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Pan
Sylwester Pajęcki
Dyrektor
Wrocławskiego Centrum Opieki 
i Wychowania Placówki nr 14 
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 18 i 21 lutego 2022 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, zwanej dalej 

„ustawą” (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447), kontrolerzy Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Edyta Kubicka 

-  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Emilia Molska -  inspektor 

wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym we Wrocławskim 

Centrum Opieki i Wychowania Placówce nr 14 we Wrocławiu przy ul. Podwale 67/8 i 8a, 

zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności Placówki w zakresie realizacji zadań 

dotyczących usamodzielniania wychowanków, sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku 

oraz zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2022 r. W okresie objętym kontrolą, 

tj. od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 18 lutego 2022 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. 

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod nr 55. Postępowanie kontrolne 

przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań oraz 

oświadczeń złożonych przez dyrektora Placówki. 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).

W toku czynności kontrolnych ustalono:

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania Placówka nr 14 we Wrocławiu przy 

ul. Podwale 67/8 i 8a działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS- 

IS.9423.66.2014 z dnia 13 października 2014 r. (z późn. zm.) i zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci 

pozbawionych opieki rodzin własnych. Bieżącą działalność Placówki określa Regulamin 

Organizacyjny z dnia 6 listopada 2020 r. zatwierdzony przez Dyrektora jednostki, a Statut 

Centrum stanowi załącznik do uchwały Nr XXI/452/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 

stycznia 2021 r. Zgodnie z Regulaminem, Placówka łączy zadania typu socjalizacyjnego 

i interwencyjnego. {dowód: akta kontroli str. 14-29)

W dniu kontroli, na podstawie analizy zestawienia tabelarycznego ewidencji 

stwierdzono, że w Placówce umieszczonych było 14 wychowanków, wszyscy w wieku 

powyżej 10 roku Życia. {dowód: akta kontroli str. 30)

Zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka 

do placówki opiekuńczo -  wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza jego diagnozę 

psychofizyczną. Dla potrzeb jednostki wprowadzono dodatkowo wewnętrzy dokument 

„wstępne działania w pracy z  dzieckiem”, w którym wskazane zostały działania diagnostyczne 

podejmowane wobec dziecka w celu opracowania ostatecznie diagnozy psychofizycznej. 

Stwierdzono, że w Placówce wszystkie dzieci miały sporządzony powyższy dokument przy 

udziale dodatkowo pielęgniarki oraz pracownika socjalnego. Diagnozy zawierały analizę 

obszarów ujętych w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia oraz potrzeby dziecka w każdym z tych 

obszarów. Aktualizacje diagnozy dokonywane były co pół roku (gdy zachodziła konieczność 

także częściej), a po dwóch latach opracowywano ponownie każdemu dziecku nową diagnozę.

{dowód: akta kontroli str. 31-34, 35-41, 42-43)

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, sporządza plan pomocy dziecku. Na potrzeby Placówki 

każde dziecko miało opracowany tzw. „indywidualny plan pomocy dziecku wstępny”, 

obowiązujący przez 3 pierwsze miesiące pobytu dziecka w Placówce, tj. do momentu
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opracowania wychowankowi diagnozy psychofizycznej. Po tym czasie powstawał właściwy 

plan pomocy, który zawierał:

• cel pracy z dzieckiem -  jeden z czterech określonych w § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia: 

powrót do rodziny biologicznej, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie 

w rodzinie zastępczej lub przygotowanie do usamodzielnienia,

• cele i działania krótko- i długoterminowe oraz ich realizatorów.

W toku kontroli ustalono, że w 2 przypadkach plan pomocy opracowano w kontakcie 

z asystentem rodziny, w pozostałych dokumentach znajdowała się adnotacja informująca o jego 

braku.

Działania w planach pomocy określano na podstawie dokumentów dziecka, o których mowa 

w § 15 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia oraz analizy obszarów, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 3 

rozporządzenia. W planach pomocy uwzględniano cele i działania w zakresach: środowiska 

rodzinnego, zdrowia, psychologicznym, pedagogicznym, przygotowania do samodzielnego 

życia.

Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia, plany były modyfikowane co 6 miesięcy. 

Dodatkowo po tym okresie sporządzano sprawozdanie z jego realizacji.

Na podstawie zebranych informacji i analizy przedłożonych do kontroli dokumentów 

potwierdzono, iż w Placówce przestrzegano § 15 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 100 ust. 3 ustawy 

dotyczących obowiązku prowadzenia dla każdego dziecka planu pomocy oraz realizacji zadań 

z niego wynikających.

W okresie objętym kontrolą nie było konieczności modyfikowania planu pomocy 

Z powodu ciąży wychowanki. (dowód: akta kontroli str. 44-48, 49-51)

W świetle art. 145 ustawy skontrolowano dokumentację dotyczącą usamodzielnienia 

wymagających tego z uwagi na wiek 7 wychowanków. Wszyscy, zgodnie z art. 145 ustawy 

wskazali na jeden rok przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna usamodzielnienia oraz 

przedstawili pisemną zgodę tej osoby. Wyjątek stanowił 1 z wychowanków przebywający na 

ucieczce. Opiekun usamodzielnienia spełniał wymogi, o których mowa w art. 145 ust. 3 ustawy. 

Natomiast na miesiąc przez osiągnięciem pełnoletności, każdy podopieczny w porozumieniu 

ze swoim opiekunem opracował indywidualny program usamodzielnienia. Oba dokumenty 

przekazywane były do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu, zgodnie z art. 145 ust. 3 i 4 ustawy. Śledząc losy pełnoletnich wychowanków 

stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą sześciu odeszło w ogóle z Placówki (3 do domu 

rodzinnego, 1 do rodziny zastępczej spokrewnionej, 1 mieszka w mieszkaniu chronionym 

Młodzieżowego Centrum Wsparcia, 1 wynajmuje pokój). Jeden podopieczny, który osiągnie
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pełnoletność w sierpniu bieżącego roku, został przeniesiony do WCOW Placówki Nr 12 do 

której, co do zasady kierowane są osoby przygotowywane do usamodzielniania i opuszczenia

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników 

z wymaganymi kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że na dzień 

kontroli w Placówce na stanowiskach wychowawcy pracowało 6 osób, zatrudnionych 

w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo z dziećmi pracowali również: pedagog, 

psycholog, pracownik socjalny i pielęgniarka. Wszystkie ww. osoby posiadały kwalifikacje 

zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 ustawy oraz złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 

98 ust. 3 pkt 1 - 4  ustawy. Dyrektor Placówki Pan Sylwester Pajęcki zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy posiadał kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. Ponadto 

kontrolując przestrzeganie przepisu art. 99 ust. 5 ustawy stwierdzono, iż w Placówce nie 

zatrudniano osób do obsługi i administracji, w związku z tym nie podlegało to ocenie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym we WCOW Placówce Nr 14 

z siedzibą przy ul. Podwale 67/8 i 8a we Wrocławiu nie stwierdzono nieprawidłowości 

wymagających wydania 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 2022 r. poz.

w przyszłości Placówki. (dowód: akta kontroli str. 52 - 55)

{dowód: akta kontroli str. 56-59)

Pouczenie

447).

(członek zespołu inspektorów)
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