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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 września 2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło pismo od Pełnomocnika 

Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu informujące o licznych 

zaniedbaniach w sprawowaniu opieki nad dziećmi przez Dyrektora oraz niektóre osoby 

zatrudnione w Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach 

Wrocławskich. Informujący wskazał na następujące nieprawidłowości:

1. W Placówce podczas dyżurów wychowawczych jest niewystarczająca ilość kadry 

sprawującej opiekę nad wychowankami.

2. W Placówce Interwencyjnej nie ma „miękkiego” pokoju, a w oknach nie ma klamek.

3. Wychowankowie w rozwiązywaniu swoich problemów nie mają wsparcia 

specjalistów.

4. W Placówce nie jest prowadzona rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych.

5. Budynki Placówki są niedostatecznie oświetlone.

6. Dzieci nie są informowane o ich sytuacji prawnej.

7. W ramach kary wychowankowie straszeni są przez Dyrektora Placówki 

„wywiezieniem” do szpitala psychiatrycznego lub młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego.

8. Zmuszanie dzieci choiych pozostających w czasie zajęć szkolnych w placówce 

do przebywania w gabinecie dyrektora

9. W Placówce jest bardzo duża rotacja kadry.

10. Wychowankowie nie mają dostępu do komputera.



11. Placówka nie podejmuje żadnych działań w kierunku usamodzielnienia 

wychowanków.

12. Dyrektor placówki nie wyraża zgody na pracę wolontariuszy.

13. Nieprawidłowo prowadzony proces usamodzielniania się dwóch byłych 

wychowanków zamieszkujących mieszkanie chronione oraz brak współpracy 

Dyrektora Placówki z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Mając na uwadze powyższe, w dniach 13 i 14 października 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 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: 

Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu, Honorata 

Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler oraz Tomasz Borecki -  inspektor 

wojewódzki, kontroler, przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym w Domu Dziecka im. 

św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich zwanym w dalszej 

części niniejszego wystąpienia „Domem”.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 13 października 2016 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Agnieszka Suska. 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 Placówki, 

Zastępcę Dyrektora oraz Pedagoga. Podczas kontroli przeprowadzono także rozmowy 

z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 57. 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 lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Dom Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach 

Wrocławskich jest niepubliczną jednostką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Placówka działa na podstawie decyzji Nr PS-IS.9423.24.2012 Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 2 stycznia 2013 roku. W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnione są cztery 

14 osobowe placówki: dwie Opiekuńczo - Wychowawcze typu Socjalizacyjnego, jedna 

Opiekuńczo -  Wychowawcza typu Interwencyjnego oraz jedna Opiekuńczo - Wychowawcza 

typu Specjalistyczno -  terapeutycznego. Kontrolowana jednostka zajmuje trzy budynki. 

Na dzień kontroli w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Interwencyjnego było
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czterech wychowanków, w PO W typu Socjalizacyjnego nr 1 - dzięwięcioro, w PO W typu 

Socjalizacyjnego nr 2 -  dziesięcioro oraz w POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego -

11. Podczas dokonywania oględzin wyżej wymienionych jednostek stwierdzono, że wszystkie 

posiadają pokoje dwu, trzy i czteroosobowe, które są wyposażone odpowiednio 

do wymaganych standardów. W każdej jest kuchnia z aneksem jadalnym, świetlica oraz 

łazienki i toalety. Podczas przeprowadzania oględzin w Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej typu Interwencyjnego było brudno i panował ogólny bałagan.

{dowód: akta kontroli str. 24-25,55-56).

Ad 1 i 8.

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 wrzesień 2016 r. Ustalono, że wychowawcy pracują w każdej Placówce najczęściej 

w godzinach od 13.00 do 21.00 i od 21.00 do 8.00 lub 9.00. W godzinach przedpołudniowych 

na dyżurach wychowawczych jest dwóch psychologów oraz pedagog. Od godziny 9.00 

do 17.00 od poniedziałku do piątku pracuje psycholog i pedagog, natomiast drugi psycholog, 

pełniący jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora pełni dyżur od 7.00 do 15.00. Przed 

południem pracuje również Dyrektor. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że 

w poszczególnych Placówkach w tygodniu nigdy nie przebywało jednocześnie więcej niż 

7 wychowanków stwierdzono, że wychowankowie mieli przez całą dobę zapewnioną opiekę 

przez osoby do tego uprawnione. W sytuacjach, gdy któryś z wychowanków był chory 

i pozostawał w placówce wówczas opiekę nad nim przed południem sprawowali pedagog lub 

psycholog, natomiast po godzinie 13.00 był już wychowawca. Chore dzieci w ciągu dnia 

najczęściej pozostawały w swoich pokojach, jednak zdarzało się, że ze względów 

organizacyjnych osoba opiekująca się nimi przed południem zabierała je do Placówki 

Specjalistyczno -Terapeutycznej, w której przebywały do godziny 13.00.

Wychowankowie, którzy zgodnie z zaleceniami lekarza mają przepisane leki posiadają 

„indywidualną kartę leków” prowadzoną przez okres podawania leku (druk obejmuje jeden 

miesiąc). W „indywidualnej karcie leków” odnotowywany jest dzień, pora dawkowania leku 

i podpis osoby podającej. Leki podawane na bieżąco znajdują się w poszczególnych 

Placówkach w zamkniętych apteczkach. Dostęp do klucza ma tyko wychowawca. Zapasy 

leków przechowywane są w zamykanej szafie w administracji.

(idowód: akta kontroli str. 26, 31,49-50,60-65).

Ad 2.



Standardy opiekuńczo-wychowawcze wynikające z § 18 rozporządzenia

jednoznacznie wskazują jakie pokoje i pomieszczenia powinny być w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo art. 104 ust. 1 ustawy dla placówki typu 

interwencyjnego wskazuje możliwość wyodrębnienia części organizacyjnej dysponującej 

bazą noclegową zapewniającą opiekę wychowawczą, czynną przez całą dobę, 

wykorzystywaną w sytuacjach kryzysowych. Mając na uwadze powyższe, przepisy nie 

nakazują urządzenia w placówce tzw. „miękkiego” pokoju.

Natomiast odnosząc się do kwestii usunięcia z okien klamek w kilku pokojach 

ustalono, że zostało to zrobione ze względu na bezpieczeństwo wychowanków. Dyrektor 

Domu wyjaśniła, że wcześniej odnotowano przypadki wychodzenia dzieci przez okno, 

również tą samą drogą na teren Placówki wpuszczano obce osoby.

{dowód: akta kontroli str. 25).

Ad 3.

W Placówce zatrudnionych jest dwóch psychologów: Pani r. - , . , .

. oraz pedagog -  Pani 1 _ Wyżej wymienione zgodnie

z § 14 ust. 2 rozporządzenia, sporządzają dla każdego dziecka diagnozy psychofizyczne, 

prowadzą arkusze badań i obserwacji oraz również dla wszystkich dzieci karty udziału 

w zajęciach (§ 17 ust.l pkt 3 i 4 rozporządzenia). Dokonując analizy przedstawionej podczas 

kontroli dokumentacji pracy specjalistów ustalono, że w diagnozach brakowało wskazań 

do pracy z rodziną. Natomiast odnosząc się do prowadzonych przez specjalistów kart udziału 

w zajęciach zwrócono uwagę, że powinny być one prowadzone tylko dla dzieci, które 

wymagają uczestnictwa w takich zajęciach. Dokumentacja prowadzona przez pedagoga 

potwierdza prowadzenie z dziećmi zajęć indywidualnych i grupowych dotyczących emocji, 

rozładowywania agresji oraz preorientacji zawodowej. Również wpisy w kartach udziału 

w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa potwierdzają prowadzenie 

zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych. Jednocześnie zwrócono uwagę, 

iż niektóre wpisy były zbyt lakoniczne i nie były opisem zajęć, wskazywały jedynie na stałą 

opiekę i pracę indywidualną z psychologiem.

Przeprowadzone z wychowankami rozmowy potwierdziły, że uczestniczyły w wyżej 

wymienionych zajęciach. Dzieci znały z imienia zatrudnionych w Placówce psychologów 

i pedagoga, chętnie do nich przychodzili dzieląc się swoimi problemami. Stwierdziły, że 

mogły liczyć na pomoc i dyskrecję, {dowód: akta kontroli str. 27-35).

Ad 4.

Na dzień kontroli w czterech Placówkach przebywało sześcioro dzieci posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności.



• W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Socjalizacyjnego nr 1 -  1 

wychowanek (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w stopniu lekkim).

• W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno - Terapeutycznego - 

5 dzieci -  jeden wychowanek posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

w stopniu umiarkowanym, natomiast pozostali w stopniu lekkim.

Wszystkie w/w dzieci przebywają w specjalnych ośrodkach szkolno -  wychowawczych 

lub w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w których objęte są indywidualnym 

programem edukacyjno - terapeutycznym. Również w czasie pobytu w placówce mają 

możliwość uczestniczyć w miarę w terapii indywidualnej prowadzonej przez

psychologów i pedagoga.

Na dzień kontroli we wszystkich placówkach sześcioro wychowanków objętych było 

stałą opieką lekarza psychiatry, dwoje skorzystało z jednorazowych konsultacji 

psychiatrycznych, jedno dziecko jest nadal w trakcie diagnozowania i jedno zakończyło 

leczenie psychiatryczne. Z uzyskanych informacji wynika, że obecnie w Placówkach 

nie ma dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, dla których wskazana byłaby rehabilitacja.

{dowód: akta kontroli str. 28,53-54).

Ad 5.

Z treści pisma otrzymanego od Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie

we Wrocławiu wynika, że w bieżącym roku kalendarzowym planowane jest wykonanie 

w Placówkach następujących prac inwestycyjno - remontowych: doświetlenie terenu

zewnętrznego, zainstalowanie monitoringu, ogrodzenie placówki oraz wyposażenie 

dziedzińca w ławki. Dokonując wizji lokalnej Placówek zwrócono uwagę,

że na zewnętrznych ścianach dwóch budynków zainstalowane zostały już lampy, które 

w porze wieczornej doświetlają teren zewnętrzny. Zostało wykonane również ogrodzenie, 

natomiast w trakcie są prace przygotowujące instalację pod monitoring.

Ad 6,7,10.

W pierwszym dniu kontroli tj. 13 października 2016 r. ok. godziny 15.00 zaproszono 

chętnych wychowanków na indywidualne rozmowy. Spotkanie odbyło się w części 

administracyjnej w sali przeznaczonej do spotkań. Wszystkie przybyłe na rozmowę dzieci 

otrzymywały jednakowe pytania. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono:

• wszystkie dzieci znają swoją sytuację prawną i wiedzą dlaczego znajdują się w Domu 

Dziecka, jednak kilkoro z nich nie chciało na ten temat rozmawiać.

• w placówkach są stosowane kary np. za wagarowanie, spóźnianie się, złe zachowanie 

itp., najczęściej jest to zakaz wyjścia.

• nigdy nie słyszały, by Pani Dyrektor straszyła wychowanków wywiezieniem 

do szpitala psychiatrycznego. Jedno z dzieci natomiast potwierdziło, że słyszało



rozmowę, w której Pani Dyrektor informowała wychowankę, że jeśli nadal nie będzie 

realizowała obowiązku szkolnego i uciekała z placówki, to zostanie o tym fakcie 

powiadomiony sąd i wówczas może zostać skierowana do młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego.

• wychowankowie poinformowali kontrolujących, że w każdej placówce znajduje się 

laptop, który dzieci mają do własnej dyspozycji. Mogą również korzystać

z komputerów zainstalowanych w administracji, oczywiście po wyrażeniu 

wcześniejszej zgody przez wychowawcę, Dyrektora lub inną osobę do tego

upoważnioną. {dowód: akta kontroli str.35- 37).

Ad 9.

W Placówkach zatrudnionych jest 32 pracowników: dyrektor, zastępca dyrektora 

(psycholog), psycholog, pedagog, 20 wychowawców (w tym 3 osoby na L4 - ciążowe, 

2 osoby na urlopie macierzyńskim i 1 na urlopie wychowawczym), 2 kucharki, intendentka - 

szef kuchni, 2 sprzątaczki, praczka, konserwator, kierowca - konserwator. Zgodnie 

ze złożonym przez Dyrektora oświadczeniem, od 2015 r. do dnia kontroli z pracy w Placówce 

zrezygnowały 23 osoby:

• wypowiedzenie umowy przez pracodawcę -  3 osoby,

• wypowiedzenie umowy przez pracownika (wyjazd zagraniczny, praca lepiej opłacana

w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej we Wrocławiu, awans - praca w MOPS 

we Wrocławiu, praca w szkole, praca w szpitalu, w przedszkolu, na policji, własna 

działalność -  14 osób,

• osiągnięcie wieku emerytalnego -  2 osoby,

® nie przedłużenie okresu próbnego - 2 osoby,

• wygaśnięcie umowy o pracę -  2 osoby.

Jak wynika z powyższego ponad 50% osób wypowiedziało umowę o pracę ze względu 

na otrzymanie propozycji pracy lepiej płatnej, nie zmianowej i znajdującej się bliżej miejsca 

zamieszkania. {dowód: akta kontroli str. 48,59

Ad 11.

Podczas kontroli dokonano analizy planów pomocy, przede wszystkim pod kątem 

przygotowywania wychowanków do samodzielności. Ustalono, że wszystkie plany były 

opracowane na podstawie diagnoz, uwzględniały działania długo i krótkoterminowe. 

W niewielkim jednak zakresie wskazywały jednak działania przygotowujące dzieci 

do uzyskania samodzielności. Ponadto w w/w dokumentach nie wskazano celu pracy 

z dzieckiem uwzględniającego powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie 

przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie



do usamodzielnienia. Jednocześnie stwierdzono, że żaden z przedstawionych podczas kontroli 

planów nie był opracowywany z asystentem. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, plan pomocy 

dziecku powinien być sporządzany we współpracy z asystentem rodziny, 

a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent -  we współpracy 

z podmiotem organizującym pracę z rodziną.

W celu umożliwienia wychowankom pogłębiania swoich zainteresowań i umiejętności 

utworzono 14 sekcji: artystyczną, kulinarną, sportową, kulturalną, profilaktyczną,

samorządową, teatralną, turystyczną, usamodzielnień, wolontariacką, ogrodniczą, 

biblioteczną, dziennikarską i zoologiczną. Zatrudnieni w placówkach wychowawcy 

są przypisani do każdej sekcji i odpowiadają za jej prowadzenie. Dokumentacją 

potwierdzającą są dzienniki zajęć, w których wskazane są osoby uczestniczące, tematy zajęć, 

oraz program pracy na rok szkolny. Zajęcia prowadzone są w grupach i indywidualne. 

Do dzienników dołączone są także konspekty zajęć. Ustalono, że realizacja programu 

w sekcjach: kulinarnej, profilaktycznej, samorządowej, usamodzielnień, wolontariackiej 

i ogrodniczej skoncentrowana jest na przygotowywaniu wychowanków do samodzielności. 

Mając na uwadze powyższe uznano, że zarzut dotyczący braku podejmowanych przez 

placówkę działań w kierunku usamodzielniania się wychowanków nie znajduje 

potwierdzenia. {dowód: akta kontroli str. 32, 38-42, 46-47).

Ad 12.

W Placówce osobą odpowiedzialną za kontakt i pracę z wolontariuszami jest Pani 

-  pedagog. Z informacji udzielonych przez pedagoga oraz Dyrektora 

wynika, że od co najmniej roku systematycznie do Placówki przyjeżdżało trzech 

wolontariuszy z Duszpasterstwa Antoni, byli to najczęściej studenci. Ze względu na małą 

różnicę wieku między nimi a wychowankami, szybko nawiązywali kontakty koleżeńskie, 

często byli dla nich przykładem, pomagali w nauce, bawili się z nimi. Uczestniczyli także 

w organizowaniu różnorodnych spotkań i imprez okolicznościowych (Mikołajki, Andrzejki, 

Jasełka itp.). W roku 2015 wspomagali wychowawców w organizacji Turnieju Przyjaźni.

{dowód: akta kontroli str.27).

Ad 13.

W dniach 29 i 30 marca 2016 r. w Domu Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach 

Wrocławskich została przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym w zakresie oceny 

realizacji zadania polegającego na usamodzielnieniu K.K. Na podstawie przeprowadzonych 

czynności kontrolnych oraz zgromadzonego materiału nie wniesiono wówczas zastrzeżeń 

do procesu usamodzielnienia wychowanka K.K. Mając na uwadze powyższe, zastrzeżenia 

wnoszone przez Pana Bartosza Kosmalę (kuratora sądowego) i Panią 

(byłego pracownika socjalnego Placówki) dotyczące usamodzielnienia wychowanka K.K.
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przebywającego obecnie w mieszkaniu chronionym w Kątach Wrocławskich została 

wyjaśniona i nie znajduje potwierdzenia.

Ponadto w dniu 17 czerwca 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrocławiu odbyło się spotkanie o charakterze interdyscyplinarnym w sprawie K.K. 

W posiedzeniu uczestniczyło 16 osób, między innymi Pan Bartosz Kosmala, który jednak 

na pisemną prośbę K.K. został poproszony o opuszczenie spotkania. Były wychowanek 

w złożonych oświadczeniach poinformował, że był manipulowany przez Pana I 

i w związku z tym nie życzy sobie angażowania się w/w w jego indywidualne sprawy. 

Obecnie na prośbę K.K opiekunem usamodzielnienia została Pani Agnieszka Suska -  

Dyrektor Domu Dziecka im. św. Mikołaja. Osoby obecne na spotkaniu ustaliły plan dalszych 

działań w stosunku dla K.K., który jest systematycznie realizowany.

Natomiast odnosząc się do sytuacji drugiej osoby - D.K. przebywającego 

w mieszkaniu chronionym ustalono, że Dyrektor Domu Dziecka im. św. Mikołaja w piśmie 

z dnia 13 października 2016 r. poinformowała Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrocławiu o powtarzającej się sytuacji, w której dochodzi do łamania Regulaminu 

Mieszkania Chronionego przez w/w mieszkańca. W szczególności dotyczy to nagminnego 

nieprzestrzegania zapisów Regulaminu poprzez: przebywania w stanie nietrzeźwym,

wywoływanie sytuacji konfliktowych, niedbałości o utrzymywanie czystości w pokojach 

i częściach wspólnych, nagminnych powrotów w godzinach nocnych oraz braku woli 

do współpracy z pracownikami mieszkania chronionego. Powyższe informacje

są potwierdzone notatkami służbowymi pracowników opiekujących się mieszkaniem oraz 

notatkami policyjnymi. Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Placówki zwróciła się 

do PCPR o uchylenie decyzji Panu D.K. dotyczącej przyznania świadczenia pomocy 

społecznej w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym.

(dowód: akta kontroli str.66-88).

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka im. św. 

Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich wydaje się zalecenia 

pokontrolne.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. W diagnozach psychofizycznych brak jest wskazań do pracy z rodziną.

2. W planach pomocy dziecku nie wyznaczono celu pracy z dzieckiem.

3. Plany pomocy nie były sporządzane we współpracy z asystentem rodziny lub

podmiotem organizującym pracę z rodziną.

4. Pokoje mieszkalne w Placówce Interwencyjnej były brudne i zaniedbane.



Zalecenia pokontrolne:
1. W diagnozach psychofizycznych należy opracować wskazania do pracy z rodziną.

Podstawa prawna: § 14 ust. 4 pkt 3 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: 31 grudnia 2016 r.

2. W planach pomocy wyznaczyć cel pracy z dzieckiem.

Podstawa prawna: § 15 ust.3 pkt 2 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: 31 grudnia 2016 r.

3. Plany pomocy dziecku sporządzać z asystentem rodziny lub podmiotem 

organizującym pracę z rodziną.

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 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: 31 grudnia 2016 r.

4. Zadbać o estetykę pokoi mieszkalnych w Placówce Interwencyjnej.

Podstawa prawna: art. 93 ust.4 pkt 1 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: na bieżąco.

Pouczenie:

Z godnie  z  art. 197d ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o w spieraniu rodziny i system ie pieczy zastępczej (tekst 
jedn.D z. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) kontrolow ana jednostka m oże, w term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń 
pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W ojew oda w term inie 14 dni od dnia otrzym ania zastrzeżeń przedstawia 
stanow isko w spraw ie ich uwzględnienia.

W  term inie do dnia 30 stycznia 2017 roku kierow nik kontrolow anej jednostki w inien powiadom ić W ojewodę 
D olnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uw ag i wniosków  przedstaw ionych w  pow yższym  w ystąpieniu pokontrolnym .

(kontroler)

(kontroler)

(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. a.a
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