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Poznań, 25 kwietnia 2022 r.

Pani
Elżbieta Chełkowska
Dyrektor
Centrum Wspierania Rodzin
,,Swoboda”
ul. Swoboda 59
60-389 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), zwanej dalej ustawą
i 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) oraz w oparciu o rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwane dalej „rozporządzeniem”, zespół inspektorów
Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:
- Małgorzata Mielcarska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Kamila Kuklińska – inspektor wojewódzki,
- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki,
działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 14 marca 2022 r., znak: KNII.0030.52.2022.1 (zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 14 marca 2022 r.)
w dniach 15 i 18 marca 2022 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym
w Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda” (w tym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
„Marcelin” będącej w jej strukturach) z siedzibą pod adresem: ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań,
które w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie: „CWR”, „Jednostka” lub
„Placówka”.
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Zakres kontroli obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań ww. Placówki wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od
udziału w ww. kontroli (zał. 2.-2b. Oświadczenia kontrolerów z 17 marca 2022 r.).
Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:
̶ pozyskano informacje od Dyrektora CWR – Pani Elżbiety Chełkowskiej,
̶ pozyskano informacje od wychowawcy zatrudnionego w Placówce – Pani L.P.,
̶ przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanek ,,A” i ,,B”.
Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Miasto Poznań. Jednostka funkcjonuje na
podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 stycznia 2022 r., znak:
PS.III.9423.21.2021.5 w sprawie wydania Miastu Poznań na czas nieokreślony zezwolenia na
prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania placówek typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
„Marcelin” z siedzibą pod adresem: ul. Perzycka 110 –110a, 61-182 Poznań, z liczbą 12 miejsc
socjalizacyjnych i 2 miejsc interwencyjnych.
PODCZAS KONTROLI USTALONO
Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu jest jednostką budżetową Miasta
Poznania, realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
CWR działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr VI/74/VIII/2019 Rady Miasta Poznania
z 5 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
w Poznaniu (zał. 3. Kserokopia Uchwały Nr VI/74/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5
lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu
wraz ze statutem).
Zasady działania i funkcjonowania placówki określa Regulamin Organizacyjny Centrum
Wspierania Rodzin ,,Swoboda”, przyjęty Zarządzeniem Nr 1008/2021/P Prezydenta Miasta
Poznania z 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum
Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu (zał. 4. Kserokopia Zarządzenia Nr 1008/2021/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu wraz z Regulaminem).
Dyrektorem Placówki jest Pani Elżbieta Chełkowska. Kwalifikacje Dyrektora zostały pozytywnie
zweryfikowane podczas realizacji procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie Placówki.
Dyrektor Jednostki przedłożyła inspektorom orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora i zdolności do kierowania
Placówką, ważne do 10 lutego 2025 r. Dyrektor przedstawiła także oświadczenie w sprawie
niekaralności, niealimentacji i władzy rodzicielskiej (zał. 4a. Kserokopia orzeczenia lekarskiego
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Dyrektora, zał. 4b. Oświadczenie Dyrektora Placówki z 19 kwietnia 2022 r.). Kwalifikacje są
zatem zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy.
Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części
wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.
Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).
Na tym kontrolę zakończono.
Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 1/2022.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli, której zakres obejmował zbadanie realizacji
wybranych zadań Placówki wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, działania placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w ramach Centrum
Wspierania Rodzin ,,Swoboda” oceniono pozytywnie.
W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Informacje końcowe
Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden przekazano Dyrektorowi Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda”, drugi
pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.
Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1598),
z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) kontrolowana Jednostka może w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.
Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa powyżej
przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana Jednostka jest
obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia
Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające
z uwzględnionych zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych,
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o których mowa w art. 197d ust. 1 ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do
10.000 zł.
Wystąpienie pokontrolne zawiera 17 stron.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
………………………………………
/podpis Wojewody Wielkopolskiego/

Dokument sporządziła:
Inspektor wojewódzki
Małgorzata Mielcarska
05.05.2022 r.
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