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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14 i 15 grudnia 2016 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.) kontrolerzy Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor 

wojewódzki i Magda Saska -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dom 

nad Baryczą” Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 1, 

zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono 

zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego 

Planem Kontroli na II półrocze 2016 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Dodatkowo, 

w związku z wytycznymi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

i Rzecznika Praw Dziecka wyrażonymi w pismach Nr DSR.1.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 

2015 roku i Nr ZSS.422.26.2015.JZ z dnia 5 listopada 2015 roku dokonano oceny 

działalności Placówki w zakresie prawidłowości sporządzania zakresów obowiązków



wychowawców i przepisów regulaminu pracy placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

pod kątem podziału czasu pracy wychowawców oraz przestrzegania art. 81 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 666, ze zm.) w obszarze rozpowszechniania wizerunku dziecka tylko za zgodą jego 

przedstawiciela ustawowego.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Justyna Piotrowska odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli 

wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan 

faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora, akt osobowych 

w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników 

merytorycznych oraz wizji lokalnej Placówki. Kontrola została odnotowana w Książce 

kontroli pod nr. 1/2016. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa 

o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy

1 Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dom nad Baryczą” Placówka 

Opiekuńczo -  Wychowawcza w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 1 jest niepubliczną jednostką 

organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzoną przez 

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Krośnicach. Stowarzyszenie wykonuje zlecone przez 

Powiat Milicki zadanie publiczne polegające na prowadzeniu całodobowej placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej na okres 5 lat tj. do końca października 2018 roku.

Zgodę na działalność Placówki wydał Wojewoda Dolnośląski w formie decyzji 

nr PS-IS.9423.29.2013 z dnia 10 września 2013 roku. Placówka typu socjalizacyjnego 

zapewnia 14 miejsc dla dzieci i młodzieży, których rodzicom sąd zaingerował 

w wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Placówka zlokalizowana jest w jednym z budynków po dawnym szpitalu 

psychiatrycznym, wydzierżawionym Stowarzyszeniu „Nasze Dzieci” przez Powiat Milicki 

na prowadzenie działalności statutowej. W Placówce do dyspozycji wychowanków było pięć 

pokoi mieszkalnych, w tym 2 pokoje trzyosobowe, 2 pokoje dwuosobowe oraz 1 pokój 

pięcioosobowy, dwie łazienki z prysznicami, toaletami i umywalkami, miejsce do prania



i suszenia odzieży. Pokoje wyposażono w łóżka, szafy ubraniowe, półki wiszące oraz biurka. 

Dodatkowo, wychowankowie korzystają z kompletnie wyposażonej kuchni, aneksu 

kuchennego oraz miejsca do nauki, wypoczynku i wspólnych spotkań. Wszystkie 

pomieszczenia były właściwie oświetlone, co potwierdził przedłożony przez kierownika 

jednostki protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Miliczu (dowód: akta kontroli str. 20, 27, 43 -  47, 64 -  68).

W okresie objętym kontrolą w Placówce umieszczonych było 15 wychowanków 

w wieku od 9 do 19 lat, w tym jeden za zgodą Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z art. 95 

ust. 3a ustawy. Wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki, w tym: czworo na poziomie szkoły podstawowej, siedmioro na poziomie gimnazjum 

oraz czworo w szkołach ponadgimnazjalnych. Siedmiu wychowanków korzystało 

z zakwaterowania poza Placówką (bursy, internaty) w związku z pobytem w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Miliczu i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

w Zgorzelcu. Placówka, zgodnie z odrębnymi przepisami, ponosiła opłaty za wyżywienie 

i kwaterunek swoich wychowanków. Żadne z dzieci nie korzystało z nauczania w systemie 

indywidulanym. Liczba dzieci pod opieką jednego wychowawcy kierującego procesem 

wychowawczym nie przekraczała pięciu {dowód: akta kontroli str. 20, 29 -  30, 48 -  50).

W toku czynności kontrolnych Dyrektor złożył oświadczenie, że Placówka zapewniała 

wychowankom całodzienne wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, 

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

Śniadania, podwieczorki i kolacje we wszystkie dni powszednie oraz dodatkowo obiady 

w dni wolne od nauki przygotowywane były w Placówce przez wychowawców 

z kupowanych na bieżąco produktów spożywczych. Obiady dla wszystkich wychowanków 

w dni powszednie zakupione były w Zespole Szkół w Krośnicach. Dzieci ze Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum zjadały obiady w stołówce, natomiast dla starszej młodzieży 

przynoszone były do Placówki. Zakupy produktów żywnościowych dokonywane były 

w oparciu o jadłospisy sporządzane przez wychowawców wspólnie z dziećmi. W przypadku 

zajęć kulinarnych niezbędne produkty mogły być kupowane na rachunek w pobliskich 

sklepach. Wychowankowie mieli swobodny lecz kontrolowany dostęp do produktów 

żywnościowych oraz napojów przez całą dobę {dowód: akta kontroli str. 20, 60 -  63).

Każdy wychowanek od momentu przyjęcia do Placówki objęty był opieką lekarza 

internisty i pediatry w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Parkowej 37 

w Krośnicach. W okresie objętym kontrolą wychowankowie korzystali również z pomocy 

lekarzy specjalistów: neurologa, stomatologa, ortodonty, endokrynologa, okulisty,



laryngologa i ginekologa. Pod stałą opieką psychiatry jest trzech wychowanków, z czego 

jeden stale zażywa stosowne leki, a dwóch było hospitalizowanych na oddziałach 

psychiatrycznych. Zgodnie z bieżącymi potrzebami i zaleceniami lekarskimi Placówka 

zaopatrywała swoich podopiecznych w konieczne leki, produkty lecznicze, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne {dowód: akta kontroli 

str. 21).

W okresie objętym kontrolą Placówka zapewniała każdemu wychowankowi odzież, 

obuwie, bieliznę, środki higieny osobistej oraz podręczniki i przybory szkolne zgodnie 

z § 18 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia. W przypadku zakupów odzieży, obuwia i bielizny 

wyznaczony wychowawca odpowiedzialny był za rozpoznanie potrzeb dzieci w tym zakresie 

i odpowiednie zakupy. Starsi wychowankowie dokonywali zakupów samodzielnie i rozliczali 

się z powierzonych pieniędzy, natomiast dla młodszych dzieci zakupy dokonywane były 

przez wychowawców lub wspólnie z dziećmi. Każdy zakup odzieży, obuwia i bielizny 

odnotowywany był w indywidualnej karcie odzieżowej wychowanka. Placówka otrzymywała 

również darowizny odzieżowe od osób prywatnych.

W każdym miesiącu wskazany przez Dyrektora Placówki wychowawca był odpowiedzialny 

za zakupy środków higieny osobistej i do utrzymania czystości. Wychowankowie regularnie 

otrzymywali szampon, żel pod prysznic, szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, dezodorant, 

a także produkty do higieny intymnej. Utrzymanie czystości w całej Placówce należało 

do obowiązków wychowawców i wychowanków.

Każdego roku Placówka zabezpiecza wychowankom podręczniki i przybory szkolne. 

Na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej podręczników dzieci otrzymują bezpłatnie od szkół, 

natomiast przybory i wyposażenie szkolne przekazywane było często w ramach darowizn 

{dowód: akta kontroli str. 21 — 22).

W Placówce od dnia 29 sierpnia 2014 roku obowiązuje Regulamin wypłacania 

kieszonkowego dla wszystkich wychowanków placówek wchodzących w skład Zespołu 

Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dom nad Baryczą” w Krośnicach. 

Do Regulaminu dołączono imienną listę dzieci z Placówki przy ul. Kwiatowej 1 z adnotacją 

o zapoznaniu się z treścią dokumentu. W Regulaminie określono minimalne kwoty wypłat 

kieszonkowego uzależnione od poziomu edukacji oraz możliwe przyczyny zwiększenia lub 

zmniejszenia tych kwot, np. zachowanie, frekwencja, nauka szkolna, itp. W aktach kontroli 

zgromadzono kopie list wypłat kieszonkowego za miesiąc grudzień 2015 roku oraz 

za miesiące od stycznia do kwietnia 2016 roku. Minimalna wypłacona kwota kieszonkowego 

wynosiła 10 zł, natomiast maksymalna 50 zł, co jest zgodne z § 18 ust. 1 pkt 8



rozporządzenia. Wszystkie wypłaty kieszonkowego były kwitowane przez wychowanków 

{dowód: akta kontroli str. 22, 26, 51 -  59).

W ramach realizacji obowiązku zapewnienia wychowankom dostępu do zajęć 

wychowawczych i kompensacyjnych Dyrektor złożył oświadczenie, że w Placówce praca 

z wychowankami realizowana była w oparciu o roczny plan pracy. Plan, z podziałem 

na miesiące, uwzględniał propozycje różnych zajęć dla dzieci. Najczęściej były to zajęcia: 

plastyczne, sportowe, kulinarne, porządkowe, teatralne, gry i zabawy oraz wycieczki 

i wyjazdy. Raz na sześć miesięcy każdy wychowawca zobowiązany jest do przygotowania 

sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy. Dodatkowo, wychowankowie korzystali 

z różnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły lub ośrodek kultury, np. basen, 

piłka ręczna i nożna, siłownia, warsztaty terapii zajęciowej, arteterapia, itp.

Koniecznej wychowankom pomocy w nauce i w nadrabianiu zaległości szkolnych 

udzielali przede wszystkim wychowawcy w godzinach od 16 do 17:30 oraz w każdej innej 

porze według potrzeb i możliwości. Raz w tygodniu, najczęściej w środy lub czwartki 

do Placówki w ramach wolontariatu przyjeżdżali także uczniowie Gimnazjum w Miliczu wraz 

z nauczycielem i udzielali indywidualnej pomocy w nauce. Wychowankowie w okresie 

objętym kontrolą uczestniczyli również w zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka 

polskiego i niemieckiego organizowanych przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum 

w Krośnicach (dowód: akta kontroli str. 23).

Wypełniając obowiązek wskazany w § 14 rozporządzenia w Placówce zostały 

sporządzone przez psychologa diagnozy psychofizyczne dla wszystkich wychowanków. 

W oparciu o grupę kontrolą, tj. pierwszych 8 wychowanków z listy Placówki, dokonano 

oceny wyżej wymienionej dokumentacji i stwierdzono, że każda diagnoza składała się 

z trzech obszarów tj.: rozwój społeczny, rozwój poznawczy i rozwój emocjonalny. W obrębie 

każdego z nich rozpoznano analizę mocnych stron dziecka, przyczyn kryzysu w rodzinie, 

relacji dziecka z otoczeniem oraz jego rozwoju. Diagnozy zawierały również wskazania 

do dalszej pracy pedagogicznej i ewentualne działania w ramach programów terapeutycznych. 

Priorytetem wynikającym z badanych dokumentów była przede wszystkim praca z rodziną 

dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego życia {dowód: akta kontroli str. 31 -  32).

Placówka zrealizowała wymóg wynikający z § 15 rozporządzenia i dla wszystkich 

wychowanków zostały opracowane plany pomocy na czas ich pobytu w Placówce. 

W dwóch przypadkach w planach pomocy nie został określony cel pracy z dzieckiem, 

co zgodnie z informacją Dyrektora zostanie niezwłocznie uregulowane. W planach zostały 

określone cele i działania krótko oraz długoterminowe, których modyfikacji dokonywano



w miarę potrzeb podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

Wszystkie oceniane plany pomocy zostały opracowane tylko przez wychowawców 

kierujących procesem wychowawczym dzieci, bez współpracy z asystentem rodzinnym 

lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie pochodzenia 

dziecka. Dyrektor Placówki przedłożył stosowne pisma kierowane do ośrodków pomocy 

społecznej z gmin pochodzenia dzieci z informacją o konieczności podjęcia współpracy 

z Placówką, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania i realizacji planów pomocy 

oraz udziału w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Niestety 

żaden z ośrodków pomocy społecznej nie podjął regularnej współpracy z Placówką (dowód: 

akta kontroli str. 33 — 34, 72).

W placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego dla każdego 

wychowanka winna być prowadzona karta pobytu dziecka zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 

pkt 2 rozporządzenia. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oceny kart pobytu 

prowadzonych za miesiąc grudzień 2015 roku oraz kwiecień i październik 2016 roku 

dla wychowanków z grupy kontrolnej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym 

zakresie (dowód: akta kontroli str. 35 -  36).

W okresie objętym kontrolą w Placówce pracował z dziećmi zarówno pedagog, 

jak i psycholog. Wobec powyższego, dla każdego wychowanka winny być prowadzone 

arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych. Realizację wskazanego 

obowiązku potwierdziła przedłożona przez Dyrektora Placówki dokumentacja prowadzona 

przez wyżej wymienionych specjalistów. Arkusze badań i obserwacji wychowanków 

zawierały dane dotyczące daty wpisu, poczynionej obserwacji lub spostrzeżenia albo badania 

psychologicznego oraz uwag lub podjętych działań wobec wychowanka. Dla wszystkich 

dzieci z grupy kontrolnej prowadzone były również karty udziału z zajęciach pedagoga 

i psychologa z opisem ich przebiegu (dowód: akta kontroli str. 37).

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy dyrektor placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (począwszy 

od dnia 19 września 2014 roku) winien złożyć do właściwego sądu wniosek wraz 

z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka 

celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo 

umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wskazanego powyżej wniosku dołącza 

się opinię gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Dyrektor Placówki w stosunku do dwóch



wychowanków (dane w aktach kontroli) nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 

4a ustawy (dowód: akta kontroli str. 24).

Na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Placówki grafików pracy 

wychowawców za okres: od 30/11/2015 do 20/12/2015, od 15/02/2016 do 20/03/2016, 

od 02/05/2016 do 29/05/2016 oraz od 05/09/2016 do 02/10/2016 stwierdzono, że dyżury 

wychowawcze w dni powszednie obejmowały godziny od 14:00 do 22:00 oraz od 22:00 

do 8:00 dnia następnego. W godzinach od 8:00 do 14:00 w Placówce dyżuru nie pełnił żaden 

wychowawca. Z kolei w dni wolne od nauki dyżury wychowawcze obejmowały całą dobę 

tj. od 8:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00 oraz od 22:00 do 8:00 dnia następnego. Wszystkie 

dyżury w porze dziennej i nocnej pełnione były jednoosobowo przez wychowawcę. Wskaźnik 

zatrudnienia określony w § 10 rozporządzenia został więc spełniony, mimo iż Placówka 

nie zapewniała całodobowej opieki w dni powszednie (dowód: akta kontroli str. 38 -  42).

Pani Justyna Piotrowska zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku 

dyrektora Placówki miała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. W okresie 

objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych było czterech wychowawców na pełnych 

etatach. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomy ukończenia studiów wyższych 

złożone w aktach osobowych pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie osoby uprawnione 

do pracy z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z ustawą. Pracownicy 

złożyli również do akt osobowych oświadczenia dotyczące braku ingerencji sądu 

we władzę rodzicielską, braku obowiązku alimentacyjnego oraz braku skazania za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także zaświadczenie lekarskie 

o zdolności do pracy w placówce opiekuńczo -  wychowawczej, o których mowa w art. 98 

ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy (doM>ód: akta kontroli str. 28).

Mając na względzie wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej zawarte w piśmie Nr DSR.I.076.2.2015.DD z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie 

podziału czasu pracy wychowawców stwierdzono, że w zakresach obowiązków 

wychowawców zatrudnionych w Placówce nie dokonano podziału czasu pracy 

uwzględniającego wszystkie zadania określone w ustawie. Dodatkowo stwierdzono, 

że Placówka nie posiada własnego regulaminu, co nakazuje norma art. 101 ust. 2 ustawy 

(dowód: akta kontroli str. 26).

Realizując z kolei wytyczne Rzecznika Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku dziecka tylko za zgodą jego przedstawiciela ustawowego, rozpytano Dyrektora 

Placówki czy rozpowszechnia jakiekolwiek zdjęcia swoich podopiecznych np. z wakacji, 

uroczystości domowych, rocznic, wyjazdów, wycieczek, itp. Pani Justyna Piotrowska złożyła
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oświadczenie, że nie upublicznia i nie rozpowszechnia wizerunku podopiecznych Placówki 

w intemecie (dowód: akta kontroli str. 26).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole 

Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dom nad Baryczą” Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 1 stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1) Placówka nie zapewnia całodobowej opieki w dni powszednie,

2) W stosunku do wychowanków, których pobyt w Placówce trwał ponad 18 miesięcy, 

Dyrektor Placówki nie złożył do właściwego sądu wniosków o wydanie zarządzeń celem 

zbadania możliwości powrotu do rodziny albo umieszczenia w rodzinie przysposabiającej,

3) Placówka nie posiada własnego regulaminu,

4) Zakresy obowiązków na stanowisku wychowawcy nie zawierały zapisów dotyczących 

podziału czasu pracy wychowawcy.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnić wychowankom całodobową opiekę.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.). 

Termin realizacji: niezwłocznie.

2. Składać do sądów wnioski o wydanie zarządzeń celem zbadania możliwości powrotu 

dziecka do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.). 

Termin realizacji: niezwłocznie i dalej na bieżąco.

3. Nadać Placówce regulamin.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.). 

Termin realizacji: do 28 lutego 2017 r.

4. Uzupełnić zakresy obowiązków wychowawców o zapisy dotyczące podziału czasu 

pracy na stanowisku wychowawcy.
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) w związku z art. 129 § 1 Kodeksu pracy.

Termin realizacji: do 28 lutego 2017 r.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego składa się na zasadach określonych w art. 197d 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.).

Na podstawie art. 186 pkt 3a cytowanej powyżej ustawy proszę w terminie do dnia 5 marca 

2017 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag 

i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie:

(przewodniczący zespołu inspektorów) |

(członek zespołu inspektorów)




