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      Gorzów Wlkp. 31.12.2014r. 

PS-VIII.431.8.2014.AKra 

 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORA ŹNEJ 
przeprowadzonej  

w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza Chata”  
w Cybince ul. Lwowska 7  

 
 Działając na podstawie art. 186 pkt 3, w związku z art. 197a ustawy z dnia  

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013r.,  

poz. 135 z późn. zm.)  

Zespół kontrolny w składzie: 

− Elżbieta Szwonka – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, 

nr upoważnienia: 312-1/2014 z 17 września 2014r. – przewodnicząca zespołu; 

− Agnieszka Kraska – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, 

nr upoważnienia: 312-2/2014 z 17 września 2014r. – członek zespołu; 

za zgodą Wojewody Lubuskiego wyrażoną w dniu 11.09.2014r. przeprowadził w dniu  

18 września 2014 roku kontrol ę doraźną w placówce. 

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych wynikała z powziętych informacji, 

dotyczących incydentu, który miał miejsce w Placówce w dniu 8.09.2014r.  

 

    *Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia.  

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami)  
 

 Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Doroty Łazarczyk – Dyrektora jednostki 

kontrolowanej.  

Celem kontroli było ustalenie, czy placówka podjęła wszystkie niezbędne działania, 

zmierzające do zapewnienia wychowance bezpieczeństwa oraz do zaspokojenia jej potrzeb  

i respektowania praw dziecka, określonych w art. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.  
 

Ustalenia z kontroli: 
 

Jak wynika z ustaleń w dniu kontroli w placówce przebywało 27 wychowanków  

w wieku od 7 do 20 lat (na 30 miejsc, którymi dysponuje placówka). W placówce w dniu 

kontroli zatrudniono 13 wychowawców, psychologa oraz pracownika socjalnego – wszyscy 

pracownicy w pełnym wymiarze godzin. 

 Akta kontroli str. 9-12  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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    *Wyłączono pkt. 1-4 z części dotyczącej ustaleń kontroli –  ze względu na dużą zawartość 

wrażliwych danych osobowych.  Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112, 

poz. 1198 z późn. zmianami))  

  

Wnioski 

W ocenie kontrolujących, Placówka objęła wychowankę specjalistyczną pomocą 

psychologiczną. Wątpliwości budzi natomiast brak pomocy psychologicznej w sierpniu br.,  

tj. w okresie gdy w placówce nie było zatrudnionego psychologa, zatem pomoc ta nie była 

świadczona regularnie.  

Placówka podjęła właściwe działania w sytuacji ucieczek wychowanków  

oraz zapewniała wychowankom opiekę wychowawców według właściwej proporcji.  

 

Na tym kontrolę zakończono.  

Dokonano wpisu do książki kontroli. 

 

W celu usprawnienia funkcjonowania placówki, na podstawie art. 197d cytowanej 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach zaleceń 

pokontrolnych zalecam: 

1. Zapewniać wychowankom regularny dostęp do pomocy specjalistycznej w całym okresie 

pobytu w placówce, niezależnie od faktu zatrudniania specjalisty. 

2. Modyfikować plany pomocy wychowanków w zależności od sytuacji, zdarzeń, faktów, 

mających wpływ na ich życie i funkcjonowanie.  

3. Wzmacniać świadomość wychowanków przy korzystaniu z portali społecznościowych. 

4. Podjąć działania zmierzające do oddzielenia mieszkania chronionego od placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. 

5. Wdrożyć procedury postępowania w wypadku samowolnego opuszczenia placówki  

przez jej wychowanka oraz procedury postępowania w sytuacji podjęcia  

przez wychowanka próby samobójczej lub innego autodestrukcyjnego działania. 

 

Pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń oczekuję w terminie 30 dni  

od otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli.  
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Pouczenie 
 

Jednostka kontrolowana może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić 

do nich zastrzeżenia. 

 

 

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

− egzemplarz nr 1 przekazano jednostce kontrolowanej; 

− egzemplarz nr 2 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW. 

 

 

 

 

    Kierownik komórki ds. kontroli:        Kontrolu jący: 

 

                 Elżbieta Szwonka 

          

                 Agnieszka Kraska  

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Katarzyna Jankowiak  
Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 
 


