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Informacja do BIP o wynikach kontroli doraźnej
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4, ul. Donimirskiego 4,
87-100 Toruń
sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 6.09.2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)

I. Cel kontroli:
Wyjaśnienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej
zgłoszonych przez Rzecznika Praw Dziecka.
II. Czas przeprowadzenia kontroli: 16 marca 2017 r.
III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:
W związku z pismami z Biura Rzecznika Praw inspektorzy kontrolujący realizację
zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeprowadzili w dniu 16 marca
2017 r. kontrolę doraźną mającą na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie:
utrudniania możliwości utrzymywania osobistych kontaktów (w formie widzeń na terenie
Zakładu Karnego w xxxxxxx), z małoletnimi wychowankami Placówki OpiekuńczoWychowawczej Nr 4 w Toruniu.
Ustalenia podjęte zostały na podstawie analizy dokumentacji, informacji uzyskanych
od Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych „Młody Las”,
z-cy Dyrektora, pedagoga i psychologa oraz wychowawcy koordynatora i wychowawcy
prowadzącego, a także rozmowy z wychowanką.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697), stosując ustawę należy mieć na względzie
podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka m.in. do utrzymywania osobistych
kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w którym sąd zakazał takich kontaktów,
a także w myśl art. 4a, obowiązek wysłuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień
dojrzałości na to pozwalają, oraz stosowanie do okoliczności uwzględniania jego zdania.
Małoletnie rodzeństwo przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej, zgodnie
z Postanowieniem Sądu Rejonowego w xxxxxx.
Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż kontakt z dziećmi utrzymuje matka,
w formie wizyt na terenie POW oraz urlopowań. Matka złożyła również wniosek o powrót
dzieci pod jej opiekę.
Swoje żądania w zakresie urlopowań i przepustek dla dzieci skierował do Dyrekcji POW
p. xxxxxxxxxx, który nie zgadza się z odmową przywożenia małoletnich na widzenie
do Zakładu Karnego. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej korespondencji
udzieliła Dyrektor Centrum POW „Młody Las” Ponadto, w sprawie kontaktów
telefonicznych z ww. informacji udzielił z-ca Dyrektora oraz psycholog i pedagog.
Przebieg widzeń na terenie Zakładu Karnego szczegółowo opisany został przez
wychowawców, pod których opieką pozostawały dzieci w tym czasie.
W wyniku prowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, iż decyzje podejmowane
w zakresie kontaktów p. xxxxxxxxx z dziećmi mieszczą się w ramach obowiązującego
prawa oraz uwzględniają zdanie dzieci w tym zakresie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.
Zespół kontrolny:
Oddział ds. Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej
Wydziału Polityki Społecznej
Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

