali wychowankowie nie realizowali 

jeszcze obowiązku szkolnego. Dokumentacja o stanie zdrowia, w tym karty szczepień 

znajdowały się w przychodniach do których należeli wychowankowie. Reszta dokumentacji 

pozostawała w trakcie uzupełnienia, z uwagi na pełnienie przez Placówkę funkcji 

interwencyjnej. W związku z powyższym uznać należy, że kierowanie dziecka do Placówki 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, właściwe do ponoszenia 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka było zgodne z § 2 ust. 1 rozporządzenia.

{dowód: akta kontroli str. 43-45)

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 100 ust. 3 ustawy, działania podejmowane 

przez pracowników Placówki powinny mieć na celu powrót dziecka do rodziny oraz 

utrzymywanie przez dziecko stałego kontaktu z rodziną. Jak wynika z oświadczenia dyrektora 

Placówki, działania mające na celu ocenę możliwości powrotu dziecka pod pieczę rodziców 

rozpoczynają się od momentu umieszczenie dziecka we Wrocławskim Centrum Opieki 

i Wychowania. Pracownik socjalny pozyskuje informacje nt rodziny, podejmując próby 

kontaktu z rodziną oraz ośrodkami zajmującymi się pracą z rodziną tj. kuratorami, 

asystentami rodziny, policją (co zostało potwierdzone wglądem w dokumenty pracownika 

socjalnego). Zadaniem pracownika socjalnego jest m.in. udzielenie informacji o dostępnych 

formach wsparcia np. psychologicznego, udziału w treningach kompetencji wychowawczych 

czy terapii uzależnień. Ponadto pracownicy Placówki organizują imprezy umożliwiające 

wspólne spędzanie czasu z dziećmi z okazji m.in. Dnia Dziecka, Jasełek, Andrzejek czy 

Mikołajek. O ile nie ma przeciwwskazań, rodzice mają możliwość odwiedzania dzieci na 

terenie Placówki w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu w określonych wcześniej 

godzinach. Wychowankowie podczas rozmów indywidualnych potwierdzili, 

że Placówka umożliwia im kontakt rodzicami, co zostało również potwierdzone obserwacją 

""inspektorów (z uwagi na obecność rodziców w trakcie kontroli).

{dowód: akta kontroli str. 46-48)

Zgodnie z art. 135 ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, ocenia sytuację 

umieszczonego wychowanka. Obowiązkiem zespołu jest organizowanie i dokonywanie' 

okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, sporządzanie 

wniosków o zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce oraz przesyłanie wniosku do 

właściwego sądu, o czym stanowią art. 136 i art. 138 ust. 1 i 2 ustawy. Dokumenty 

prowadzone przez Placówkę, obrazujące pracę zespołu, posiadały wszystkie opisane 

w ustawie informacje. W trakcie analizy dokumentacji wychowanków przebywających 

w POW, stwierdzono terminowe organizowanie zespołów ds. okresowej oceny sytuacji



dziecka, tj.: czyli nie rzadziej niż co pół roku dla dzieci powyżej trzeciego roku życia oraz nie 

rzadziej niż co trzy miesiące dla dzieci młodszych. Podczas posiedzenia zespołów 

każdorazowo obecny był: dyrektor Placówki, psycholog, pedagog, wychowawca kierujący 

procesem wychowawczym dziecka, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz rodzice wychowanków, którzy chcieli skorzystać z zaproszenia. Skład zespołu był 

zgodny z zapisem art. 137 ustawy. Po każdym posiedzeniu zespołu formułowano na piśmie 

wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka 

w  Placówce.
{dowócl: akta konti-oli str. 49-50)

Tu przeanalizowanej dokumentacji wynikało, że prócz dzieci przyjętych interwencyjnie 

w styczniu, wychowankowie posiadali diagnozy psychofizyczne opracowane wspólnie przez 

zespół specjalistów tj. psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz pielęgniarkę. 

Dokumenty te zawierały informacje dotyczące obszarów wskazanych w art. 14 ust. 3 i 4 

rozporządzenia. Diagnozy sporządzane były 3 miesiące po przyjęciu dziecka do Placówki. 

Po sporządzeniu diagnozy, dodatkowe informacje były aktualizowane na osobnych drukach 

zatytułowanych „Aktualizacja sytuacji psychologiczno-pedagogicznej” oraz opracowywane 

były po 3 miesiącach dla dzieci młodszych oraz 6 miesiącach dla dzieci starszych. /

{dowód: akta kontroli str. 51-52)

Na podstawie diagnozy wychowawca kierujący procesem wychowawczym daneąo 

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

W Placówce przygotowywano wstępne plany pomocy, uwzględniające okres adaptacyjny 

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

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

rozporządzenia. Plany zawierały wymagane w rozporządzeniu działania długo- 

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

oraz osoby odpowiedzialne. Dwa dokumenty nie posiadały dat ich sporządzenia oraz 

w jednym przypadku brak było adnotacji o tworzeniu planu we współpracy z asystentem 

rodziny.

{dowód: akta kontroli str. 53-57)

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w Placówce jest karta pobytu dziecka, 

o czym stanowi § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą w POW każdy 

wychowanek miał prowadzoną kartę pobytu, uzupełnianą systematycznie w każdym miesiącu 

do osiągnięcia przez wychowanków pełnoletności. Dokumenty zawierały opisy i informacje 

ze wszystkich obszarów wskazanych w  rozporządzeniu.

{dowód: akta kontroli str. 58-61)



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

obowiązkiem placówki jest prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz 

pedagogicznych. Prócz dzieci przyjętych w miesiącu przeprowadzanej kontroli, każdy 

wychowanek posiadał arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych, 

jak również wychowankowie tego wymagający posiadali karty udziału w zajęciach 

prowadzonych przez pedagoga, psychologa oraz terapeutę z opisem ich przebiegu. Arkusze 

badań uzupełniane były raz w miesiącu. Dodatkowo część dzieci objętych była programem 

„Porozmawiajmy o emocjach”, prowadzonych przez psychologa oraz terapeutę.
(idowód: akta konti-oli str. 62-66)

W myśl obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4 i 5 ustawy dotyczącego zgłaszania 

informacji do ośrodka adopcyjnego o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną stwierdzono, 

że w dniu kontroli w Placówce przebywała Jedna wychowanka z uregulowaną sytuacją 

prawną, wobec której obowiązek ten spełniono.
(dowód: akta kontroli str.37-40; 67-68)

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 rokuj/w inien złożyć do właściwego sądu wniosek wraz 

z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka 

celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo 

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

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

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

obowiązek ten został zrealizowany.
(dowód: akta kontroli str. 73)

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

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

w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych 

stwierdzono, że wszyscy wychowankowie Placówki spełniający normy wiekowe podlegają 

kształceniu w  szkołach poza Placówką: 13 dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej 

nr 40 Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego oraz 1 wychowanek do Zespołu Szkół 

nr 13 w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Pozostałe dzieci, 

z uwagi na wiek (od 1 do 6 lat), objęte są działaniami wychowawczymi na terenie Placówki.
{dowód: akta kontroli str. 37-40)

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

comiesięczne wypłacanie dzieciom powyżej piątego roku życia kwot pieniężnych
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do własnego dysponowania. W Placówce stosowany był Regulamin, określający możliwość 

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

nie mniejszej niż 11 zł i nie większej niż 80 zł. Wartością wyjściową było kieszonkowe 

w kwocie 20 złotych.

(idowód: akta kontroli str. 69-70)

Spośród wychowanków PO W, w okresie objętym kontrolą nie było dzieci, które 

osiągnęły pełnoletność oraz wdrażany był proces usamodzielnienia.
(dowód: akta kontroli str. 71)

W Placówce obchody nocne wychowawców zapisywane były w „Raporcie Godzin 

Nocnych Placówka nr 1”, osobno dla każdej z grup. Obchód po pokojach zamieszkiwanych 

przez dzieci odbywał się minimum 3 razy w ciągu jednej nocy. Dokumentacja prowadzona 

była zgodnie z § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 72)

W Placówce prowadzono ewidencję wychowanków oraz elektroniczny „Wykaz 

Wychowanków Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej”, co zgodne jest 

z § 17 ust. 5 rozporządzenia. W dokumentach widniało: nazwisko i imię dziecka, data 

i miejsce urodzenia, nazwisko, imiona oraz adres rodziców biologicznych lub opiekunów

prawnych oraz adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka. \
f ,  N

(dowńckakta kontroli str. 73-74)

W przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce, 

wprowadzono „Procedurę postępowania interwencyjnego ji zapobiegawczego 

we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania”, zgodną z § 5 rozporządzenia. W okresie 

objętym kontrolą w Placówce odnotowano ucieczkę 1 wychowanka.
(dowód: akta kontroli str. 75-82)

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora stwierdzono, "że w roku 

szkolnym w ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce 

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

w  odrabianiu lekcji oraz indywidualnych zajęć specjalistycznych. Z uwagi na duży procent 

wychowanków posiadających duże braki oraz zaległości edukacyjne, pozyskano 

wolontariuszy (w 2017 r. było to 17 osób), udzielających korepetycji w formie indywidualnej 

i grupowej. Ponadto wychowankowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze na terenie szkoły. 

Dodatkowo, w celu poszerzenia wiedzy ogólnej oraz zainteresowań dzieci, organizowane 

były inicjatywy przy współpracy sponsorów, takie jak: projekty kulturowe oraz warsztaty 

z seniorami, zajęcia judo, zbiórka jedzenia dla schroniska, organizacja mikołajek, jasełek
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i balu karnawałowego, jak również wyjazdy edukacyjne m.in. do Warszawy lub na warsztaty 

letnie.

W Placówce w okresie objętym kontrolą pracowało 15 wychowawców (jeden pełniący 

też funkcję logopedy), opiekunka dziecięca, pracownik socjalny, terapeuta, 2 pielęgniarki

wyższych oraz oświadczeń dyrektora, pedagoga oraz wychowawców, stwierdzono zgodność 

ich kwalifikacji zawodowych z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy. Kwalifikacje dyrektora sprawdzone 

zostały podczas wcześniejszej kontroli o numerze sprawy ZP-KNPS.431.2.3.2018.MS1.

Powyższe dane pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie osoby uprawnione ustawowo 

do pracy z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe.

uwzględnieniem poszanowania prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem 

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

wywiad sterowany ze wszystkimi wychowankami chętnymi do rozmowy i inspektorami oraz 

specjalistami pracującymi w Placówce tj. psychologiem, pedagogiem i terapeutą.

p i i v _ ; v ,  o a iii ujj. m ą .  vawL i\_ J L i iy  t y  u iaz. û y i  j y j  o w ia u i\i^ iii . j t u n u  /.au^K iatu  w a iu ,

że wychowawca powiedział „zamknij się” do jego mamy. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora 

Placówki, z ww. pracownikiem przeprowadzane były rozmowy dyscyplinujące, obecnie ten 

wychowawca nie jest już zatrudniony w Placówce. Dzieci nie bały się osób dorosłych, same 

chętnie podchodziły podzielić się doświadczeniami minionego dnia, część dzieci ufnie 

zachęcała inspektorów do udziału z nimi w zabawie. Same często nie chciały, by znana im 

osoba (pedagog lub wychowawca) opuszczała ich na czas rozmowy z inspektorami. 

Wychowankowie deklarowali, że mają wychowawców, którym ufają i można z nimi 

porozmawiać w trudnych sytuacjach. Często też nadmieniali, że mogą spotykać się z bliskimi, 

w trakcie odwiedzin. Wszystkie dzieci deklarowały, że jeśli zdążą odrobić lekcje to mają czas 

wolny do swojej dyspozycji. W ramach konsekwencji za negatywne zachowanie, najczęściej 

stosowaną karą było pójście do pokoju w celu wyciszenia, zakaz oglądania telewizji i grania 

na komputerze.

(dowód: akta kontroli str. 83-85)

pedagog oraz psycholog. Na podstawie przedłożonych dyplomów ukończenia studiów

(dowód: akta kontroli str. 86-90) 

Podczas kontroli zweryfikowano przestrzeganie praw dziecka, ze szczególnym

W trakcie rozmów z wychowankami żaden z nich nie skarżył się na występującą w Placówce

(dowód: akta kontroli str. 91-127)
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Wobec dokonanych ustaleń nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

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

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

Dz. U. 2017, poz. 697, ze zm.).

y osób kontrolujących:

' * *'"* *  /• * * ’ -y' ....................
(przewodniczący zespołu inspelctorów)

(członek zespołu inspektorów)

systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.:


