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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 - 8  grudnia 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a i b ustawy 

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

U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Magda Saska -  inspektor wojewódzki,

przewodnicząca kontroli oraz Olga Wojnarowicz -  inspektor wojewódzki przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

„Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego Nr I przy 

ul. Parkowej 2/1, 51-616 Wrocław, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Placówką” lub „POW”.

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo 

-  wychowawczej oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Jolanta Dutkiewicz odpowiedzialna za realizację
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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 Placówki 

i pracowników, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 4/2017. Ilekroć 

w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. 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).

W toku prowadzonych czynności ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

interwencyjnego Nr I działa w oparciu o Regulamin organizacyjny opracowany na podstawie 

statutu Dziecięcego Domu i jego Regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” oraz Zarządzenia Nr 9081/06 Prezydenta 

Wrocławia z dnia 30 listopada 2006 r., jednakże analiza dokumentu wykazała 

nieprawidłowości. Niezgodny z zapisami ustawy i rozporządzenia jest § 22 ust. 3 Regulaminu 

Placówki Nr I dotyczący kierowania procesem wychowawczym nie więcej niż 10 dzieci przez 

jednego wychowawcę. Rozporządzenie w § 16 ust. 1 wskazuje, że wychowawca może 

kierować ww. procesem nie więcej niż 5 podopiecznych. W części dotyczącej sporządzania 

diagnozy psychofizycznej zostały pominięte zapisy dotyczące dokonywania obligatoryjnej 

analizy rozwoju dziecka (§ 14 ust. 3 pkt 4), wskazań dotyczących przygotowania 

wychowanka do usamodzielnienia (§17 ust. 4 pkt 5).
{dowód: akta kontroli str. 17-34)

PO W jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, zapewniającą 

miejsca dla 14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji nr PS-IS.9423.26.2013 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 września 2013 roku. Na dzień kontroli 

w ewidencji zapisanych było 14 dzieci, żaden podopieczny nie przebywał w Placówce na 

podstawie art. 95 ust. 3 a ustawy.
(idowód: akta kontroli str. 1-2, 35-36)

Analiza akt wykazała, że zgodnie z § 2 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 1 - 5  rozporządzenia

każdy wychowanek posiadał właściwe skierowanie do PO W Nr I wystawione przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu (organizatora rodzinnej pieczy zastępczej) oraz
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wymagany komplet dokumentów tj.: postanowienie sądu, odpis aktu urodzenia, dokumentację 

zdrowia w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne (w szczególności świadectwa), 

informację o prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatach oraz odpis aktu zgonu rodzica, 

w przypadku jego śmierci. Jedno dziecko, które zostało przyjęte interwencyjnie oczekuje na 

właściwe skierowanie. W przypadku braku możliwości przekazania pełnego kompletu 

dokumentów Placówce w momencie przekazywania dziecka, uzupełniano je na bieżąco.
(idowód: akta kontroli str. 37-38)

Działania podejmowane przez pracowników Placówki mają na celu powrót dziecka do 

rodziny oraz utrzymywania przez dziecko stałego kontaktu z rodziną zgodnie 

z art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy. Za pracę z rodziną w PO W Nr I odpowiedzialny jest 

w szczególności starszy specjalista pracy z rodziną, wychowawca, pedagog oraz koordynator 

Placówki, którzy motywują rodziców do czynnego udziału w procesie wychowawczym 

dzieci. W tym celu został określony Regulamin odwiedzin, który porządkuje odwiedziny 

i przepustki dziecka z uwzględnieniem jego aktualnej sytuacji prawnej. Dodatkowo 

pracownicy Placówki działają zgodnie z Procedurami postępowania z wychowankami, 

Planem pracy z rodziną oraz Planem porad i konsultacji specjalistów udzielanych rodzicom. 

POW utrzymuje również stałą współpracę z sądami, tj.: przekazuje aktualne opinie

0 wychowankach i jego rodzinie w kontekście możliwości powrotu dziecka do rodziny.
{dowód: akta kontroli str. 39, 66-67)

Obligatoryjnym obowiązkiem jest organizowanie i dokonywanie okresowej oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce, sporządzenie wniosków o zasadności dalszego 

pobytu dziecka w Placówce oraz przesłanie ich do właściwego sądu, o czym mówią 

art. 135 i art. 138 ust. 2 ustawy. W trakcie analizy dokumentacji losowo wybranych 

wychowanków przebywających w POW Nr I stwierdzono terminowe organizowanie 

zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, tj.: nie rzadziej niż co trzy miesiące 

(w jednym przypadku opóźnienie sięgało 6 dni), co wynika z art. 138 ust. 1 ustawy. Zgodnie 

z art. 137 ustawy podczas posiedzenia zespołów obecny był: dyrektor Placówki, pedagog

1 pracownik socjalny, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka oraz 

pielęgniarka w razie indywidualnej potrzeby. Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, asystent rodziny lub podmiot pracujący z rodziną byli zapraszani tylko na co drugi 

zespół (co 6 miesięcy). Natomiast z analizowanej dokumentacji wynikało, iż rodzice dziecka 

nie pozbawieni władzy rodzicielskiej nie otrzymywali zaproszenia na posiedzenia zespołów, 

co jest niezgodne z art. 137 ust. 5a ustawy. Dyrektor POW oświadczył, że przed 

posiedzeniem zespołu z rodzicami spotyka się pedagog w celu omówienia sytuacji dziecka. 

Dodatkowo w posiedzeniach uczestniczą sędziowie sądu rodzinnego oraz kuratorzy sądowi.
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W czasie posiedzenia zespołu nie dokonywano oceny sytuacji dziecka w obszarach 

zgodnych z art. 136 ustawy. Protokoły z posiedzenia zespołów były nieprzejrzyste, zawierały 

informacje kto uczestniczył w posiedzeniu i nazwiska dzieci, których sytuację omówiono. 

Należy zmodyfikować protokoły z posiedzenia zespołu, aby odnosiły się konkretnie do 

każdego wychowanka i zawierały analizę wszystkich obszarów wymienionych w art. 136 

ustawy. W analizowanych dokumentach brakowało przede wszystkim oceny obszaru 

dotyczącego modyfikowania planu pomocy dziecku oraz informowania sądu o potrzebie 

umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, 

działalności leczniczej lub pomocy społecznej. Dyrektor złożył oświadczenie, że modyfikację 

planu pomocy dziecku dokonywano co trzy miesiące, która polegała na stworzeniu nowego 

planu. Po dokonaniu oceny nie formułowano na piśmie wniosku wraz z uzasadnieniem 

dotyczącego zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i nie przesyłano go do 

właściwego sądu, co jest nieprawidłowością. Jednak podczas kontroli Dyrektor Placówki 

sporządził brakujące wnioski z posiedzenia zespołu o zasadności dalszego pobytu 

wychowanków, które przesłał do sądu.
(idowód: akta kontroli str. 49-52)

W przeanalizowanej dokumentacji ośmiorga wybranych dzieci każdy wychowanek 

posiadał diagnozę psychofizyczną opracowaną przez pedagoga i psychologa zatrudnionych 

w Placówce. Dokumenty te zawierały informacje dotyczące obszarów wskazanych 

w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i zostały przygotowane 

najpóźniej do trzech miesięcy po przyjęciu dziecka do Placówki. Ponadto w przypadku ponad 

trzymiesięcznego pobytu dziecka w Placówce zespół specjalistów przygotowywał 

uzupełnienie diagnozy, w której aktualizował informacje dotyczące wychowanka. Diagnozy 

psychofizyczne nie posiadały podpisu ani pieczątki osoby sporządzającej dokument, 

co zostało uzupełnione podczas kontroli.
{dowód: akta kontroli str. 53-54)

Na podstawie diagnozy wychowawca kierujący procesem wychowawczym danego 

dziecka, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, przygotowuje dla każdego wychowanka plan 

pomocy, który obejmuje okres trzech miesięcy. W planach oznaczono cel główny pracy 

z dzieckiem, jako jeden z czterech wskazanych w rozporządzeniu oraz wyznaczono działania 

krótkoterminowe i długoterminowe. Plany nie były sporządzane we współpracy z asystentem 

rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną dziecka. W większości 

przypadków rodzice biologiczni nie mieli wyznaczonego asystenta rodziny. W odniesieniu do 

planu pomocy dziecka oraz jego modyfikacji winno się współpracować z podmiotem



prowadzącym pracę z rodziną biologiczną, w celu ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie 

przyszłości dziecka.
{dowód: akta kontroli str. 55)

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w placówce jest karta pobytu dziecka, 

o czym mówi § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. W okresie kontrolnym w POW Nr I każdy 

wychowanek miał prowadzoną kartę pobytu, zawierającą informacje we wszystkich 

obszarach wskazanych w ww. rozporządzeniu. W obszarach zdrowia, przyjmowanych leków 

oraz pobytu w szpitalu karty były prowadzone bardzo szczegółowo w osobnych zeszytach. 

Ww. Karta w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego zgodnie z § 17 ust. 

4 pkt 2 rozporządzenia winna być uzupełniana raz na dwa tygodnie. Analiza akt natomiast 

wykazała, że wpisy dokonywane były raz w miesiącu.
{dowód: akta kontroli str. 56-57)

Dla każdego podopiecznego, zgodnie z § 17 ust.l pkt 3 i 4 rozporządzenia, prowadzi 

się karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa lub osobę 

prowadzącą terapię dla dzieci tego wymagających oraz arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych i pedagogicznych dla każdego dziecka. W okresie objętym kontrolą 

zatrudnieni byli: pedagog oraz dwóch psychologów, którzy systematycznie uzupełniali dla 

każdego wychowanka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych. 

W Placówce funkcjonuje jedna Karta zajęć specjalistycznych dla każdego wychowanka, 

w której zapisywane były wszystkie zajęcia ze specjalistami. Karty posiadały systematyczne 

wpisy, jednak brakowało w nich oznaczenia, który pracownik prowadził zajęcia.
{dowód: akta kontroli str. 58)

W myśl obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4 i 5 ustawy dotyczącego zgłaszania 

informacji do ośrodka adopcyjnego o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną stwierdzono, 

że w dniu kontroli w przypadku czwórki dzieci pozbawionych całkowitej opieki rodziców 

biologicznych obowiązek ten został zachowany. Dwójka podopiecznych zgłoszonych do 

ośrodka adopcyjnego obecnie oczekiwała na przysposobienie zagraniczne, jedno dziecko 

odbyło już spotkanie z kandydatami na rodziców adopcyjnych, natomiast jeden wychowanek 

został przysposobiony w dniu kontroli (7 grudnia 2017 r.).
(dowód: akta kontroli str. 35-36, 63-64)

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 żaden z wychowanków nie przekroczył 

terminu 18-stu miesięcy pobytu w pieczy zastępczej, wobec czego nie dotyczył ich ww. zapis 

ustawy.
(dowód: akta kontroli str. 35-36, 59-60) 

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a, b rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wszystkim wychowankom dostęp do nauki w zależności od ich potrzeb, w szkołach lub 

w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych 

stwierdzono, że 14 podopiecznych przebywających w POW Nr I z uwagi na ich wiek 

(najmłodsze dziecko miało 2 miesiące, najstarsze -  1 rok i 11 miesięcy) nie wymagało objęcia 

obowiązkiem szkolnym, wobec czego nie miały zastosowania przepisy § 18 ust. 1 pkt 10 lit. 

a, b rozporządzenia, dotyczące zapewnienia pomocy wychowankom w nauce szkolnej.
(dowód: akta kontroli str. 35-36, 61, 62) 

Podopieczni powyżej 5 roku życia otrzymują kieszonkowe zgodnie z zapisem § 18 

ust. 1 pkt 8 rozporządzenia dotyczącym każdorazowo wypłacania dzieciom kwoty pieniężnej 

do własnego dysponowania, której wysokość nie jest niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% 

kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie 

z przedstawionym przez Dyrektora oświadczeniem, podopiecznym nie było wypłacane 

kieszonkowe z uwagi na pobyt w placówce wyłącznie dzieci poniżej 5 roku życia.
(dowód: akta kontroli str. 35-36, 59-60) 

W okresie objętym kontrolą spośród 14 wychowanków POW Nr I żadne z dzieci 

z powodu wieku nie było usamodzielniane.
(dowód: akta kontroli str. 35-36. 59-60) 

Na podstawie przedłożonej przez Dyrektora Placówki „Książki raportów POW Nr I”, 

w której odnotowane były raporty z każdej nocy, znajdywał się wpis dotyczący: stanu dzieci, 

przepustek, czynności wykonywanych na dyżurze, opisu dzieci -  jeśli coś się działo (stan 

zdrowia) oraz podpis dyżurnego. Stwierdzono, że dyżury wychowawcze były zgodne 

z § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2 rozporządzenia, wychowawca sprawujący opiekę nocną zapewniał 

bieżący i stały nadzór oraz bezpieczeństwo nad każdym dzieckiem. Dodatkowy dyżur nocny 

prowadzony był również przez pielęgniarkę dyżurną czuwającą nad stanem zdrowia 

podopiecznych. W czasie dyżurów nocnych obchód odbywał się minimum 3 razy w ciągu 

jednej nocy.
(dowód: akta kontroli str. 59-60)
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W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Interwencyjnego Nr I prowadzona była 

ewidencja wychowanków dla wszystkich podopiecznych zgodnie z § 17 ust. 5

rozporządzenia. W ewidencji widniało: nazwisko i imię dziecka, data i miejsce urodzenia, 

nazwisko, imiona oraz adres rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych oraz adres 

ostatniego miejsca zamieszkania dziecka (który był tożsamy z adresem zamieszkania 

rodziców). Ponadto ewidencja zawierała datę przyjęcia do placówki, zmianę placówki, wpis 

na czyj wniosek dziecko zostało umieszczone, opis środowiska (krótkie określenie sytuacji), 

dane rodziny oraz koszt pobytu i date wraz z miejscem wypisu z listy wychowanków.
(dowód: akta kontroli str. 59-60)

W okresie objętym kontrolą w Placówce nie odnotowano samowolnego oddalenia się 

z Placówki, wobec tego nie wymagało zastosowanie postępowania zgodnego z § 5 

rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 59-60)

Pani Jolanta Dutkiewicz zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku 

dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Interwencyjnego Nr I posiadała 

kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. W okresie objętym kontrolą w POW 

Nr I zatrudnionych było 3 wychowawców w wymiarze 3 etatów (w tym jeden wychowawca 

pełnił funkcję koordynatora Placówki) oraz 1 opiekuna dziecięcego w wymierzę pełnego 

czasu pracy. Ponadto w Placówce opiekę nad dziećmi zapewniał personel medyczny 

(pielęgniarz dyżurny -  koordynator, 3 pielęgniarki dyżurne oraz starsza pielęgniarka), każdy 

w wymiarze 1 etatu oraz lekarz w wymiarze etatu. Wśród kadry byli również: zastępca 

dyrektora ds. pedagogicznych, starszy specjalista pracy z rodziną, 2 psychologów 

w wymiarach pełnego etatu oraz logopeda w wymiarze /4 etatu.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz 

oświadczenia zgodne z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy złożone w aktach osobowych pozwoliły na 

stwierdzenie, że wszystkie osoby uprawnione ustawowo do pracy z dziećmi miały wymagane 

kwalifikacje zawodowe.
(dowód: akta kontroli str. 66-67, 68)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej typu interwencyjnego Nr I, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Regulamin organizacyjny jednostki, w części dotyczącej tworzenia diagnoz 

psychofizycznych nie zawierał zapisów dotyczących dokonywania obligatoryjnej 

analizy rozwoju dziecka, wskazań dotyczących przygotowania wychowanka do
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usamodzielnienia, a ponadto zawierał niewłaściwy zapis o możliwości kierowania 

procesem wychowawczym nie więcej niż 10 dzieci przez jednego wychowawcę.

2. Brak współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem prowadzącym pracę

z rodziną w tworzeniu i modyfikacji planów pomocy dziecku.

3. Niepełny skład zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

4. Brak dokonywania oceny sytuacji dziecka we wszystkich ustawowych obszarach.

5. Karta pobytu dziecka nie była wypełniana co dwa tygodnie.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

Regulamin organizacyjny Placówki opiekuńczo-wychowawczej Nr I.

Podstawa prawna: § 14 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 5 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

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

zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: do 28 lutego 2018 r.

2. Opracowywać i modyfikować plan pomocy dziecku we współpracy z asystentem 

rodziny lub podmiotem prowadzącym pracę z rodziną.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 

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

1720).

Termin realizacj i: na bieżąco.

3. Uregulować kwestię składu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

Podstawa prawna: art. 137 ust. 1 pkt 4, 5a i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 697, ze zm.)

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Dokonywać oceny sytuacji dziecka we wszystkich ustawowych obszarach.

Podstawa prawna: art. 136 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 697, ze zm.)

Termin realizacji: na bieżąco.

5. Uzupełniać kartę pobytu dziecka co dwa tygodnie.

Podstawa prawna: § 17 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

.Yfc
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Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, 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. 2017, poz. 697, ze zm.).

Proszę w terminie do dnia 1 marca 2018 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego 

o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 

pokontrolnym.

(kierownik komórki do spraw kontroli)

Podpisy osób kontrolujących:

(przewodniczący zespołu mspeKtorów)

(czioneK zespołu inspektorów)
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