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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przeprowadzania kontroli przez
wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz.
1477) w dniu 14 listopada 2016 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym w Placówce
Wsparcia Dziennego przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Białogardzie. Kontrolę przeprowadził zespół
inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie na podstawie upoważnienia Nr 34/2016 z dnia 24 października 2016 r., w składzie:
- Renata Karwowska – kierownik oddziału, osoba kierująca zespołem,
- Joanna Płachta – inspektor wojewódzki,
- Urszula Łumianek – inspektor wojewódzki.
Kontrolą objęto działalność Placówki w zakresie standardu świadczonych usług, standardu opieki
i wychowania oraz kwalifikacji zatrudnionych osób w okresie od 1 stycznia 2015 r. do
14 listopada 2016 r.
akta kontroli str. 1-11
Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie w zakresie objętym kontrolą oceniono
pozytywnie.*
Ustaleń dokonano na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji 4 dzieci, statutu
i regulaminu placówki, planów pracy, rozmowy z Dyrektorem Centrum Wspierania Rodziny
w Białogardzie, kierownikiem i pracownikami merytorycznymi zatrudnionymi w placówce oraz
ankiet przeprowadzonych wśród 10 wychowanków.

*

Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę
z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70–502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

ocen:

pozytywna,

pozytywna

Informacja dla Obywatela
www.obywatel.gov.pl
tel. 222-500-109 lub 222-500-115

Formułując ocenę uwzględniono w szczególności:
1) przestrzeganie standardów opieki i wychowania, o których mowa w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi,
3) warunki lokalowe,
4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji,
5) przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w regulaminie.
1. Przestrzeganie standardów opieki i wychowania, o których mowa w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka Wsparcia Dziennego w Białogardzie działa na podstawie Uchwały Nr XXXIX/240/2013
Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przekształcania zespołu
powiatowych jednostek organizacyjnych Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie w: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1, Placówkę Wsparcia Dziennego
i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, oraz utworzenia centrum
administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Białogardzie. Placówka
posiadała pozytywne opinie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
PZ-5580/14/10 z dnia 16.11.2010 r. i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 09.11.2010 r. w zakresie spełniania wymagań
lokalowych i sanitarnych.
Jednostka jest prowadzona w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Kieruje nią od 01 stycznia
2014 r. pani Violetta Kmita. Wcześniej kierownikiem była pani Iwona Sengstock. Praca opiekuńcza
prowadzona jest w 2 grupach wychowawczych: szkolnej i przedszkolnej. Placówka dysponuje
30 miejscami. Na dzień 14 listopada 2016 r. opieką i wsparciem objętych było 32 dzieci
(10 dziewcząt i 22 chłopców). Skierowanych do placówki przez sąd było 21 dzieci. W latach
2015/2016 zdarzały się przekroczenia ilości dzieci przyjętych do placówki w stosunku do liczby
miejsc. Kierownik placówki złożyła wyjaśnienie, w którym poinformowała, że przekroczenia
w 2015 r. dotyczyły miesięcy od marca do listopada. W miesiącach tych na liście znajdowało się
średnio 2-3 dzieci, które faktycznie nie uczęszczały na zajęcia, ale nie było możliwości skreślenia
ich z listy wychowanków, ponieważ oczekiwano na uchylenia postanowień sądu. Przekroczenia
w 2016 r. dotyczyły miesięcy od lutego do maja oraz od września do dnia kontroli. W miesiącach
tych, jak i w dniu kontroli w placówce umieszczonych było 2 dzieci, które do placówki nie
uczęszczały, a placówka oczekiwała na uchylenia postanowień sądu. Na dzień kontroli do opieki
nad dziećmi zatrudnieni byli w przeliczeniu na etaty: kierownik – 1 etat, pedagog – 1 etat i młodszy
wychowawca – 3 etaty (w tym 1 etat – urlop macierzyński). Zachowany był przepis art. 28 ustawy
stanowiący, że pod opieką jednego wychowawcy w placówce, w tym samym czasie może
przebywać nie więcej niż 15 dzieci. W okresie objętym kontrolą nie korzystano ze wsparcia
wolontariuszy. W razie potrzeby korzystano z pomocy psychologa zatrudnionego w Centrum
Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, w strukturach którego działa
placówka. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi Centrum
Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie. Dzieci były przyjmowane do placówki
na podstawie decyzji sądu lub na prośbę rodziców.
Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze. Grupa przedszkolna pracuje w godzinach od 8.00
do 13.00 (i dłużej w miarę potrzeb rodziców). Praca w grupie szkolnej odbywa się w dwóch
przedziałach czasowych: od godz. 8.00 do godz. 11.30 oraz od godz. 11.45 do godz. 17.00. Starsi
wychowankowie objęci są przede wszystkim opieką i wychowaniem, zajęciami specjalistycznymi,
tj. korekcyjno-kompensacyjnymi i logopedycznymi, wyrównawczymi z języka angielskiego,
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zajęciami socjoterapeutycznymi, pomocą w nauce własnej. Pracę z tą grupą dzieci prowadzą
kierownik-terapeuta, pedagog, wychowawcy, logopeda oraz korepetytor języka angielskiego.
Placówka oferuje zajęcia dodatkowe: plastyczne, sportowe, kulinarne oraz komputerowe.
Organizowane są wyjścia i wycieczki wypełniające dzieciom czas wolny, rozwijające ich
zainteresowania i zamiłowania. Praca z dziećmi w wieku szkolnym odbywa się w oparciu
o całoroczny plan pracy, programy socjoterapeutyczne „Pokonamy razem złość” w 2015 r. oraz
„Nasza grupa” na 2016 r. Pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym prowadzą wychowawczynie
realizując programy: „Moje 4 lata” w 2015 r. oraz „Przygoda z uśmiechem – 4-latek” na 2016 r.
W placówce dzieci miały zapewniony posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania.
Wśród wychowanków było 9 z opóźnieniami szkolnymi. Dzieciom tym udzielano różnych
form pomocy: obejmowano zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, terapeutycznymi,
socjoterapeutycznymi i logopedycznymi, wsparciem pedagogicznym oraz szczególną pomocą
podczas odrabiania prac domowych i utrwalania nowych partii materiału. Na dzień kontroli
zajęciami wyrównawczymi z języka angielskiego było objętych 8 dzieci, 10 wsparciem
pedagogicznym, 11 wsparciem terapeutycznym, 12 wsparciem socjoterapeutycznym, a 7 dzieci
zajęciami logopedycznymi. Placówka dbając o rozwój zainteresowań dzieci stworzyła warunki
do udziału w zajęciach rozwijających ich zainteresowania. W zajęciach plastycznych uczestniczyło
19 wychowanków, sportowych 23, kulinarnych 12, a komputerowych 20 wychowanków.
Organizowane były wyjścia, wycieczki, wyjazdy, spotkania oraz udział w imprezach
okolicznościowych poza placówką. Podopieczni wyjeżdżali na kręgle do Karlina oraz do Galerii
Kosmos w Koszalinie, do wioski indiańskiej Zieleniewo oraz na bal przebierańców do Kołobrzegu.
Organizowano wycieczki krajoznawcze: do Doliny Charlotty, na ruchome wydmy do Łeby, do
skansenu w Klukach oraz nad jezioro Łebsko. Dzieci uczestniczyły w wycieczce rowerowej nad
jezioro Byszyno oraz wyjeździe do Kołobrzegu na kąpiele wodne i słoneczne oraz zwiedzanie
portu. W okresie objętym kontrolą dzieci brały udział w rajdach pieszych, wyjściach na
„Cegielnię”, do kina, na przedstawienia teatralne oraz do Baby Land-kulki. W placówce
obchodzono różne uroczystości rodzinne i okolicznościowe (np. Dzień Matki, Dzień Ojca, bal
pożegnalny przedszkolaków, uroczysty obiad mikołajkowy). Wychowankowie brali udział
w zajęciach tanecznych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Białogardzie oraz zajęciach
organizowanych przez Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie (gorąca chemia,
tworzenie maskotek domowymi sposobami, ręczne robienie broszek, zajęcia kreatywne z filcem).
W ramach współpracy z Młodzieżową Radą Miasta dzieci uczestniczyły w imprezie mikołajkowej,
pożegnaniu zimy-topieniu Marzanny oraz Dniu Dziecka.
Placówka współpracuje z rodzinami wychowanków, m.in. w zakresie dotyczącym nauki dziecka,
jego zachowania, występujących deficytów i problemów. Rodzice aktywizowani są do udziału
w życiu placówki.
Dzieci odpowiadając na pytania ankietowe w większości wskazały, że wychowawcy rozmawiają
z nimi o ważnych sprawach. Udzielone odpowiedzi wskazują również, że większość dzieci ma
w placówce osoby, do których może zwrócić się ze swoimi problemami.
akta kontroli str. 15, 20-29, 44-63
Nie stwierdzono stosowania żadnej z form przemocy ze strony dorosłych. Na pytanie ankietowe
„Czy w placówce spotyka Cię przemoc”, 10 dzieci zaprzeczyło.
Wskazywane przez dzieci w ankietach nagrody świadczą o pozytywnym podejściu wychowawczym
pracowników. Wskazane przez 2 dzieci kary: „siedzenie w kącie”, „do domu”, „zjedzenie jako
ostatni obiadu” naruszały godność i prawa dziecka. Pouczono Dyrektora Centrum Wspierania
Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, że należy wyeliminować tego typu kary.
Rozmowy z dziećmi oraz obserwacja zajęć wskazywały na pozytywne relacje wychowawcadziecko. Odpowiadając na pytanie, co chciałyby zmienić w placówce większość dzieci nic nie
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chciała zmienić w placówce, co może świadczyć o zaangażowaniu pracowników w pomoc
dzieciom i prawidłowej komunikacji pomiędzy dziećmi i pracownikami.
akta kontroli str. 44-63
2. Kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi.
W placówce zatrudniony był kierownik, pedagog i 3 młodszych wychowawców. Osoby
te posiadały kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami
określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W aktach osób zatrudnionych znajdowały się oświadczenia dotyczące spełnienia wymogów
określonych w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy.
akta kontroli str. 16-19
3. Warunki lokalowe.
Placówka mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Białogardzie. Dysponuje 3 pomieszczeniami
do pracy z dziećmi: salą zabaw, odpoczynku i zajęć grupy przedszkolnej, salą nauki i zajęć
tematycznych, salą zajęć specjalistycznych i wyrównawczych. W placówce znajduje się kuchnia
z jadalnią, łazienka z pralnią oraz 2 toalety, osobno dla dzieci starszych i przedszkolaków. Liczba
pomieszczeń i ich wyposażenie było w pełni dostosowane do liczby i potrzeb dzieci
przebywających w placówce.
akta kontroli str. 42
4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji.
Zgodnie z § 13 Rozdziału IV Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego
w Białogardzie powinna być prowadzona następująca dokumentacja:
- diagnoza sytuacji dziecka, zawierająca wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej
z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka,
- karta pobytu, która zawiera opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią, opis rozwoju dziecka
ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, współpracy
Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, jego nauki
szkolnej, o stanie zdrowia, o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka
wydarzeniach,
- karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem przebiegu dla dzieci, które wymagają
oddziaływań specjalistycznych,
- arkusze badań i obserwacji pedagogicznych.
W placówce opracowany był roczny plan pracy dla grupy starszych wychowanków z zadaniami
głównymi i szczegółowymi oraz sposobem ich realizacji. Cyklicznie każdego dnia powtarzały się
zajęcia: pomoc wychowankom w nauce, udział wychowanków w zajęciach specjalistycznych,
rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci, a raz w tygodniu realizowano programy
profilaktyczno-terapeutyczne. Proponowana tematyka zajęć na rok szkolny była opracowana
na każdy miesiąc. Prowadzony był dziennik zajęć dla grupy szkolnej z tematyką zajęć,
z odnotowywanymi kontaktami z rodziną, kontaktami ze szkołą i instytucjami oraz lista obecności
uczestników. Specjaliści prowadzili dzienniki zajęć specjalistycznych. Opracowany był ogólny
rozkład materiału dla grupy przedszkolnej z wyszczególnieniem każdego miesiąca. Prowadzony był
dziennik zajęć dla grupy przedszkolnej z tematyką zajęć oraz lista obecności uczestników.
Placówka posiadała dokumentację fotograficzną.
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Na podstawie losowo wybranych akt 4 dzieci ustalono, że w dokumentacji znajdowały się karty
pobytu dziecka, które zawierały kontakty z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, ważne
wydarzenia/istotne informacje z życia dziecka, funkcjonowanie społeczne, rozwój psychospołeczny dziecka, kontakty ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, współpracę placówki
z instytucjami i organizacjami na rzecz dziecka i rodziny, w tym asystentem rodziny. Prowadzono
arkusz badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych. Sporządzana była diagnoza sytuacji
wychowanków, która zawierała wskazania do pracy pedagogicznej, pracy z rodziną oraz zajęć
terapeutycznych. W dokumentacji dzieci znajdowały się karty udziału w zajęciach
specjalistycznych z opisem przedmiotu i przebiegu zajęć oraz arkusz obserwacji, który zawierał
spostrzeżenia/obserwacje. W 1 kontrolowanym przypadku dodatkowe zajęcia logopedyczne
dokumentowane były w kartach mowy dziecka, które zawierały kartę badań motoryki
artykulacyjnej i przebieg terapii logopedycznej.
Prowadzono karty przyjęcia dziecka do placówki podpisane przez rodziców, które zawierały dane
osobowe dziecka, sposób umieszczenia, adres zamieszkania, dane rodziców, sytuację materialną
i zdrowotną, informację dotyczącą osoby upoważnionej do odbioru, warunki mieszkaniowe,
informację o nadzorze kuratora i szkole. W dokumentacji znajdowały się kontrakty z rodzicami
dzieci. Na podstawie rozmowy z kierownikiem ustalono, że nie prowadzono współpracy
z podmiotami leczniczymi, ponieważ nie było takich potrzeb. Udzielano rodzicom wskazówek
w zakresie stanu zdrowia dziecka oraz wsparcia i pomocy w dostępie do lekarzy i specjalistów.
akta kontroli str. 30-41
5.

Przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w regulaminie.

Placówka działa w oparciu o Statut Placówki Wsparcia Dziennego nadany Uchwałą
Nr XXXIX/240/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 r. oraz Regulamin
Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie przyjęty Uchwałą Nr 29/2014
Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Zgodnie z pkt 2 i 3 § 6 Rozdziału II Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego
w Białogardzie „do zadań Placówki w ramach działalności opiekuńczej należy w szczególności:
- zapewnienie dziecku opieki i wychowania,
- zapewnienie dziecku pomocy w nauce,
- zapewnienie dziecku właściwej organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizacji
zabaw i zajęć sportowych,
- stała praca z rodziną dziecka,
- udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych
w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i rodziny”.
„Do zadań Placówki w ramach działalności specjalistycznej należy w szczególności:
- organizowanie zajęć socjoterapeutycznej, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz
logopedycznych,
- realizowanie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych lub
psychoprofilaktycznych,
- prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii”.
Nie sporządzano arkuszy indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci wymagających
oddziaływań specjalistycznych. Udzielono instruktażu w tym zakresie. W wyniku
przeprowadzonych czynności kontrolnych można stwierdzić, że placówka przygotowana była do
realizowania zadań określonych w regulaminie.
akta kontroli str. 12-14 i 20-23
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W funkcjonowaniu placówki, w zakresie objętym kontrolą, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
- Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
- Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 77.
Informuję, że jednostka kontrolowana może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia
pokontrolnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

..............................................

Zespół inspektorów:

............................................................

............................................................

………………………………………
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
ZUW:

.............................................................

właściwe podpisy na oryginale
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