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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
W związku z pismem Nr ZEW .441.627.2015.ZA Dyrektora Gabinetu Rzecznika
Praw

Dziecka

w

sprawie

rzekomych

nieprawidłowości

w

zakresie

zapewniania

wychowankom specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, przestrzegania
procedury przenoszenia wychowanków do innych placówek opiekuńczo - wychowawczych
tego samego typu oraz stosowanych metod wychowawczych przez Dyrektora Zespołu
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy, została przeprowadzona w dniu
22 maja 2015 roku w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Dzieciństwo Tołstoja”
w Świdnicy kontrola w trybie uproszczonym. Podstawą podjętych czynności kontrolnych
było Zarządzenie N r 169 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 roku oraz
upoważnienie Nr PS-KNPS.0030-148/15 wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 12 maja
2015 roku.
Kontrolę w placówce opiekuńczo - wychowawczej przeprowadził zespół inspektorów
w składzie: Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu oraz
Honorata Borowiec - starszy inspektor wojewódzki - kontroler. Kontrolę wpisano do książki
kontroli pod Nr. 1/2015.
N a podstawie przyjętych do protokołu ustnych oświadczeń Dyrektora, wychowawcy
pełniącego dyżur oraz trzech wychowanek placówki zgodnie z normą art. 4a ustawy
0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustalono następujący stan faktyczny
1 prawny:

1. Placówka Opiekuńczo -

Wychowawcza „Dzieciństwo Tołstoja” w Świdnicy przy

ul. Tołstoja 9 dysponuje 13 miejscami dla dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność
w pieczy zastępczej. W dniu kontroli w placówce umieszczonych było 9 wychowanków,
w tym 8 w wieku od 11 do 20 lat i niespełna roczne dziecko jednej z pełnoletnich
wychowanek. Wychowankowie realizują obowiązek szkolny i nauki na poziomie szkoły
podstawowej (1 osoba), gimnazjum (2 osoby) i ponadgimnazjalnej (5 osób). Dwie
wychowanki ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim objęte są szkolnictwem
specjalnym na terenie Świdnicy, a dwie kolejne zamieszkują w internatach w Piławie Górnej
i we Wrocławiu. W placówce opiekę nad wychowankami sprawuje pięciu wychowawców,
w tym jeden przypisany na stale do opieki nad roczną dziewczynką w godzinach do 7 do 15
(dowód: akta kontroli str. 10-11).
2 . Na dzień kontroli w placówce były cztery wolne miejsca. W okresie ostatnich 12 miesięcy
czterech wychowanków usamodzielniło

się, w tym jedna pełnoletnia wychowanka

z dzieckiem. W tym samym czasie do placówki została przeniesiona w trybie art. 108 ustawy
0 w.r.s.p.z. wychowanka z Placówki „Kraszowicka Bajka” ze względu na urodzenie dziecka,
które zostało umieszczone z kolei razem z matką w placówce zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy.
Przeniesienie wychowanki z małym dzieckiem uzasadnione było przede wszystkim
dostępnością do opieki pielęgniarskiej w placówce oraz możliwością zatrudnienia osoby do
opieki i pomocy. W ocenie kontrolujących, Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych zadbała i zabezpieczyła opiekę dla niemowlęcia na bardzo wysokim
poziomie,

umożliwiając jednocześnie jego

matce kontynuację

nauki.

Z informacji

pozyskanych od wychowawcy dyżurującego wynika niestety, że pełnoletnia wychowanka,
mimo zapewnionej opieki nad jej dzieckiem, nie zaliczyła czterech przedmiotów w szkole
1 zostanie najprawdopodobniej relegowana. Tym samym złamane zostaną przez nią zasady
określone w kontrakcie warunkującym dalszy pobyt w placówce jako osoby pełnoletniej
(dowód: akta kontroli str. 1 0 —11, 16-1 7 ).
3 . W Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy zatrudnionych jest
dwóch psychologów, jeden pedagog i jeden terapeuta. Specjaliści prowadzą systematyczne
i planowe zajęcia terapeutyczne z wytypowanymi dziećmi w poszczególnych placówkach
oraz na bieżąco i na wniosek udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Trzy
wychowanki Placówki „Dzieciństwo Tołstoja”, z którymi przeprowadzono rozmowy
stwierdziły, że nie brały udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów. Wiedzą

2

jednak, że mogą skorzystać z ich pomocy w sytuacjach trudnych (dowód: akta kontroli str. 13
-14).
4 . W trybie art. 4a ustawy o w.r.s.p.z. przeprowadzono indywidualne rozmowy z trzema
wychowankami obecnymi w placówce w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.
Wychowanki potwierdziły, że znany jest im obowiązujący w placówce system kar i nagród
polegający, z jednej strony na pochwałach czy nagrodach rzeczowych, z drugiej strony na
zakazie wyjść, korzystania z intemetu, telewizji lub zmniejszeniu „kieszonkowego”. Wszyscy
wychowankowie mają swobodny dostęp do swoich telefonów komórkowych, nie są one im
zabierane na noc. Mimo, iż starsza młodzież i osoby pełnoletnie palą papierosy, to nigdy nie
były demontowane drzwi od toalety. W placówce jednak obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu. Ze względu na wiek większości wychowanków i dużą liczbę zajęć, młodzież woli
samodzielnie organizować sobie czas wolny. Placówka w miarę możliwości zapewnia
wyjazdy turystyczne i rekreacyjne, np. w góry, na basen czy do kina.
Dwie wychowanki, z którymi przeprowadzono rozmowy, nie wnosiły żadnych uwag
i

zastrzeżeń

dotyczących

postępowania

i

zachowania

Dyrektora

Placówki

wobec

podopiecznych. Trzecia rozmówczyni (wychowanka pełnoletnia) twierdziła, że Dyrektorce
zdarzyło się użyć w stosunku do niej tzw. „mocnych” słów. Dziewczyna nie wnosiła jednak
żadnych uwag dotyczących warunków życia w placówce. O ile taka sytuacja miała miejsce,
należy

bezwzględnie

wyeliminować

tego

typu

zachowania osób

dorosłych

wobec

wychowanków placówki.
W ocenie wychowawczyni pełniącej dyżur w placówce, Dyrektorka jest osobą bardzo
wymagającą, konsekwentną i stanowczą. W sytuacjach trudnych i konfliktowych jest dużym
wsparciem dla wychowawców. Potrafi dyscyplinować i stawiać granice wychowankom, co
w procesie wychowawczym jest koniecznością (dowód: akta kontroli str. 1 0 -1 2 ).
Pouczenie:

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. N r 185, poz. 1092),
kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania m a prawo przedstawić do
niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.
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