
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ' j grudnia 2016 r.

ZP-KNPS.431.2.18.2016.GZ

Pani
Ewa Watral
Dyrektor 
Domu Dziecka 
w Legnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 listopada 2016 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo od 

Zastępcy Prezydenta Miasta Legnicy informujące o oddaniu pod dozór Policji Pani K.B. 

wychowawcy Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 w Legnicy. Powyższa decyzja związana była 

z podejrzeniem o dokonanie przez K.B. przestępstwa przewidzianego w art. 191 § 1 kk. 

W dniu 29 listopada 2016 r. pocztą elektroniczną przesłane zostało również do Wojewody 

Dolnośląskiego pismo od Pana Macieja Kupaja - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Legnicy, w którym w/w poinformował o przekazaniu do Prokuratury Rejonowej w Legnicy 

kontrowersyjnego filmu z udziałem wychowawczyni i zwrócił się z prośbą

0 przeprowadzenie kontroli w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10.

Mając na uwadze powyższe, w dniach 1 i 2 grudnia 2016 r. na podstawie 

art. 122 i art. 122a 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 z Wydziału Zdrowia

1 Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: 

Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu, Honorata 

Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym 

w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 w Legnicy, zwanym w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Domem” lub „Placówką”.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 1 grudnia 2016 r. funkcję 

Dyrektora Placówki pełniła Pani Ewa Watral.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora Placówki, 

wychowawców oraz Pedagoga. Podczas kontroli przeprowadzono także rozmowy



z wychowankami przebywającymi w czasie prowadzenia działań kontrolnych w Placówce. 

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 4 . Ilekroć w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę 

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

Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 

1720).

Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację przez Placówkę wybranych standardów opiekuńczo-wychowawczych.

2. Analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem w Placówce w odniesieniu

do zgłoszonej sytuacji.

3. Przestrzeganie Praw Dziecka.

Ad 1.

Dom Dziecka jest jednostką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Placówka 

działa na podstawie decyzji Nr PS.V.9013-13/10 Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 16 listopada 2010 roku. Kontrolowana jednostka zajmuje wolnostojący dwupiętrowy 

budynek. Na parterze znajdują się: pokój jednoosobowy, dwa pokoje trzyosobowe, pokój 

dwuosobowy, kuchnia, jadalnia, świetlica, pokój gościnny z aneksem kuchennym oraz 

gabinet dyrektora. Na I piętrze są trzy pokoje trzyosobowe, dwa dwuosobowe i jeden 

jednoosobowy. Na II piętrze jest jeden pokój dwuosobowy z łazienką. Wszystkie pokoje 

wyposażone są w szafy, tapczany, biurka i półki. W świetlicy znajduje się komplet 

wypoczynkowy, stolik, szafki z różnorodnymi grami i zabawkami oraz telewizor. 

Do dyspozycji dzieci przeznaczone są trzy łazienki i toalety oraz wydzielona pralnia. 

Na parterze w pomieszczeniu przeznaczonym na toaletę i łazienkę znajdują się również dwie 

pralki. (dowód: akta kontroli str.24).

W dniu kontroli w ewidencji Placówki zapisanych było 25 dzieci, natomiast 

w tygodniu od poniedziałku do piątku w Domu było 13 wychowanków. Pozostałe dzieci 

przebywają w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko 

Kamienna), Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (Szklarska Poręba, Brzeg Dolny, 

Cerekwica Mała), Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich (Głogów, Świdnica) 

lub w internatach szkół specjalnych. W toku kontroli stwierdzono, że 23 wychowanków 

realizuje obowiązek szkolny lub nauki, natomiast dwie nie realizują go. Jedna dziewczynka 

ma dopiero 2 latka, natomiast druga przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Cerekwicy Małej, obecnie jest na ucieczce i nie chodzi do szkoły.

(dowód: akta kontroli str. 31-34, 69).
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W Placówce na dzień 1 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 14 wychowawców 

(koordynatorów, wychowawców i młodszych wychowawców), psycholog (obecnie na urlopie 

wychowawczym) oraz pedagog. Pełnozatrudnionych było 7 osób -  7 etatów, w tym jedna 

osoba oddelegowana do pracy w związkach zawodowych, niepełnozatrudnionych 8 osób - 

3,75 etatów. Wszyscy wyżej wymienieni posiadają kwalifikacje zgodne z art. 98 ustawy. 

Ponadto w Domu Dziecka zatrudnionych jest 10 osób na stanowiskach: księgowa, kadrowa, 

kucharz, pomocnik kucharza, konserwator, woźna, kierownik gospodarczy, magazynier.

{dowód: akta kontroli str. 58).

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

z wyłączeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod 

opieką 1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci. Mając na uwadze powyższe, 

dokonano analizy grafików pracy wychowawców za miesiące: październik i listopad 2015 r. 

oraz maj i wrzesień 2016 r. Ustalono, że wychowawcy pracowali w godzinach od 6.00 do 

14.00, od 14.00 do 22.00 oraz od 22.00 do 6.00. Na dyżurach było zawsze po dwóch 

wychowawców. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że zgodnie z § 10 ust.2 

rozporządzenia wychowankowie mieli przez całą dobę zapewnioną opiekę. Dyżury pełniły 

zawsze osoby do tego uprawnione.

(dowód: akta kontroli str. 35-42).

W § 18 ust. 1 rozporządzenia wskazano na obowiązujące w placówce standardy 

opiekuńczo - wychowawcze. Mając na uwadze powyższe, w wyniku przeprowadzonych 

czynności kontrolnych ustalono:

W Domu Dziecka posiłki przygotowywane były przez panie zatrudnione w kuchni 

(kucharka i dwie pomoce kuchenne). Wszystkie główne posiłki dzieci spożywają w jadalni. 

Śniadanie wydawane jest od godz. 6.30 do 7.30. Podczas tego posiłku wydawane jest drugie 

śniadanie przygotowywane przez panie kucharki, które dzieci zabierają do szkoły. Mając 

na uwadze, iż dzieci w różnych godzinach powracają ze szkoły, obiad wydawany jest 

od godziny 13.00 do 16.00. Po obiedzie wychowankowie otrzymują podwieczorek, jest to 

najczęściej jogurt, owoce lub ciasteczka. Kolacja jest od godziny 18.00 do 18.30. Dzieci 

potwierdzają, że wszystkie posiłki są smaczne, zawsze ciepłe i w wystarczających ilościach. 

Jedzenie i napoje dostępne są w kuchni i na stołówce przez całą dobę, dzieci mają do nich 

wolny dostęp.

Wszystkie dzieci objęte są opieką lekarza rodzinnego lub pediatry. Najczęściej 

leczone są w przychodniach, w których leczyły się przed przyjściem do placówki. Ponadto 

korzystają z porad lekarzy z Przychodni przy ul. Tatrzańskiej, ul. Piekarskiej, ul. Biegunowej 

i ul. Okrzei.



Środki higieny osobistej kupowane są przez panią intendentkę i składowane 

w magazynie. Dzieci otrzymują do własnej dyspozycji: mydło, pastę do zębów, płyny 

do kąpieli, szampon, podpaski, dezodoranty. Papier toaletowy, proszek do prania, płyn 

do mycia naczyń - uzupełniane są systematycznie przez wychowawców. Wychowankowie 

na bieżąco zgłaszają swoim wychowawcom zapotrzebowanie na środki. Z informacji 

uzyskanych od dzieci wynika, że raczej nie zdarza się, by musieli sami zaopatrywać się 

w w/w środki.

Podczas kontroli dokonano oględzin pokojów, zawartości szaf w nich stojących oraz 

obserwacji wyglądu dzieci. Ustalono, że wychowankowie zaopatrzeni są w obuwie i odzież 

dostosowaną do ich potrzeb. Dzieci zgłaszają zapotrzebowanie swojemu wychowawcy, który 

z kolei informuje o tym panią Dyrektor i po otrzymaniu od niej akceptacji dokonuje wspólnie 

z wychowankiem zakupu. Podopieczni Placówki podczas prowadzonych z nimi rozmów nie 

zgłaszali zastrzeżeń do sposobu zaopatrywania ich w odzież i obuwie. Potwierdzili również, 

że wszystkim zakupiono do szkoły podręczniki oraz przybory szkolne.

(idowód: akta kontroli str. 24-25). 

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 placówka powinna zapewnić wychowankom kwotę pieniężną do 

własnego dysponowania. W Domu Dziecka tzw. „kieszonkowe” wypłacane jest w dwóch 

ratach. I rata - do 10 każdego miesiąca, II rata -  do 25 każdego miesiąca. Wysokość 

kieszonkowego określona w regulaminie oscyluje między kwotą od 10 do 80 zł. Dokonując 

analizy list za październik i listopad 2016 r. ustalono, że wypłaty nie są jednak wyższe niż 

30 zł. Wychowankowie składając swój podpis potwierdzają wypłatę kieszonkowego.

(dowód: akta kontroli str. 60-65).

Placówka powinna zapewnić wychowankom uczestnictwo w miarę możliwości 

w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych (§ 18 ust.l pkt 12 rozporządzenia). 

Ustalono, że poza Placówką jeden wychowanek trenuje w klubie piłkarskim „Miedź 

Legnica”, dwoje uczęszcza na SKS na terenie szkoły oraz jedna dziewczynka chodzi 

na zajęcia teatralne również w szkole. Ponadto na terenie Domu dzieci uczestniczą 

w następujących zajęciach: kulinarnych, plastycznych, reedukacyjnych,

socjoterapeutycznych, z profilaktyki uzależnień. W Placówce organizowane są także 

różnorodne imprezy okolicznościowe, a także wyjścia do kin, restauracji, palmiarni. 

W Placówce realizowany jest program „Trzeźwo - zdrowo - na sportowo”. W ramach tego 

programu dzieci uczestniczyły w różnorodnych wycieczkach, koloniach i zimowiskach: 

„Nasza Majówka” - Kudowa Zdrój, „Rozpoczęcie wakacji” -  Międzyzdroje, „Zakończenie 

wakacji” -  Karpacz, „Babie lato” -  Piechowice, „Złota jesień” -  Wrocław i „Ferie Zimowe” -  

Karpacz.

(dowód: akta kontroli str. 59,66-67).
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Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki 

opiekuńczo - wychowawczej sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. Za jej 

opracowanie odpowiedzialny jest pedagog lub psycholog. Na podstawie tej diagnozy 

wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka we współpracy z asystentem 

rodziny prowadzącym pracę z rodziną przygotowuje plan pomocy dziecku. Podczas kontroli 

dokonano analizy 10 losowo wybranych diagnoz i planów pomocy. Ustalono, że diagnozy 

opracowywane były przez pedagogów -  Beatę Stefanik, Barbarę Iwan oraz psychologa -Annę 

Gromadka. Wszystkie zawierały:

1. analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, 

emocjonalnym i społecznym,

2. analizę przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka,

3. analizę relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla 

dziecka,

4. wskazania do dalszej pracy wychowawczej lub terapeutycznej.

Plany pomocy długoterminowe opracowywane były na rok szkolny, natomiast 

krótkoterminowe na trzy miesiące. Stwierdzono, że wszystkie miały wyznaczony cel pracy 

z dzieckiem, posiadały działania długo i krótkoterminowe uwzględniające w szczególności 

wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne i sytuację rodzinną.

(idowód: akta kontroli str. 28-30).

Ad 2. Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem w Placówce w odniesieniu 

do zgłoszonej sytuacji.

Podczas kontroli skoncentrowano się na wyjaśnieniu i analizie sytuacji, która miała 

miejsce w listopadzie 2016 r. w Domu Dziecka przy ul. Wandy w Legnicy. W związku 

z powyższym przeprowadzono rozmowy kierowane z Dyrektorem Placówki, jedenastoma 

wychowawcami, Panią Pedagog oraz z dziesięciorgiem wychowanków. W rozmowach 

uczestniczyły tylko te dzieci, które dobrowolnie się na nie zgłosiły. Sytuacja opisana 

w przesłanych do tutejszego Wydziału pismach, dotyczyła wychowawczyni K.B, 

wychowanki A. oraz nagrywającej zdarzenie wychowanki M.D.

Wyżej wymieniona A. zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego została 

umieszczona w Domu Dziecka w Legnicy w 2015 r. Ustalono, że od 3 roku życia przebywała 

w Domu Małego Dziecka w Jaworze. W sporządzonej w dniu 11 lutego 2015 r. diagnozie 

stwierdzono, że dziewczynka mając zaburzone poczucie bezpieczeństwa najczęściej 

reagowała zachowaniami gwałtownymi i wyjątkowo agresywnymi. Z informacji udzielonych 

przez opiekuna prawnego dziewczynki -  wychowawcę koordynatora wynika, że wychowanka 

sprawiała od początku poważne problemy wychowawcze, dlatego też została objęta przez 

psychologa zatrudnionego w Placówce terapią psychologiczną. Jednakże terapia ta nie dała
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oczekiwanych rezultatów. Ze względu na nasilającą się agresję dziewczynka została 

skonsultowana przez lekarza psychiatrę, który z kolei skierował w/w na leczenie 

do Milickiego Centrum Medycznego na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. 

Wychowanka przebywała w nim 8 tygodni. Po zakończonym leczeniu szpitalnym zalecono 

dalszą terapię psychologiczną. W tym czasie wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Placówce 

wspólnie z psychologiem opracowali tzw. system motywacyjny, który miał być 

systematycznie wdrażany w procesie wychowawczym A. Jego realizacja i próby wdrożenia 

w życie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Obecnie dziewczynka powinna uczęszczać 

na terapię prowadzoną przez psychologa w Zespole Interwencji Kryzysowej -  Ośrodku 

Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Legnicy. Jednak z pozyskanych podczas 

kontroli informacji wynika, że korzysta z niej tyko wówczas, gdy sama wyrazi na nią ochotę, 

czyli sporadycznie.

Wychowawcy, z którymi prowadzono rozmowy opisywali sytuacje, w których A. 

zachowywała się w stosunku do nich, innych pracowników placówki, wychowanków oraz 

do samej siebie agresywnie (bicie po twarzy, kopanie, szczypanie, gryzienie, wbijanie 

długopisu w dłoń, wyzywanie, uderzanie głową w kafelki). W trakcie kontroli ustalono 

również, że wychowanka nie chce chodzić do szkoły. Ponieważ największe problemy 

sprawiało i nadal sprawia poranne wstawanie z łóżka i przygotowywanie do szkoły, 

wychowawcy rozpoczynali budzenie wychowanki już od godziny 6.00, jednak to również nie 

przyniosło oczekiwanych rezultatów. Należy podkreślić, że wychowanka od 23 listopada 

2016 r. nie realizuje obowiązku szkolnego. Podczas rozmowy z kontrolującymi stwierdziła, 

że chciałaby zmienić szkołę, ponieważ w obecnej wszystkie dzieci wiedzą, że jest z Domu 

Dziecka.

Osobą, która nagrywała zdarzenie z udziałem wychowawczyni K.B oraz wychowanki 

A. była M.D. Dziewczyna ma ukończone 18 lat, w Domu Dziecka w Legnicy przy ul. Wandy 

10 jest już dziesięć lat. W tym czasie leczona była w Szpitalu dla Dzieci i Młodzieży 

Psychicznie Chorych w Zaborze i Bolesławcu. Ze względu na złe zachowanie została 

umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu i Cerekwicy Małej. 

W roku 2013 przebywała na leczeniu w MONARZE we Wrocławiu. Decyzją sądu została 

umieszczona w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stargardzie Gdańskim. 

Podczas prowadzonej z nią rozmowy wychowanka udostępniła kontrolującym nagrany przez 

nią film. Stwierdziła, że do nagrywania różnych jej zdaniem złych sytuacji w Placówce 

namówił ją znajomy (dorosły mężczyzna -  przyjaciel Domu) i to on przesłał film 

do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Legnicy. Wychowanka poinformowała, 

że zrobiła to, ponieważ chciała się zemścić za brata, który w 2015 r. po uzyskaniu

(o
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pełnoletności ze względu na złe zachowanie, został skreślony z listy wychowanków 

Placówki. Na pytania czy Dom Dziecka zapewnia jej niezbędne rzeczy typu środki higieny 

osobistej, odzież, obuwie, odpowiednie wyżywienie - odpowiedziała, że nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. Obecnie dziewczyna kontynuuje naukę w II klasie Gimnazjum dla Dorosłych 

w Legnicy i czeka na przydział mieszkania. Z uzyskanych od Dyrektora Placówki informacji 

wynika, że M.D. zaproponowano już kilka lokali mieszkalnych, jednak żaden nie spełniał 

jej oczekiwań.

W celu uzyskania informacji o stosowanych metodach w pracy z dziećmi przeprowadzono 

rozmowy z wychowawcami. Każda osoba została poproszona o udzielenie odpowiedzi 

na następujące pytania:

1. Czy pani/pan był/a świadkiem agresywnego zachowania wychowawczyni K.B. 

w stosunku do wychowanków?

2. Czy pani/pan był/a świadkiem agresywnego zachowania któregokolwiek 

z wychowawców w stosunku do wychowanków?

3. Jakie metody wychowawcze stosuje pani/pan w stosunku do dzieci zachowujących 

się agresywnie?

Wszystkie osoby z którymi prowadzone były rozmowy odpowiedziały na zadane pytania 

jednoznacznie:

- Nikt, nie był świadkiem by Pani K. B. zachowywała się w stosunku do dzieci, agresywnie. 

Owszem potwierdzono, że wyżej wymieniona jest osobą „głośną”, ale w ocenie pracowników 

jest konsekwentna i zadaniowa, ponadto jest bardzo zaangażowana w sprawy dzieci, oddana 

i sumienna.

- Nikt, nie był świadkiem by którykolwiek wychowawca był w stosunku do dzieci agresywny.

- Jakiekolwiek interwencje fizyczne wychowawców w stosunku do dzieci miały miejsce tylko 

i wyłącznie wtedy, gdy dochodziło między dziećmi do bójek i wzajemnej agresji. Wówczas 

wychowawcy interweniowali rozdzielając skonfliktowane dzieci. Były to najczęściej sytuacje 

stwarzające zagrożenie zdrowia i życia wychowanków i wymagały fizycznej interwencji 

osoby dorosłej. Do najczęściej stosowanych metod w pracy z dziećmi przejawiającymi 

agresję należą: holding i rozmowa wyciszająca.
(dowód: akta kontroli str. 11-23, 43-53).

Ad 3. Przestrzeganie Praw Dziecka.

W celu sprawdzenia czy w Placówce przestrzegane są Prawa Dziecka przeprowadzono 

rozmowy z wychowankami. Podczas tych rozmów zadawano następujące pytania:

- Jak długo jesteś w placówce?



- Czy znasz swoją sytuację prawną?

- Czy możesz kontaktować się z rodziną?

- Czy możesz zapraszać do Placówki kolegów i koleżanki?

- Czy byłeś świadkiem, by któryś z wychowawców szarpał i krzyczał na dzieci?

- Czy jest w Placówce dorosła osoba, której mógłbyś się zwierzyć?

- Czy otrzymujesz kieszonkowe i w jakiej wysokości?

Na zadane pytania uzyskano następujące odpowiedzi:

- Wszystkie dzieci potwierdziły, że znają swoją sytuację prawną.

- Rodzice i najbliższa rodzina może w dowolnym czasie ich odwiedzać. Pani Dyrektor 

zezwala na wyjazdy do domów.

- Do Domu Dziecka mogą przychodzić koledzy i koleżanki, ale dzieci niechętnie ich 

zapraszają.

- Nigdy nie słyszały i nie były również świadkiem, by którykolwiek wychowawca szarpał 

dzieci i krzyczał na nie.

- Prawie każdy z wychowanków ma w gronie osób pracujących w Domu Dziecka osobę, 

którą bardzo lubi i jej ufa. Do ulubionych i najczęściej wymienianych osób należą: Pan 

Adrian, Pan Darek, Pani Ania i Pani Dyrektor.

- Wszystkie dzieci potwierdziły, że otrzymują kieszonkowe, które wypłacane jest w dwóch 

ratach. Wychowankowie znają zasady wypłacania kieszonkowego.

Mając na uwadze powyższe ustalono, że w Domu Dziecka przy ul. Wandy 

10 przestrzegane są Prawa Dziecka, natomiast opisywana sytuacja z udziałem Pani K.B była 

jednostkowa. Po zaistniałym zajściu, Dyrektor Placówki zorganizowała w dniu 29 listopada 

2016 r. zebranie, na którym obecnych było 14 wychowawców. Omówiono na nim metody

pracy z dzieckiem agresywnym oraz wyciągnięto wnioski do dalszej pracy.

(dowód: akta kontroli str. 11-14, 70-72).

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Wychowawca K.B. zatrudniony w Placówce w kontakcie z dzieckiem agresywnym 

zastosował niewłaściwe metody wychowawcze.

2. Wychowanka A. od 23 listopada 2016 r. nie realizuje obowiązku szkolnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka przy 

ul. Wandy 10 w Legnicy wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zorganizować szkolenie mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji

wychowawców oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.



Podstawa prawna: art. 98 ust. 4 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.)

Termin realizacji: do 30 stycznia 2017 r.

2. Podjąć natychmiastowe działania zmierzające do realizacji przez wychowankę 

A. obowiązku szkolnego.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a, b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

292, poz. 1720).

Termin realizacji: niezwłocznie

Pouczenie:

Zgodnie z art. 197d ust. 2 i ust. 3 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.) kontrolowana 
jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich 
zastrzeżenia. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawia 
stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

W terminie do dnia 30 stycznia 2017 roku kierownik kontrolowanej jednostki winien 
powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków 
przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(k ierow nik  kom órki do spraw  kontroli)

(kontroler) 

(kontroler)

D o w iadom ości:

1. U rząd M iasta  w  L egnicy

2. B iuro  R zecznika Praw  D ziecka.

3. D epartam ent Polityki R odzinnej, M inisterstw o 

R odziny  Pracy i Polityki Społecznej

4. a .a
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Ewelino Zygmur
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