
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca2018r.

ZP-KNPS.431.2.34.2018.MS1

Pani
Elżbieta Sworacka-Dul
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Placówki Socjalizacyjno-Interwencyjnej
„Perspektywa” w Polkowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 4 - 6  czerwca 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 2018 r., poz. 998 ze zm.) kontrolerzy: Magda Saska -  

inspektor wojewódzki, przewodnicząca, Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki 

oraz Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Placówce 

Socj alizacyjno-Interwencyjnej „Perspektywa” przy ul. Głównej 3/4-5 w Polkowicach, zwanej 

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 czerwca 2017 r. do dnia 4 czerwca 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Elżbieta Sworacka-Dul odpowiedzialna 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 oraz 

Kierownika Placówki, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje



zawodowe, wizji lokalnej Placówki oraz rozmów z wychowankami i pracownikami Placówki. 

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 16. 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 Pomocy Rodzinie Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna 

„Perspektywa” w Polkowicach działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS- 

IS.9423.8.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r., zmienionej decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr ZP-KNPS.9423.2.18.2017.EM z dnia 12 maja 2017 r. i zapewnia miejsca dla 10 

wychowanków (5 miejsc socjalizacyjnych i 5 miejsc interwencyjnych).
{dowód: akta kontroli str. 1 -4)

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 

13 wychowanków, w tym 1 pełnoletnia wychowanka przebywająca w akademiku przy 

Uniwersytecie Zielonogórskim oraz 3 dzieci przyjętych interwencyjnie (w lutym i marcu 

2018 r.). Z przedstawionych przez Dyrektora grafików pracy wychowawców wynika, 

że w PO W limit miejsc nie został przekroczony, zatem pod opieką jednego wychowawcy 

znajdowała się odpowiednia liczba podopiecznych, wynikająca z § 10 ust. 1, 2 oraz § 11 ust. 

2 rozporządzenia.

Dokonując analizy grafików pracy wychowawców za miesiąc luty, kwiecień 

i maj 2018 r. ustalono, że dyżur pełnił zawsze minimum jeden wychowawca zarówno 

w dzień jak i w nocy. Wychowawców wspierali pracownicy, których zatrudnienie wynika 

z potrzeb organizowania prawidłowej opieki, bezpieczeństwa oraz dbania o prawidłowe 

funkcjonowanie Placówki, tj.: opiekunka dziecięca, pracownik socjalny, pedagog, psycholog 

oraz pielęgniarka. W sytuacji przebywania w Placówce młodszych dzieci, pomoc w opiece 

nad wychowankami organizowana była z uwzględnieniem godzin, w których dzieci 

wychodzą i przychodzą ze szkół i przedszkoli (6:00-8:00 ora 12:30-14:00). Wtedy obecny 

zawsze był wyżej wymieniony specjalista lub opiekunka dziecięca. W trakcie godzin 

poświęconych na odrabianie lekcji, wychowawcy wspierani byli przez psychologa lub 

wolontariuszy współpracujących z Placówką, natomiast jeśli małoletni potrzebował 

szczególnej opieki w trakcie trwania choroby lub wizyty lekarskiej opiekę nad dzieckiem 

przejmowała pielęgniarka. Ponadto dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej 

i bezpieczeństwa podopiecznych, kierownik POW w ramach godzin organizacyjnych, 

również osobiście zapewniał opiekę nad dziećmi.



Praca wychowawców była wspomagana przez specjalistów: pedagoga i psychologa. 

W trakcie prowadzonych przez specjalistów zajęć pod ich - opieką nie przebywało 

jednocześnie więcej niż 6 dzieci. Mając na uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był 

§ 10 ust. 3 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str.26-28, 31, 32-37, 142-146)

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia, każdy z zatrudnionych wychowawców może 

kierować procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Analiza dokumentacji oraz 

rozmowy z wychowawcami potwierdziły, że w okresie kontrolnym w POW przestrzegana 

była powyższa norma.
(dowód: akta kontroli str.28)

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 1 rodzina podopiecznych współpracowała z asystentem, 

którego podpis widniał pod planem. W pozostałych planach pomocy brakowało podpisu, 

jednak z przedłożonej dokumentacji wynikało, że Placówka współpracuje z podmiotem 

prowadzącym pracę z rodziną. Należy zatem pamiętać, aby osoby biorące udział w tworzeniu 

planu, potwierdzały to swoim podpisem.

Plany pomocy zawierały cele główne pracy z dzieckiem, o których mowa 

w § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. W jednym przypadku brakowało celu, jednak został on 

uzupełniony w trakcie kontroli i był zgodny z wnioskami zespołu ds. oceny sytuacji dziecka. 

Dokument posiadał również działania krótkoterminowe oraz długoterminowe i najczęściej 

obowiązywał przez pół roku. Plany pomocy dziecku tworzone były na podstawie pierwszej 

diagnozy. Każdy z dokumentów był modyfikowany nie rzadziej niż co pół roku, co było 

zgodne z § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 38, 111-129)

W Placówce Socjalizacyjno-Interwencyjnej „Perspektywa” wychowawcy na bieżąco 

wypełniali kartę pobytu dla każdego dziecka zawierającą opis wskazanych obszarów zgodnie 

z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 39-40)



Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

psycholog lub pedagog sporządza diagnozę psychofizyczną wychowanka o czym stanowi 

zapis § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Na 7 sprawdzonych teczek wychowanków, wszystkie 

posiadały diagnozę, która była sporządzana w ciągu siedmiu dni po przyjęciu dziecka do 

Placówki. Wyżej wymienione dokumenty w każdym przypadku zawierały obowiązujące
v_r

obszary i były opracowywane przez zatrudnionego w Placówce pedagoga (w dwóch 

przypadkach również przez psychologa).
(dowód: akta kontroli str. 41-42)

Z zatrudnionych w „Perspektywie” specjalistów: psychologa i pedagoga, tylko ten 

drugi prowadził arkusz badań i obserwacji, o którym mówi § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. 

Obaj natomiast prowadzili kartę udziału w zajęciach z podopiecznymi wymagającymi takiego 

wsparcia, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 43-47)

Dyrektor Placówki oświadczył, iż wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. 

Ponadto dzieci posiadały całodobowy dostęp do produktów żywnościowych i napojów 

znajdujących się w. kuchni, m.in.: w lodówce, co jest zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia. Jadłospis miesięczny był tworzony przez kucharkę, która uwzględniała 

prawidłową, zdrową i zbilansowaną dietę. W ramach przygotowania do usamodzielnienia 

podopieczni Placówki „Perspektywa” sami przygotowywali wszystkie posiłki, oprócz 

obiadów, które od poniedziałku do niedzieli spożywali w Placówce „Skarbek”. Dzieci 

w rozmowach indywidualnych potwierdziły powyższe informacje.
(dowód: akta kontroli str. 28,48-59)

Zgodnie z oświadczeniem pisemnym Dyrektora Placówki wszyscy wychowankowie 

byli objęcie podstawową opieką zdrowotną oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Podopieczni 

posiadają opiekę pediatryczną oraz specjalistyczną według potrzeb w Polkowickim Centrum 

Usług Zdrowotnych. Wizyty lekarskie organizowała zatrudniona w jednostce pielęgniarka. 

W każdym przypadku otrzymania recepty na wyroby medyczne i leki, zakup był realizowany 

przez pielęgniarkę, która również podawała leki, wykonywała zastrzyki i sprawowała opiekę 

nad chorymi dziećmi. W okresie objętym kontrolą odbyły się 44 wizyty w poradni 

pediatrycznej, które związane były z badaniem bilansowym, badaniem dzieci chorych, 

badaniem przed szczepieniem lub otrzymaniem skierowania do specjalisty. Podopieczni
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skorzystali z porad m.in.: stomatologa, dermatologa, ortopedy, okulisty, laryngologa, 

chirurga, neurologa, nefrologa oraz psychiatry. Wizyty lekarskie odnotowywano w aktach 

osobowych wychowanka. Ponadto jedno z dzieci wymagało zabezpieczenia w środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, tj.: hipoalergiczny preparat dla 

niemowląt i dzieci (mleko). W okresie od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. jeden wychowanek 

był hospitalizowany na oddziale psychiatrycznym, dwoje na oddziale pediatrycznym, a jedno 

dziecko na oddziale nefrologii dziecięcej.

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

zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne 

i produkty lecznicze.
(dowód: akta kontroli str. 60-61)

W okresie kontrolnym POW zapewniała wychowankom dostęp do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. Podopieczni byli 

objęci specjalistyczną pomocą zarówno pracowników jednostki (psychologa, pedagoga) jak 

również specjalistów ze szkół, do których uczęszczają dzieci.

Do zajęć organizowanych przez szkoły i poradnie, w których brały udział dzieci 

należały: zajęcia z psychologiem (9 dzieci, w tym 3 z seksuologiem), zajęcia rewalidacyjne 

z języka polskiego i matematyki (3 dzieci), zajęcia z logopedą (2 dzieci), zajęcia 

socjoterapeutyczne (2 dzieci) oraz terapia psychologiczna (4 dzieci). Ponadto podopieczni na 

terenie Placówki brali udział w indywidualnej terapii psychologiczno-terapeutycznej, 

zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, 

kulinarnych, sportowych i plastycznych. Potwierdzeniem powyższego były wpisy 

w dokumentacji dzieci (karty pobytu) prowadzone przez wychowawców oraz w kartach zajęć 

prowadzonych przez pedagoga.
(dowód: akta kontroli str.62-63)

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 ich indywidualnych 

potrzeb. Młodzi podopieczni wraz z wychowawcami uczestniczyli w zakupach odzieży, starsi 

zazwyczaj 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 

wychowanka na co dzień przebywała w akademiku, środki czystości były wysyłane pocztą 

przez wychowawcę lub uzupełniane w trakcie przyjazdu do Placówki.



(dowód: akta kontroli s tr .64-74)

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: maskotki, przytulanki, gry 

planszowe, a także komputery oraz sprzęt sportowy. Ponadto Dyrektor przedstawił fakturę 

potwierdzającą nabycie przez POW między innymi.: zabawek, lalek, gier zręcznościowych, 

zestawu edukacyjnego, maskotek oraz klocków dla podopiecznych.
(dowód: akta kontroli str. 76-78)

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

zapewnić wychowankom podręczniki, pomoce dydaktyczne i przybory szkolne. Ustalono, 

że w POW podopieczni mają zapewnione podręczniki ze szkoły, natomiast pomoce 

dydaktyczne i przybory szkolne były uzupełniane na bieżąco, co także potwierdziły rozmowy 

z dziećmi. Placówka również na bieżąco zakupuje dodatkowe książki i zeszyty ćwiczeń dla 

każdego wychowanka, który tego wymaga.
(dowód: akta kontroli str. 79-80)

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 wypłacania kieszonkowego oraz list wypłat ustalono, że kwota wyjściowa dla 

wychowanków zależna była od wieku dzieci (do 12 lat -  21 zł, od 12 do 16 lat -  26 zł, 

powyżej 16 lat -  29 zł), zachowania dziecka, celu i sposobu wydatkowania oraz 

indywidualnych potrzeb wpływających na rozwój wychowanka. Otrzymanie pieniędzy 

wychowankowie potwierdzali podpisem na liście wypłat. Podopieczni przebywający poza 

Placówką, np. w akademiku/szpitalu otrzymywali środki przekazem pocztowym lub podczas 

odwiedzin wychowawcy. W rozmowach indywidualnych wychowankowie potwierdzili 

informację, że dostają kieszonkowe zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 

i Regulaminie kieszonkowego.
(dowód: akta kontroli str. 31, 81-89)

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 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Polkowicach

(2 wychowanków),

• Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach (1 wychowanek),

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach

1 (2 wychowanków),

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach (1 wychowanek),

• Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie

(1 wychowanek),

• Uniwersytet Zielonogórski (1 pełnoletni wychowanek).

Na dzień kontroli pięcioro dzieci nie realizowało obowiązku szkolnego z powodu 

wieku (5 lat, 2 dzieci w wieku 3 lat, dwoje dzieci w wieku 19 miesięcy i 7 miesięcy).

W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał z indywidualnego 

nauczania.
(dowód: akta kontroli str. 26-27)

Nauka własna w Placówce odbywała się codziennie (od pon. do pt.) w godz. 16:00 -  

18:00, gdzie wychowawca zapewniał pomoc w odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do 

następnego dnia szkolnego. Ponadto praca wychowawcza w okresie od czerwca 2017 r. do 

maja 2018 r. wspierana była przez 4 wolontariuszy, którzy pomagali w pokonywaniu 

trudności w nauce i nadrabianiu zaległości dydaktycznych z języka angielskiego, matematyki, 

fizyki i geografii. Wobec czego w POW był przestrzegany przepis § 18 ust. 1 pkt 5 

rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 63)

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

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. W okresie objętym kontrolą 

dzieci uczestniczyły w następujących wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez 

Placówkę lub instytucje współpracujące:

• Festyn z okazji Dnia Dziecka -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

(5 wychowanków);

• Obóz w Bukowcu (4 wychowanków);

• Obóz harcerski w Wojnowie -  ZHP (6 wychowanków);

• Kolonia w Szklarskiej Porębie, w tym Edukacja Ekologiczna -  Starostwo 

Powiatowe w Polkowicach oraz współfinansowane z Programu „Z przyrodą za 

pan brat” (2 wychowanków);



• Obóz sportowy w Rewalu (1 wychowanek);

Kolonia letnia w Świeradowie Zdroju, Aąuapark Sport Hotel Malachit -  

Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie (5 wychowanków);

• Wycieczka krajobrazowo-rekreacyjna połączona z zajęciami terenowymi 

z zakresu edukacji ekologicznej do Wolińskiego Parku Narodowego DWD 

Wisełka -  Program „Z przyrodą za pan brat” cz. 2 (8 wychowanków);

• Turnus dydaktyczno-wypoczynkowy w DWD Przemków (7 wychowanków);

• Zimowisko ZHP w Szklarskiej Porębie (4 wychowanków);

• Piknik ZHP Woj nowo (3 wychowanków);

« Program stypendialny „Moja Przyszłość” -  Towarzystwo Nasz Dom, kurs 

języka niemieckiego (3 wychowanków), kurs języka angielskiego 

(5 wychowanków);

® Konkurs Dom Pozytywnej Energii „Zdrowo jemy -  energetycznie żyje my 

TAURON Polska Energia (4 wychowanków);

• Akcja „Urodziny rzecz ważna i niepowtarzalna”, otrzymanie paczki 

urodzinowej -  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych DLA NASZYCH DZIECI (4 wychowanków);

• Wyspa Wolin-Międzyzdroje - Program edukacji ekologicznej „Z przyrodą za 

pan brat” (8 wychowanków);

• Zajęcia w Międzyszkolnej Pracowni Ceramicznej -  Gimnazjum nr 1 

w Polkowicach (2 wychowanków);

• Zajęcia artystyczne z malarstwa sztalugowego -  Polkowickie Centrum 

Animacji (1 wychowanek).

Ponadto podopieczni korzystali z programów i dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę,

umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia, między innymi: treningi piłki nożnej,

koszykówki, zajęcia z akrobatyki artystycznej, lekkoatletyki i zajęcia warsztatowe ZHP.
(dowód: akta kontroli str.90-93)

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

że Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia, ponosiła opłaty za pobyt 

wychowanki w jednostce (akademiku) znajdującej się poza Polkowicami oraz pokrywała 

koszty jej przejazdu (bilety komunikacji miejskiej, przewozy regionalne), również na 

przepustki do domów rodzinnych. W okresie kontroli jedno dziecko realizowało obowiązek 

szkolny w innej miejscowości, natomiast koszt przejazdu pokrywała gmina.



(idowód: akta kontroli str.31, 94-106)

Placówka mieści się na drugim piętrze wolnostojącego budynku mieszkalnego 

w centrum Polkowic. Wychowankowie mieli do dyspozycji cztery pokoje: jeden 4-osobowy, 

jeden 5-osobowy i dwa 2-osobowe oraz 2 łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy 

osobistych i 2 toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający 

intymność i zgodność z zasadami higieny. Pokoje wyposażone były w odpowiednie meble 

i sprzęty oraz posiadały właściwe oświetlenie, na ścianach wisiały zdjęcia, plakaty a na 

półkach zabawki i książki dostosowane do wieku dzieci. Powierzchnia pomieszczeń 

zapewniała przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. 

Pokoje wymagały odświeżenia i malowania, jednak zgodnie z oświadczeniem Dyrektora 

Placówka „Perspektywa” w najbliższym czasie (w okresie wakacyjnym) przejdzie gruntowny 

i kompleksowy remont budynku, co przyczyni się do podwyższenia standardów całego 

mieszkania. Podopieczni mieli również stały dostęp do w pełni wyposażonej kuchni. Było 

w niej miejsce do przygotowywania posiłków oraz stół jadalny. Obok znajdował się pokój, 

w którym można było spożywać posiłki, stanowiący wspólną przestrzeń mieszkalną (salon). 

Znajdowały się w nim: kanapa, stół z krzesłami, szafa, szafka RTV i TV oraz biurko 

z krzesłem i komputerem stacjonarnym. Wychowankowie odrabiali lekcje w swoich pokojach 

oraz w salonie korzystając z pomocy wychowawcy. Mając na uwadze powyższe stwierdza 

się, że Placówka spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 -5  rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 1-2,30)

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, opiekun dziecięcy oraz kierownik Placówki. 

Wszyscy wychowawcy legitymowali się dyplomami ukończenia studiów wyższych (art. 98 

ust. 1 pkt 1 ustawy), a opiekun dziecięcy posiadał kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. 

Placówka obsługiwana była także przez: pedagoga, psychologa oraz pracownika socjalnego, 

którzy również spełniali wymagania określone w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy. Dyrektor 

Placówki Pani Elżbieta Sworacka-Dul zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu pracy 

i posiadała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.
(dowód: akta kontroli str. 107-108)

W kontrolowanej jednostce 2 podopiecznych (rodzeństwo) przebywało ponad 18

miesięcy i nie posiadało uregulowanej sytuacji prawnej, wobec czego Dyrektor jednostki
9
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złożył wniosek do właściwego sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń 

wobec dziecka zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy. Jednakże należy podkreślić, że rodzeństwo 

D. i A. Sz. zostało umieszczene w „Perspektywie” w dniu 24 września 2015 r., natomiast 

wyżej wymieniony wniosek został złożony w dniu 11 maja 2017 r., z czego wynika, 

że ustawowy termin 18 miesięcy został przekroczony. Należy w przyszłości przestrzegać 

wyżej wymienionego terminu.

Ponadto w trakcie kontroli 2 wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną zostało 

zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego w terminie 27 września 2016 r. oraz 7 kwietnia 2017 r. 

i oczekują na przysposobienie.
{dowód: akta kontroli str.26-27, 130-141)

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. W rozmowach

z inspektorami brało udział 3 wychowanków w wieku od 7 do 15 lat i dotyczyły one

przestrzegania Praw Dziecka w Placówce „Perspektywa” przez osoby pracujące z dziećmi.

Większość podopiecznych chętnie dzieliła się swoimi uwagami i opiniami. Każdy

potwierdził, że posiadał możliwość kształcenia, rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań,

a ponadto dysponował czasem do zabawy i wypoczynku. Rozmowy indywidualne

potwierdziły brak występowania przemocy w Placówce, jasny system konsekwencji

i nagradzania oraz stabilne środowisko wychowawcze (wychowawcy, którym dzieci ufają).

Pracownicy „Perspektywy” nie ograniczali ani nie utrudniali wychowankom kontaktów

z rodziną i bliskimi, a dzieci powyżej 13 roku życia w określone dni mogły samodzielnie

wychodzić na przepustki do rodziny lub rówieśników. 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 wskazywali, że dyżury i obowiązki są

dostosowane do ich możliwości i traktowali je jako pomoc w przygotowaniu do

samodzielnego życia. Nie stwierdzono również łamania prawa dziecka w zakresie dostępu do

informacji i wyrażania własnej opinii w sprawach, które go dotyczą, tj.: uwzględniania

wyboru zajęć dodatkowych, wyboru odzieży, czy ustalania jadłospisu. W trakcie rozmów

potwierdzono także odpowiednią opiekę medyczną oraz otrzymywanie w razie choroby

zapisanych przez lekarza leków. Ponadto kontrolerzy poddali pod obserwację pięcioro

podopiecznych w wieku od 7 miesięcy do 5 lat. Wychowankowie swobodnie przebywali
10



w obecności osób dorosłych, chętnie rozmawiali (dzieci w wieku 3 i 5 lat), bawili się 

i komunikowali swoje potrzeby. Najmłodsze dzieci (7 i 19 miesięcy) samodzielnie wyciągały 

rączki do opiekunów, uśmiechały się na ich widok, nawiązywały kontakt wzrokowy 

i domagały się uwagi. Nie zauważono oznak wycofania, lęku i niepokoju związanego 

z obecnością wychowawców.

Wobec powyższego należy uznać, że w jednostce kontrolowanej Prawa Dziecka były 

przestrzegane.
(idowód: akta kontroli str. 147-155)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzime Placówce Socjalizacyjno-Interwencyjnej „Perspektywa” 

w Polkowicach stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Brak arkuszy badan i obserwacji prowadzonych przez psychologa.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Prowadzić arkusz badań i obserwacji psychologicznych dla każdego dziecka.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Termin realizacji: do 31 sierpnia 2018 r.

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 2018 r., poz. 

998 ze zm,). Proszę w terminie do dnia 1 września 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

(przewodniczący)

(kontroler)

‘■.UWH-.O... i.VC..  iiii-i
(kontroler)

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Zdrowia i Polityki le j

(kierownik komórki do spraw kontroli)
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