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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22 -  24 stycznia 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: Magda Saska -  

inspektor wojewódzki, przewodnicząca i Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania (WCOW) Placówce nr 11 przy ul. Gazowej 

22/3 we Wrocławiu, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „POW” 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 stycznia 2017 r. do dnia 22 stycznia 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełnił Pan Sylwester Pajęcki odpowiedzialny za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki 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 Dyrektora Placówki, 

akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wizji 

lokalnej Placówki oraz rozmów z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce



kontroli pod nr 31. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa

0 „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).

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania Placówka Nr 11 we Wrocławiu działa na 

podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.63.2014 z dnia 13 października 

2014 r., zmienionej decyzją Nr PS-IS.9423.17.2015 z dnia 30 października 2015 r.

1 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego zapewniającą miejsca dla 

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

przebywało więcej niż 14 wychowanków w jednym czasie.
{dowód: akta kontroli str. 1-4,22-23)

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 

10 wychowanków, w tym 3 dzieci przebywających na stałe w internatach przy placówkach 

typu Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (2 dzieci) i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

(1 dziecko). Dokonując analizy grafików pracy wychowawców za miesiąc luty, czerwiec

1 październik 2017 r. ustalono, że w ciągu dnia dyżur pełnił zawsze minimum jeden 

wychowawca zarówno w dzień jak i w nocy. W czasie, gdy wychowankowie przebywali na 

terenie szkół, dyżur w Placówce pełniły osoby pracujące z dziećmi, które realnie w jednostce 

nie przebywały. W tej kwestii Dyrektor złożył wyjaśnienia, z których wynika, 

że całodobowość placówek opiekuńczo -  wychowawczych wchodzących w skład 

Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania była zachowana. Jednocześnie wskazano, 

że przyjęcia interwencyjne dokonywane były tylko w Placówkach Nr 1 i 10 zlokalizowanych 

przy ul. Lekcyjnej oraz Borowskiej. Wiedzą taką dysponowały również instytucje takie jak: 

policja, szpitale, służby miejskie, pogotowie oraz ośrodki pomocy społecznej współpracujące 

z WCOW. W sytuacjach nagłych np.: choroby dziecka, wyznaczony specjalista lub 

pielęgniarka odbierali podopiecznego ze szkoły i sprawowali nad nim opiekę. Ponadto grafiki 

pracy wychowawców ulegały wówczas również modyfikacji, tak aby podopieczny miał 

zagwarantowaną stałą opiekę. W sobotę i niedzielę dyżur wychowawczy był całodobowy.

Praca wychowawców była wspomagana przez specjalistów: pedagoga i psychologa. 

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.
{dowód: akta kontroli str. 24-62)



Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, że w POW 

przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych 

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

również wychowawcy podczas rozmów indywidualnych.
(dowód: akta kontroli str. 24, 182-185)

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, a następnie były podpisywane przez 

wychowanka. W grupie kontrolnej w przypadku tylko jednego dziecka pod planem 

znajdowała się adnotacja o braku asystenta rodziny. Przy pozostałych planach pomocy 

adnotacja o braku asystenta rodziny została uzupełniona w trakcie kontroli. W przyszłości 

przy braku współpracy rodziny biologicznej z asystentem rodziny należy zamieścić powyższą 

informację na planie pomocy dziecka.

Plany pomocy zawierały cele główne pracy z dzieckiem w Placówce w zależności od 

jego sytuacji, tj.: powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub 

zastępczej albo przygotowanie do usamodzielnienia. Dodatkowo plany zawierały działania 

krótkoterminowe oraz długoterminowe oraz okres jego obowiązywania, najczęściej do 

6 miesięcy. W jednym przypadku plan nie zawierał działań krótkoterminowych, wskazane 

jest je uzupełnić. Plany pomocy dziecku składały się z pięciu obszarów: w zakresie 

środowiska rodzinnego, w zakresie zdrowia, w zakresie psychologicznym, w zakresie 

pedagogicznym oraz w zakresie przygotowania do samodzielnego życia. Plany tworzone były 

na podstawie pierwszej diagnozy. Każdy z dokumentów był modyfikowany nie rzadziej, niż 

co pół roku, co było zgodne z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 63-68)

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 WCOW Placówce Nr 11 każde dziecko posiadało uzupełnioną kartę pobytu 

z obszarami zgodnymi z rozporządzeniem.
(dowód: akta kontroli str. 69-72)
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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 oraz pielęgniarka zgodnie z obowiązującymi przepisami 

opracowywali ww. dokument. Jedna wychowanka nie posiadała diagnozy, ponieważ została 

umieszczona w Placówce w listopadzie 2017 r. W związku z powyższym dziecko 

pozostawało nadal na etapie diagnostycznym. Przedstawione diagnozy zawierały wszystkie 

obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 73-83)

W WCOW zatrudnienie specjaliści prowadzili dla każdego wychowanka arkusze 

badań oraz arkusze obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. W arkuszach 

obserwacji wpisy odnotowano raz w miesiącu, natomiast arkusze badań zawierały wpisy po 

wykonaniu badania z dzieckiem. Dzieci wymagające dodatkowego wsparcia (trójka) były 

objęte pomocą terapeutyczną, najczęściej raz w tygodniu. Wszyscy specjaliści odnotowywali 

prowadzenie zajęć w kartach wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 84-100)

Dyrektor WCOW oświadczył, iż wychowankowie przebywający w Placówce mieli 

zapewnione wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych 

oraz stanu zdrowia. Ponadto dzieci posiadały całodobowy dostęp do produktów 

żywnościowych i napojów. Jadłospis dekadowy był tworzony przez intendentkę, która 

uwzględnia prawidłową, zdrową i zbilansowaną dietę. Dodatkowo w przypadkach 

szczególnej potrzeby Placówka wspomagała się jadłospisem tworzonym przez dietetyka. 

W ramach przygotowania do usamodzielnienia podopieczni Placówki Nr 11 sami robili 

wszystkie posiłki, oprócz obiadów, które w dni nauki szkolnej gotowała zatrudniona przez 

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania kucharka. Również w rozmowach 

indywidualnych dzieci potwierdziły powyższe informacje, co jest zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia.
(idowód: akta kontroli str. 25, 101-108)

Zgodnie z oświadczeniem pisemnym Dyrektora Placówki pielęgniarka organizuje 

dostęp do opieki zdrowotnej, która w ramach współpracy z Przychodnią Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej przy ul. Lipowej 10 we Wrocławiu umawia wychowanków na konsultacje 

lekarskie. Skierowania do poradni specjalistycznych zależne są od potrzeb indywidualnych
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dzieci. W przypadku długiego oczekiwania do specjalisty opiekę realizuje się w ramach 

niepublicznej służby zdrowia. W okresie objętym kontrolą podopieczni skorzystali z porad 

m.in.: stomatologa, gastrologa, psychiatry, dermatologa, urologa, nefrologa, okulisty oraz 

doraźnie pediatry i poradni chorób zakaźnych. Wizyty lekarskie odnotowywano w aktach 

osobowych wychowanka. Ponadto żadne z dzieci nie wymagało zabezpieczenia w środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W każdym przypadku otrzymania 

recepty na wyroby medyczne i leki, zakup był realizowany przez pielęgniarkę. W Placówce 

Nr 11 jedno dziecko wymagało korekty wzroku, w związku z czym zakupiono mu okulary 

korekcyjne. 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.
{dowód: akta kontroli str. 109-111)

W kontrolowanej jednostce zatrudnieni specjaliści na podstawie planu pracy dziecka 

oraz jego diagnozy na bieżąco realizują zajęcia odpowiadające potrzebom podopiecznych. 

Wychowankowie mają stały dostęp do wsparcia specjalistycznego i zajęć wychowawczych na 

terenie Placówki. W okresie kontrolnym dzieci skorzystały z arteterapii, zajęć sportowych, 

psychoprofilaktyki, psychoedukacji, integracji, kulturoznawstwa, rekreacji oraz bloku 

usamodzielnienia. Terapeuta obejmuje opieką terapeutyczną 3 dzieci oraz 1 dziecko doraźnie 

w ramach wsparcia. Na terenie własnych szkół wychowankowie korzystali z zajęć 

kompensacyjnych, pracy z psychologiem, zajęć socjoterapeutycznych oraz korekcyjno- 

kompensacyjnych. Ponadto w ramach współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 30 we 

Wrocławiu organizowana była terapia dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, 

natomiast terapia uzależnień i zajęcia psychoprofilaktyczne pod kątem uzależnienia odbywały 

się na terenie Dziennego Oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej „Neuromed”.

Wobec powyższego Placówka zapewnia wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.
{dowód: akta kontroli str. 112-118)'

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. Wychowanków zaopatrywano w miarę potrzeb. Podopieczni wraz z wychowawcami 

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

zapewniono 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.
{dowód: akta kontroli str. 26, 119-120, 141-143,148-171)

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, tj.: komputery, gry planszowe, 

sprzęt sportowy, telewizor.
{dowód: akta kontroli str. 26-29,121)

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

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

że w PO W podopieczni mają zapewnione podręczniki ze szkoły, natomiast w przypadku 

pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych były one uzupełniane na bieżąco, co także 

potwierdziły rozmowy z dziećmi.
{dowód: akta kontroli str. 121, 148-171)

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 wychowanków” oraz list wypłat ustalono, że kwota 

wyjściowa dla wychowanków kształtowała się między 20 a 50 zł. Z informacji uzyskanych od 

Dyrektora jednostki wynika, że kieszonkowe mogło ulec zwiększeniu, np.: za dobre 

zachowanie, czy realizację obowiązku szkolnego. Otrzymanie pieniędzy wychowankowie 

potwierdzali podpisem. Podopieczni przebywający poza Placówka, np. w MOS/MOW 

otrzymywali środki przekazem pocztowym lub podczas odwiedzin wychowawcy. 

W rozmowach indywidualnych z podopiecznymi potwierdzono informację, że dostają oni 

kieszonkowe zgodne z rozporządzeniem.
{dowód: akta kontroli str. 122-130, 148-171)

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

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

• Liceum Ogólnokształcące Nr 11 we Wrocławiu (1 wychowanek),



• Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krosnowicach

(1 wychowanek),

® Liceum Ogólnokształcące Nr 30 we Wrocławiu (1 wychowanek),

« Szkoła Podstawowa Nr 90 we Wrocławiu (1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa Nr 74 we Wrocławiu (1 wychowanek),

• Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu

(1 wychowanek),

• Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu

(1 wychowanek),

• Technikum Logistyczne Nr 12 we Wrocławiu (1 wychowanek),

• Ochotniczy Hufiec Pracy we Wrocławiu (1 wychowanek).

Jedno dziecko, które na dzień kontroli przebywało na długotrwałej ucieczce, zostało 

skreślone z listy uczniów z Zespołu Szkół Zasadniczych we Wrocławiu. Dyrektor Placówki 

złożył wniosek o zastosowanie środka wychowawczego w postaci nauczania 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał z indywidualnego 

nauczania.
(idowód: akta kontroli str.22-23, 131)

Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, ze strony kadry 

pedagogicznej zatrudnionej w POW. Nauka własna w Placówce 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. Sprawdzał także wyposażenie 

wychowanków w pomoce naukowe i artykuły szkolne. W przypadku indywidualnych potrzeb 

podopiecznych w zakresie nauki, pomoc wychowawcy była udzielana w każdym momencie. 

Ponadto Placówka prowadziła współpracę w zakresie stałych indywidualnych korepetycji 

z wolontariuszami firmy EY Global Delivery Services, tj.: matematyka z przygotowaniem 

maturalnym, przedmioty ścisłe, przyroda oraz matematyka. W okresie kontrolnym z ww. 

pomocy skorzystało 3 podopiecznych.
{dowód: akta kontroli str. 131)

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. Na dzień kontroli 

dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach dodatkowych:

• Projekt „Napraw swój los” MERCEDES-BENZ Grupa Wróbel -  rozwój 

zawodowy wychowanków;

« „Misja Praca” RANDSTAT -  treningi kompetencji miękkich, rozmowy 

kwalifikacyjne, tworzenie CV, pośrednictwo pracy;

® Współpraca z Wrocławskim Parkiem Technologicznym -  warsztaty

poruszania się w sprawach formalnych i urzędowych, edukacja

technologiczna;

• Współpraca z Fundacją Robinsona Crusoe -  warsztaty kompetencji miękkich, 

uspołecznianie.

Ponadto dzieci korzystały z zajęć organizowanych we współpracy ze szkołami, m.in.:

w wyścigach Smoczych Łodzi, konkursach z wiedzy prozdrowotnej, warsztatach

międzykulturowych, kulinarnych, plenerowych, piknikach i grach miejskich, konkursach 

plastycznych, biegach przełajowych, zawodach sportowych, zajęciach na lodowisku, ściance 

wspinaczkowej, na trampolinach, udziału w zajęciach tanecznych -  zumbie, warsztatach 

artystycznych, wyjazdach integracyjnych, spektaklach w Teatrze Polskim, projekcie „Żywej 

Biblioteki”, animacjach językowych. Placówka Nr 11 w ramach zajęć krajoznawczych 

zorganizowała także wycieczki do Torunia, Barda Śląskiego (spływ raftingowy), Ławicy 

i Leśnicy (wycieczka i obóz o charakterze survivalowym), Pogorzelicy (kolonia) oraz do 

Republiki Czeskiej na wymianę z placówką wychowawczą DDS Homi Marsov. Zgodnie 

z oświadczeniem Dyrektora WCOW podopieczni mają zapewnione całoroczne korzystanie 

z oferty kulturalno-rekreacyjnej miasta Wrocławia (imprezy kulturalne, basen, kino, 

współpraca ze Stadionem Wrocław).
(idowód: akta kontroli str. 132-134)

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. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wrocławskim 

Centrum Opieki i Wychowania a Wydziałem Transportu Urzędu Miasta Wrocławia, dzieci 

miały zapewnione bilety uprawniające do darmowych przejazdów komunikacją miejską we 

Wrocławiu. Wychowankom realizującym obowiązek szkolny w MOW/MOS Placówka



organizowała dowóz własnym transportem oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie 

not księgowych.
(idowód: akta kontroli str. 22-23, 135-140)

Placówka Nr 11 położona jest w bloku mieszkalnym i zajmuje I piętro. Mieszkanie 

składa się z obszernego przedpokoju, w którym znajdują się zabudowane na całą ścianę szafy 

do dyspozycji wychowanków. Ponadto POW zapewnia łazienki z miejscem do prania

1 suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób 

zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. Podopieczni mają również stały 

dostęp do w pełni wyposażonej kuchni z miejscem do przygotowywania posiłków i stołem 

jadalnym oraz pokojem do wspólnej przestrzeni mieszkalnej, w której można było spożywać 

posiłki, i które stanowiło miejsce spotkań i wypoczynku. W pokoju znajdowały się

2 wersalki, komoda, szafka RTV i TV, szafy, biurko z krzesłem. Do dyspozycji dzieci były 

trzy pokoje mieszkalne: 1 pokój 1-osobowy, 1 pokój 4-osobowy i 1 pokój 5-osobowy. 

Pomieszczenia były świeże, estetycznie urządzone i funkcjonalne oraz wyposażone 

odpowiednio do wieku dzieci. W każdym z nich były łóżka, szafy do przechowywania rzeczy 

osobistych i odzieży, biurka i krzesła. Dodatkowo w każdym pokoju było odpowiednie 

oświetlenie i powierzchnia zapewniająca przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne 

korzystanie z wyposażenia. Miejsce do nauki wychowankowie mieli zapewnione przy 

biurkach we własnych pokojach oraz przy stole jadalnym w kuchni, gdzie przy pomocy 

wychowawcy odrabiali zadania domowe. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, 

że Placówka spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 - 5 rozporządzenia.
{dowód: akta kontroli str. 28-29)

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 sześciu wychowawców, w tym jeden pełnił funkcję koordynatora 

Placówki. Wszyscy wychowawcy posiadali stosowne dyplomy ukończenia studiów wyższych 

(art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz złożyły stosowne oświadczenia, o których stanowi art. 98 

ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy. 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 Sylwester Pajęcki zatrudniony byli w pełnym wymiarze czasu pracy 

i posiadał kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.
{dowód: akta kontroli str. 144-146)



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 nie podlegał 

żaden podopieczny.
(idowód: akta kontroli str. 178-179)

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 specjalistami 

pracującymi w Placówce tj. psychologiem, pracownikiem socjalnym, wychowawcami, 

pielęgniarką i terapeutą. W rozmowie z inspektorami brało udział 4 wychowanków w wieku 

od 12 do 20 lat. Kontrola przypadała na dzień ferii zimowych, wobec tego pozostali 

podopieczni przebywali na wyjazdach lub przepustkach do domu rodzinnego.

Rozmowy z wychowankami dotyczyły przestrzegania Praw Dziecka w Placówce

Nr 11 przez osoby pracujące z dziećmi. Podopieczni były chętni do rozmowy, dzielili się

swoimi uwagami i opiniami. Wychowankowie zaprzeczyli występowania przemocy wobec

nich samych, ani nie byli świadkami przemocy wobec innych. Konsekwencje oraz nagrody

stosowane w Placówce były dla dzieci przejrzyste i adekwatne. Wychowankowie deklarowali,

że plan dnia był dla nich zrozumiały, dyżury były odpowiednie do ich wieku

i ich nie obciążają, posiadały czas wolny i możliwości rozwoju własnych zainteresowań.

Pracownicy POW nie ograniczali ani nie utrudniali kontaktów z rodziną i bliskimi, a dzieci

powyżej 13 roku życia w określone dni mogły samodzielnie wychodzić na przepustki do

rodziny lub rówieśników. Ponadto w oczach dzieci wychowawcy byli sprawiedliwi,

opiekuńczy, dający poczucie zaufania, pomocni oraz zainteresowani sprawami swoich

podopiecznych. 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 zajęć dodatkowych, wyboru odzieży, czy ustalaniu jadłospisu.

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

Potwierdzili również, iż zapewniano im opiekę medyczną oraz otrzymywanie w razie choroby

zapisanych przez lekarza leków. Na pytanie J a k  się czujesz w Placówce?”, najczęściej
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odpowiadano „nic bym nie zmienił, jest mi tu dobrze”, Jest tu domowa atmosfera”, „można 

dogadać się z wychowawcami”. Rozmowy z osobami pracującymi z dziećmi również 

potwierdziły przestrzeganie Praw Dziecka w kontrolowanych obszarach.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka w Wrocławskim Centrum Opieki 

i Wychowania Placówce Nr 11 we Wrocławiu były przestrzegane.
(idowód: akta kontroli str. 147-185)

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani 

nieprawidłowości, w związku z tym 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 

201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U . z 2017 r., poz. 

697 ze zm.).
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