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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu została przekazana informacja dotycząca rzekomych zaniedbań 

w sprawowaniu opieki nad dziećmi przez osoby zatrudnione we Wrocławskim Centrum 

Opieki i Wychowania Placówce Nr 3 przy ul. Legnickiej 21/9 we Wrocławiu. Informujący 

wskazał na nieprawidłowości w zakresie czystości skóry głowy i włosów wychowanków, 

zasinień niewiadomego pochodzenia oraz zaginięcia rzeczy osobistych.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 2 czerwca 2016 r. na podstawie art. 122 

i art. 122a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575) zespół kontrolny w składzie: Grażyna Zielińska -  

starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Honorata Borowiec -  starszy 

inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym 

we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 3 we Wrocławiu przy 

ul. Legnickiej 21/9, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 lutego 2014 r. do 2 czerwca 2016 r. funkcję 

Dyrektora Placówki pełnił Pan Sylwester Pajęcki. 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, 

pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, pielęgniarkę, wychowawców oraz 

wychowanków. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr. 18. 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.

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania Placówka Nr 3 we Wrocławiu z siedzibą 

przy ul. Legnickiej 21/9 jest publiczną jednostką wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej i działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym w dniu 

22 września 2015 r. przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, w uzgodnieniu 

z Dyrektorem Departamentu Jackiem Sutrykiem. Placówka zapewnia 14 miejsc i działa 

na podstawie decyzji Nr PS-IS.9423.20.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 

2014 roku, zmienionej decyzją Nr PS-IS.9423.4.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. ze względu 

na zmianę siedziby Placówki. Kontrolowana jednostka zajmuje lokal o powierzchni ok. 

160 m2. na II piętrze w starej odrestaurowanej kamienicy. Wychowankowie zamieszkują dwa 

w pełni wyposażone pokoje pięcioosobowe i jeden czteroosobowy. Do dyspozycji dzieci 

przeznaczony jest duży salon, w którym są: stół, krzesła, komplet wypoczynkowy oraz 

telewizor. Na regałach znajdują się książki, gry i zabawki. Dalszą część mieszkania stanowią 

kuchnia z aneksem jadalnym oraz pomieszczenie z dwiema toaletami, kabiną prysznicową 

oraz miejscem przeznaczonym do prania, wyposażonym w pralkę automatyczną. Dodatkowo 

obok kuchni zostało wydzielone pomieszczenie spełniające rolę spiżami (dowód: akta 

kontroli str. 9-24 i 38).

W dniu kontroli w Placówce przebywało 10 wychowanków w wieku od 5 do 15 roku 

życia, w tym cztery rodzeństwa. Dwoje dzieci (5 1. i 7 1.) uczęszcza do dwóch różnych 

przedszkoli natomiast pozostałe realizują obowiązek szkolny w szkołach podstawowych 

i gimnazjach. Dzieci młodsze (do 13 roku życia) do przedszkoli i szkół odwożone 

i przywożone są pod opieką wychowawcy służbowym busem. Natomiast starsi 

wychowankowie dzięki umowie zawartej z Wydziałem Komunikacji Miejskiej Urzędu 

Miasta we Wrocławiu korzystają z darmowej komunikacji miejskiej (dowód: akta kontroli 

str. 41).

W Placówce zatrudnionych jest 5 wychowawców. Specjalistyczną opiekę nad dziećmi 

sprawują: pedagog, psycholog i terapeuta. Ponadto Centmm zatrudnia także pielęgniarkę oraz 

pracownika socjalnego. Ustalono, że wszyscy wyżej wymienieni pracownicy posiadają 

kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami tj. art. 98 ust. 1 i 3 ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 6-9).

Z przekazanej do Wydziału Polityki Społecznej informacji wynika, 

że w Placówce odnotowano przypadki wszawicy oraz na ciele dzieci siniaki. Podczas 

kontroli przeprowadzono rozmowy z wszystkimi zatrudnionymi w Placówce wychowawcami, 

pielęgniarką oraz wychowankami. Sprawdzono także prowadzoną przez pielęgniarkę
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dokumentację medyczną dzieci. Ustalono, że po przyjęciu dziecka do Placówki pielęgniarka 

dokonuje wstępnej oceny jego stanu zdrowia. Do zadań pielęgniarki należy między innymi:

• kontrolowanie stanu zdrowia wychowanków,

• udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia,

• nadzór nad wydawaniem lekarstw zleconych przez lekarza,

• prowadzenie dokumentacji medycznej,

• dowożenie i odbieranie wychowanków do przychodni i szpitala,

• czuwanie nad wyposażeniem gabinetu, zapasem właściwych lekarstw,

• organizowanie dostępności podstawowych leków,

• uczestniczenie w posiedzeniach Stałych Zespołów.

Każdy wychowanek ma założoną dokumentację medyczną składającą się z:

• zeszytu zdrowia, w którym odnotowywane są wszystkie wizyty u lekarza, zalecenia, 

przeprowadzone badania,

• książeczki zdrowia,

• karty szczepień,

• karty przyjęcia i oceny stanu zdrowia.

Ponadto do dokumentacji medycznej dołączone są: wypisy ze szpitali, informacje 

o podawanych lekach (karta podawanych leków) oraz wizytach u stomatologa a także zgoda 

rodziców na leczenie. Co pół roku sporządzana jest półroczna diagnoza zdrowia. 

Systematycznie co dwa tygodnie pielęgniarka sprawdza dzieciom czystość ciała oraz głowy. 

Meldunki z przeglądu odnotowywane są w tzw. „zeszycie czystości”. Na podstawie 

przedstawionej podczas kontroli dokumentacji oraz w wyniku przeprowadzonych rozmów 

z dziećmi i wychowawcami ustalono, że w Placówce odnotowane były przypadki wszawicy. 

Najczęściej stwierdzano, że dzieci miały wszy po powrotach z pobytów w domach

rodzinnych. Były też przypadki gdy młodsi wychowankowie przenosili je  z przedszkoli,

do których uczęszczali. Każdorazowo powyższe sytuacje były odnotowywane 

w dokumentacji i zgłaszane pielęgniarce, która zabezpieczała wychowanków w odpowiednie 

preparaty na wszawicę i kontrolowała do momentu całkowitego oczyszczenia włosów i skóry 

głowy. Ponadto profilaktycznie wszystkie dzieci były zaopatrzone w środek zabezpieczający 

przenoszenie wszy (dowód: akta kontroli str. 34- 35).

Pani pielęgniarka oraz zatrudnieni w Placówce wychowawcy złożyli również

oświadczenie, że każde zauważone zmiany na skórze dzieci (siniak, zadrapanie) były 

natychmiast opatrywane, a sytuacja ich powstania wyjaśniana. Informacje te potwierdzili 

także wychowankowie. Natomiast w ostatnim czasie odnotowano dwie sytuacje, w których 

doszło do niewielkiego uszkodzenia ciała. Pierwsza zdarzyła się w dniu 3 maja 2016 r., jedna 

z młcdszych wychowanek podczas spaceru z mamą wpadła pod koła roweru. Natychmiast



wezwano pogotowie, które udzieliło jej doraźnej pomocy. Z oględzin powypadkowych 

wynikało, że poza otarciem i siniakiem na policzku wychowanka nie doznała większych 

obrażeń. Jak wynika z raportu Pielęgniarki, otarcie zostało zabezpieczone specjalną maścią.

Druga sytuacja miała miejsce w dniu 31 maja 2016 r., gdy najmłodsza wychowanka 

podczas zabawy w Przedszkolu zderzyła się z innym dzieckiem i w wyniku tego zdarła 

naskórek na policzku. Otarcie zostało opatrzone, a ze zdarzenia sporządzono notatkę (dowód: 

akta kontroli str.33).

W celu wyjaśnienia zarzutu dotyczącego zaginięcia lub zabierania rzeczy osobistych 

przeprowadzono rozmowy z wychowawcami oraz wychowankami. Z udzielonych przez 

najstarsze wychowanki informacji wynika, że jakiś czas temu zdarzyło się, iż zginęła im 

bielizna oraz pojedyncze kosmetyki. Nie mają podejrzeń kto mógł to zrobić, nikogo nie 

oskarżają. Zdaniem wychowawców bielizna oraz pojedyncze rzeczy, które odkładane były 

do wspólnego prania, odnajdywały się dopiero po jakimś czasie. Zdarzało się także, że sami 

wychowankowie podczas sortowania wypranej odzieży, przez pomyłkę zabierali nie swoje 

rzeczy. W rozmowie z wychowawcami wyjaśniono, że kosmetyki najprawdopodobniej były 

zabierane lub zużywane przez młodsze rodzeństwo przebywające w Placówce. W związku 

z powyższym zasugerowano, by wychowawcy podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

zwracali większą uwagę na poszanowanie przez dzieci cudzej własności (dowód: akta 

kontroli str.39).

Jednocześnie w wyniku przeprowadzonych z dziećmi rozmów oraz po dokonaniu 

analizy grafików ustalono, że wychowawcy w ciągu dnia rozpoczynali w Placówce pracę od 

godziny 14.00. W sytuacji gdy starsze dzieci kończyły naukę wcześniej, zmuszone były 

czekać w szkole do momentu przyjścia wychowawcy do Placówki na dyżur. Kontrolujący 

zwrócili uwagę, że dyżury wychowawcze powinny być tak zaplanowane żeby zapewnić 

wychowankom całodobową opiekę.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym we Wrocławskim 
Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 3 we Wrocławiu nie wydaje się zaleceń 
pokontrolnych.

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. z 2016 r., poz. 575).

Pouczenie:

Polityki Społecznej
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