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Ewa Dziwosz
Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo -  
Wychowawczych
Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza 
„Trzeboszańskie Wzgórze” 
w Świdnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14- 16 listopada 2018 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Honorata 

Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki i Piotr Szafarowicz -  główny specjalista 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Zespole Placówek 

Opiekuńczo -  Wychowawczych Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Trzeboszańskie 

Wzgórze” w Świdnicy przy ul. Trzeboszańskiej 45, zwanej w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Placówką”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2018 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, praw dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 14 listopada 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Ewa Dziwosz odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. Na czas prowadzonych w Placówce czynności kontrolnych Dyrektor 

upoważnił wychowawców: Panią Agnieszkę Szymanowską i Panią Wiolettę Tetkowską



do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień w przedmiocie kontroli (upoważnienie 

w aktach kontroli).

W zakresie działalności Placówki 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 i wyjaśnień składanych przez koordynatora 

Placówki, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe 

pracowników merytorycznych, wizji lokalnej jednostki oraz indywidualnych rozmów 

z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 2/2018.

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).

Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych Placówka Opiekuńczo -  

Wychowawcza „Trzeboszańskie Wzgórze” w Świdnicy przy ul. Trzeboszańskiej 45 jest 

publiczną placówką opiekuńczo -  wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez 

Powiat Świdnicki na podstawie decyzji nr PS-IS.9423.39.2013 z dnia 6 września 2013 r. 

wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Bieżącą działalność Placówki określał Regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą 

nr 221/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. W przedłożonym 

Regulaminie stwierdzono następujące uchybienia i niezgodności z ustawą:

1) w § 2 pkt 4, § 10 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, § 13 pkt 10, § 14 pkt 7, § 17 pkt 9, § 26 ust. 1 pkt 1 

błędnie użyto określenia „stały” w stosunku do zespołu, o którym mowa w art. 135 ustawy;

2) w § 4 ust. 3 zapisano, że w Placówce może przebywać jednocześnie do 11 dzieci, 

co jest niezgodne z art. 95 ust. 3 ustawy oraz § 25 ust. 3 niniejszego Regulaminu;

3) w § 5 pkt 4 przywołano przepis, który nie ma zastosowania w stosunku do pełnoletnich 

osób opuszczających formy pieczy zastępczej;

4) w § 24 ust. 3 błędnie wskazano koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowe 

centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jako organy 

opiniotwórcze warunkujące przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo -  

wychowawczej tego samego typu (dowód: akta kontroli str. 39-56).

W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała opiekę i wychowanie dla 9 dzieci 

oraz 2 osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Na podstawie 

losowo wybranych pięciu grafików pracy wychowawców w okresie od lutego do 

października 2018 r. stwierdzono, że Placówka zapewniała całodobową opiekę i wychowanie 

przez siedem dni w tygodniu. Dyżury wychowawcze pełnione były w godzinach od 8:00 do 

20:00 oraz od 20:00 do 8:00 dnia następnego. W czasie dużurów dziennych (8:00 - 20:00)



wychowankowie przebywali pod opieką wychowawcy lub osoby zatrudnionej na stanowisku 

„opiekun”, co jest niezgodne z normą określoną w § 10 ust. 2 rozporządzenia. W sytuacjach 

koniecznych np. umieszczenie małego dziecka lub dziecka wymagającego szczególnych 

oddziaływań ze względu na stan zdrowia i emocji, dyżury popołudniowe w godzinach 

od 12:00 do 20:00 pełnił również drugi wychowawca lub „opiekun”. W porze nocnej opiekę 

w Placówce sprawowała zawsze jedna osoba pracująca z dziećmi, wymieniona w katalogu 

art. 98 ustawy oraz osoba zatrudniona na stanowisku „opiekun”, co jest niezgodne z § 11 ust. 

2 rozporządzenia. Realizując wymóg § 16 ust. 1 rozporządzenia, każdy z wychowawców 

kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Z kolei, pod opieką pedagoga, 

psychologa lub terapeuty (specjaliści zatrudnieni w Zespole Placówek Opiekuńczo -  

Wychowawczych) w czasie zajęć przez nich prowadzonych przebywało zawsze nie więcej 

niż 6 dzieci (dowód: akta kontroli str. 59-83,267-271).

Wypełniając obowiązek wskazany w § 14 rozporządzenia, każde dziecko umieszczone 

w Placówce miało sporządzoną przez psychologa lub pedagoga diagnozę psychofizyczną. 

Poddane ocenie diagnozy dzieci z grupy kontrolnej zawierały dane i informacje dotyczące 

mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem, jego 

rozwoju, a także wskazania do dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem oraz pracy z jego 

rodziną. W żadnym z kontrolowanych przypadków diagnozy nie zawierały wskazań 

dotyczących pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka. Badane diagnozy, z wyjątkiem jednej, nie zawierały informacji 

dotyczących przygotowania do usamodzielnienia. Tym bardziej jest to istotne, 

gdyż wychowankowie Placówki to w 60 % osoby powyżej 16 roku życia. W ocenie organu 

kontroli za przygotowanie do usamodzielnienia należy uznać wszelkie oddziaływania 

wychowawcze, w wyniku których dziecko nabywa wiedzy i umiejętności potrzebnych 

w życiu dorosłym, np. utrzymanie czystości, higiena, dobór ubrań do pory roku, zarządzanie 

pieniędzmi, dokonywanie zakupów, przygotowanie posiłków, pranie, prasowanie, itp. 

(dowód: akta kontroli str. 85-86).

Dla dzieci przebywających w Placówce, zgodnie z § 15 rozporządzenia, wychowawcy 

kierujący procesem wychowawczym we współpracy z asystentem lub przedstawicielem 

podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka 

przygotowywali plany pomocy zawierające cel pracy z dzieckiem oraz działania długo 

i krótkoterminowe. Plany były przygotowywane co 6 miesięcy, tym samym modyfikowane 

w miarę potrzeb. W planach pomocy zakreślono również obszary i działania dotyczące, 

m.in. sytuacji prawnej dziecka, kontaktów z rodzicami, funkcjonowania w Placówce, nauki, 

zdrowia, potrzeb materialnych i rozwoju zainteresowań (dowód: akta kontroli str. 87-88).
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Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w Placówce dla każdego 

dziecka prowadzona była karta pobytu. Oceny prawidłowości prowadzenia kart pobytu 

dokonano w oparciu o dokumenty za luty, czerwiec i wrzesień 2018 r. Stwierdzono, że każda 

karta pobytu dziecka z grupy kontrolnej zawierała wymagane opisy i informacje wskazane 

w § 17 ust. 1 pkt. 2 lit. od a) do i) rozporządzenia (dowód: akta kontroli str. 89-90).

W okresie objętym kontrolą z dziećmi umieszczonymi w Placówce pracował pedagog, 

psycholog i terapeuta. Specjaliści (pedagog i psycholog) obligatoryjnie prowadzili 

dla każdego dziecka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych. 

Arkusze zawierały dane dziecka, informację o poczynionej obserwacji, a także skalę pomiaru 

wybranych 20 cech zachowania dziecka, np. pilność i staranność, lękliwość, uczynność, 

pewność siebie, agresja słowna i fizyczna, opiekuńczość, itp. Dodatkowo, dla dzieci tego 

wymagających, wszyscy specjaliści prowadzili zajęcia odnotowywane w kartach udziału 

w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa lub terapeutę. Psycholog prowadził 

najczęściej indywidualne zajęcia psychoedukacyjne, rozmowy terapeutyczno -  wspierające 

i zajęcia relaksacyjne, pedagog koncentrował się na zajęciach kompensacyjnych, natomiast 

terapeuta prowadził terapię biofeedback, indywidualne zajęcia kompensacyjne z matematyki 

oraz wsparcie i terapię pedagogiczną. Pięcioro wychowanków uczestniczyło w zajęciach 

wyrównawczych, rewalidacyjnych organizowanych przez szkoły, do których uczęszczają 

(dowód: akta kontroli str. 91-92,149-165, 104-105, 235-243).

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 roku) winien 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 dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną. 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji wychowanków stwierdzono, że obowiązek ten 

został spełniony wobec czworga wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej 

w październiku 2014 r. oraz w kwietniu 2016 r. {dowód: akta kontroli str. 93-99).

Na podstawie złożonego przez koordynatora Placówki oświadczenia, a także 

indywidualnych rozmów z wychowankami stwierdzono, że Placówka zapewniała 

podopiecznym całodzienne wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, 

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

We wszystkie dni tygodnia firma cateringowa BONO ze Świdnicy zapewniała dwudaniowe 

obiady. Śniadania, podwieczorki i kolacje przygotowywane były przez wychowawców 

i wychowanków z produktów uwzględniających potrzeby wszystkich mieszkańców.



W okresie objętym kontrolą nie było w Placówce podopiecznych wymagających specjalnej 

diety żywieniowej, ani ze względów zdrowotnych, ani religijnych. Wychowankowie mieli 

swobodny, lecz kontrolowany dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz 

napojów przez całą dobę (dowód: akta kontroli str. 101-143, 191-192, 263-266).

Każdy wychowanek z chwilą przyjęcia do Placówki zostaje objęty opieką lekarza 

rodzinnego w Przychodni NZOZ „Medyk” przy ul. Gdyńskiej w Świdnicy. Bieżący nadzór 

nad zdrowiem wychowanków oraz dokumentacją medyczną sprawuje pielęgniarka 

zatrudniona w Zespole Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych. Pielęgniarka 

odpowiedzialna jest również za zakup koniecznych lekarstw oraz ich ordynację. W okresie 

objętym kontrolą wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy specjalistów, m.in. okulisty, 

neurologa, ortopedy, ginekologa, dermatologa, laryngologa, psychiatry, chirurga, alergologa. 

Zgodnie z potrzebami i zaleceniami lekarskimi Placówka zaopatrywała swoich 

podopiecznych w okulary (6 osób), obuwie ortopedyczne (1 osoba) oraz aparat ortodontyczny 

(1 osoba) (idowód: akta kontroli str. 145-166).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia Placówka zapewniała każdemu 

wychowankowi, według indywidualnych potrzeb, odzież, obuwie, bieliznę, środki higieny 

osobistej oraz podręczniki i przybory szkolne. Kilka razy w roku koordynator Placówki 

pobierał środki finansowe przeznaczone na zakup odzieży, obuwia, itp. Starsi 

wychowankowie samodzielnie kupowali sobie ubrania i rozliczali się z powierzonych 

pieniędzy. Młodszym dzieciom zakupy odzieżowe robili wychowawcy. Wszystkie zakupy 

odnotowywane były w zeszycie wraz z potwierdzeniem odbioru przez wychowanka (dowód: 

akta kontroli str. 167-179, 192).

W każdym miesiącu wyznaczony wychowawca Placówki odpowiedzialny był 

za zakup środków higieny osobistej i środków do utrzymania czystości, m.in.: pasty 

do zębów, mydła, szampony, płyny do kąpieli, dezodoranty, produkty do higieny intymnej, 

proszki do prania, płyny do mycia naczyń, itp. Wychowankowie część otrzymanych środków 

do higieny osobistej mieli w swoich pokojach, a część w łazienkach. Utrzymanie czystości 

w Placówce należało do obowiązków wychowawców i wychowanków (dowód: akta kontroli 

str. 192).

Placówka we współpracy ze szkołami zaopatrzyła wszystkich wychowanków 

uczęszczających do szkół podstawowych w podręczniki. Dodatkowe przybory szkolne oraz 

podręczniki dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych Placówka zabezpieczyła 

we własnym zakresie. Wyposażenie szkolne uzupełniane było na bieżąco według potrzeb 

(dowód: akta kontroli str. 181-189).

Na podstawie oświadczenia Dyrektora Placówki oraz przekazanej kopii kalendarium 

„wyjść i imprez” w latach 2017 i 2018 stwierdzono, że wychowankowie mieli zapewniony



dostęp do zajęć wychowawczych, zajęć kulturalno -  oświatowych oraz sportowo -  

rekreacyjnych. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych wychowankowie wyjeżdżali 

na kolonie i zimowiska (dowód: akta kontroli str. 193-233).

W okresie objętym kontrolą wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki. Troje wychowanków uczęszczało do szkół podstawowych oraz czworo 

do szkół ponadpodstawowych. Jedno dziecko objęte było szkolnictwem specjalnym, 

kolejnych dwoje realizowało obowiązek szkolny w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 

a jedna wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Codzienną pomoc w nauce 

i odrabianiu zadań domowych zapewnili, zwłaszcza młodszym dzieciom, wychowawcy. 

Starsi wychowankowie samodzielnie organizowali sobie czas na naukę. W przypadku 

powtarzających się problemów z nauką danego przedmiotu, Placówka zapewniała 

wychowankowi korepetycje. Zarówno w roku szkolnym 2017/2018, jak i 2018/2019 żaden 

z wychowanków nie był i nie jest objęty nauczaniem indywidualnym (dowód: akta kontroli 

str. 57-58).

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

za wyżywienie wychowanków przebywających w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 

młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz w ośrodku szkolno -  wychowawczym. 

Placówka pokrywała również koszty przejazdów wychowanków do i z miejsca 

uzasadnionego pobytu dzieci poprzez zakup biletów jednorazowych i miesięcznych oraz 

udostępniała transport własny (dowód: akta kontroli str. 274).

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” z dnia 27 marca 2018 r. oraz list wypłat za 

luty, czerwiec i wrzesień 2018 r. ustalono, że kwota wyjściowa dla wychowanków zależna 

była od wieku dzieci (do 6 lat -  20 zł, od 7 do 12 lat -  30 zł, od 13 do 15 lat -  40 zł i powyżej 

16 lat -  50 zł), zachowania dziecka, celu i sposobu wydatkowania oraz indywidualnych 

potrzeb wpływających na rozwój wychowanka. Powyższy Regulamin określał także kryteria 

zwiększania oraz obniżania kieszonkowego, w tym zakładał minimalną wysokość 

kieszonkowego w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu w wysokości 10 zł, co było 

kwotą niższą niż ww. 1 %. W trakcie kontroli Dyrektor Placówki Zarządzeniem nr 19/2018 r. 

z dnia 15 listopada 2018 r. zmienił obowiązujący Regulamin w obszarze nieprawidłowości 

i tym samym ustalił minimalną kwotę kieszonkowego w wysokości 12 zł. Zobowiązano 

Dyrektora Placówki do wypłacenia różnic wynikających ze zmian do końca 31 grudnia 2018 

r. Ponadto wskazano w obu dokumentach błędne uregulowania dotyczące, m.in.: wskazania



jako podstawy prawnej funkcjonowania systemu wypłat kieszonkowego ustawy o pomocy 

społecznej, ustalenia progu wiekowego do wypłaty kieszonkowego na poziomie 0 -  6 lat oraz 

wprowadzenia obowiązku rozliczania się wychowanka z otrzymanych pieniędzy. Powyższe 

zapisy w zarządzeniu Dyrektora uznaje się za uchybienia, które należy wyeliminować, 

(idowód: akta kontroli str. 245-261).

Na dzień kontroli Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Trzeboszańskie Wzgórze” 

w Świdnicy prowadziła działalność na dwóch kondygnacjach budynku jednorodzinnego przy 

ul. Trzeboszańskiej 45 w Świdnicy. Do dyspozycji wychowanków przeznaczono pięć pokoi, 

w tym 4 pokoje dwuosobowe i 1 pokój trzyosobowy. Łączna liczba miejsc do spania 

wynosiła 11. Pokoje wyposażono w łóżka lub tapczany, szafy, biurka, półki, krzesła, itp. 

Oświetlenie w pokojach zapewniały lampy sufitowe. Do dyspozycji wychowanków 

przeznaczono 1 łazienkę (wyposażoną w kabinę prysznicową, wannę, bidet i umywalkę) oraz 

2 toalety. W Placówce był również aneks kuchenny kompletnie wyposażony w sprzęty 

gospodarstwa domowego, stół, krzesła, sztućce, talerze, itp. Przestronny pokój dzienny został 

zagospodarowany w sposób umożliwiający zarówno naukę własną, jak i miejsce do spotkań 

i wypoczynku wychowanków (dowód: akta kontroli str. 273).

W okresie objętym kontrolą do bezpośredniej pracy z dziećmi zatrudnionych było 

pięciu wychowawców oraz opiekun, ich praca była wspomagana przez pedagoga, dwóch 

psychologów i terapeutę. Wskazuje się, iż stanowisko „opiekun” nie zostało wpisane 

do katalogu osób pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo -  wychowawczej, zawartym 

w art. 98 ust.l ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W wyniku analizy 

przedłożonej dokumentacji z akt osobowych stwierdzono, iż osoba zatrudniona na w/w 

stanowisku nie posiada kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku wychowawcy ani 

opiekuna dziecięcego, o którym mowa w art. 98 ust. ł pkt 5 ustawy. Dyrektor Placówki oraz 

pozostałe osoby pracujące z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe określone 

w art. 97 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy (dowód: akta kontroli str. 267-271).

Celem oceny przestrzegania praw dziecka, o których mowa w art. 4 ustawy 

przeprowadzono indywidualne rozmowy z sześciorgiem wychowanków Placówki w wieku 

11 - 18 lat, którzy wyrazili zgodę na rozmowę z inspektorami do spraw kontroli. 

Wychowankowie otwarcie i swobodnie mówili o swoim pobycie w Placówce i swoich 

opiekunach. Twierdzili, że znają swoją sytuację rodzinną i mają możliwość utrzymywania 

kontaktów z osobami bliskimi. W Placówce czuli się bezpiecznie, mogli liczyć na pomoc 

i wsparcie ze strony dorosłych, a w rozmowach z opiekunami wyrażać swoje opinie. 

W sytuacjach koniecznych mieli również zapewnioną pomoc w nauce. W Placówce 

obowiązywały zasady dotyczące bezpieczeństwa, realizacji obowiązków związanych 

z utrzymaniem czystości i porządku, zachowania oraz spędzania czasu wolnego. Podopieczni



Placówki nie wnosili żadnych uwag i zastrzeżeń dotyczących wyżywienia, zaopatrzenia 

w odzież i środki higieny osobistej oraz kieszonkowe.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole 

Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej 

„Trzeboszańskie Wzgórze” w Świdnicy stwierdzono nieprawidłowości, których przyczyną 

było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej:

1) wybrane zapisy Regulaminu organizacyjnego są niezgodne z przepisami ustawy;

2) w Placówce w czasie zajęć opiekuńczo -  wychowawczych oraz w godzinach nocnych 

wychowankowie pozostawali pod opieką osoby zatrudnionej na stanowisku „opiekuna”, która 

nie posiadała kwalifikacji zawodowych ani na stanowisko wychowawcy, ani opiekuna 

dziecięcego, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy;

Wskazane nieprawidłowości skutkują obniżeniem standardu pracy opiekuńczo -

wychowawczej realizowanej przez Placówkę.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1) Dostosować zapisy Regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo -  

Wychowawczych Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Trzeboszańskie Wzgórze” 

w Świdnicy do obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.).

Termin realizacji: do 28 lutego 2019 r.

2) Zapewnić wychowankom właściwą opiekę w czasie zajęć opiekuńczo -

wychowawczych oraz w godzinach nocnych przez osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna: § 10 ust. 2 i §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

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

(Dz.U. nr 292, poz. 1720) w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 998 

z późn. zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie

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. 2018, poz. 998 

z późn. zm.).

W terminie do dnia 5 marca 2019 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien 

powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków 

przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.
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