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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 9 - 1 3  marca 2018 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 zwanej dalej 

„ustawą” (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy: Olga Wojnarowicz -  

inspektor wojewódzki, przewodniczący i Magda Saska -  inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym 

w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domu Dziecka nr 3, z siedzibą 

przy ul. Sienkiewicza 80b w Piławie Górnej, zwanym w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Domem”, „POW” lub „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki 

i wychowania, przestrzeganie Praw Dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 

2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 9 marca 2018 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Ilona Bugaj odpowiedzialna

za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej
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kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony 

stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora Placówki, akt 

osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, wizji lokalnej 

Placówki ora? rozmów z wychowankami i wychowawcą pracującym w Placówce. Kontrola 

została odnotowana w Książce kontroli pod nr 4/2018. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym jest mowa o „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć rozporządzenie 

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

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

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka nr 3 jest 

placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego zapewniającą miejsca dla 

14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego 

Nr PS-IS.9423.10.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.

Na dzień kontroli zgodnie z ewidencją w Placówce zapisanych było 

14 wychowanków, w tym 5 przebywających w placówkach typu Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy lub w szkołach z internatem. Dokonując 

analizy grafików pracy wychowawców, które w POW są stałe, ustalane na okres 10 miesięcy, 

stwierdzono, że dyżur pełnił zawsze minimum jeden wychowawca, zarówno w dzień, 

jak i w nocy. Za dyżury nocne odpowiedzialnych było dwóch wychowawców, zatrudnionych 

specjalnie do pełnienia ww. funkcji. Dyrektor poinformował, że w okresie objętym kontrolą 

na terenie Domu nie przebywało więcej niż 14 wychowanków w jednym czasie. Praca 

wychowawców była wspomagana przez specjalistów: pedagoga, psychologa

i logopedę. Pedagog pracował od poniedziałku do piątku (w poniedziałki i wtorki 

w godzinach 9.00 -  17.00 oraz od środy do piątki w godzinach 10.00 -  18.00), psycholog 

cztery razy w tygodniu od 9.00 do 19.00 (poniedziałek -  czwartek), logopeda raz w tygodniu 

(wtorki w godzinach 16.00 -  20.30). Wychowankowie Placówki nie wyrazili chęci na udział 

w zajęciach grupowych ze specjalistami, dlatego w POW nie były one prowadzone. Mając na 

uwadze powyższe w Placówce przestrzegany był § 10 ust. 1, 2 i 3 oraz § 11 ust. 2 

rozporządzenia. Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji potwierdziła, 

że w Domu przestrzegana była norma § 16 rozporządzenia, ponieważ każdy z zatrudnionych 

wychowawców kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.
{dowód: akta kontroli str. 19-34)



Z treści § 15 ust. 1 rozporządzenia wynika, że po sporządzeniu diagnozy wychowawca 

kierujący procesem wychowawczym dziecka we współpracy z asystentem rodziny 

prowadzącym pracę z rodziną dziecka opracowuje plan pomocy. Na planach brakowało 

informacji o udziale asystenta podczas tworzenia planu, zostało to uzupełnione w trakcie 

trwania kontroli. Plany pomocy zawierały cele i działania krótko oraz długoterminowe, 

określony został cel pracy z dzieckiem w placówce w zależności od jego sytuacji, tj.: powrót 

do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej albo przygotowanie do 

usamodzielnienia. Każdy z dokumentów był modyfikowany nie rzadziej, niż co pół roku, co 

było zgodne z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 35)

W Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka 

nr 3 zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i rozporządzenia dla każdego dziecka prowadzono kartę 

pobytu zawierającą opis wskazanych obszarów.
(dowód: akta kontroli str. 36-37)

Z przeanalizowanej dokumentacji wynikało, że wychowankowie posiadali diagnozy 

psychofizyczne opracowane wspólnie przez zespół specjalistów tj. psychologa i pedagoga. 

Dokumenty te zawierały informacje dotyczące obszarów wskazanych w art. 14 ust. 3 i 4 

rozporządzenia. Diagnozy sporządzane były nie później niż w terminie miesiąca od przyjęcia 

dziecka do Placówki i aktualizowane podczas pozyskiwania każdej nowej informacji mającej 

wpływ na proces diagnostyczny dziecka np. opinii z Poradni Psychologiczno -  

Pedagogicznej.
(idowód: akta kontroli str. 38-39)

Pedagog i psycholog zatrudnieni w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania 

w Pieszycach Dom Dziecka nr 3 prowadzili dla każdego wychowanka arkusze badań 

i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia. Wpisów dokonywano raz w miesiącu. Dla dzieci wymagających 

dodatkowego wsparcia specjaliści prowadzili zajęcia indywidualne. 

Przeprowadzone rozmowy i podjęte czynności na rzecz dziecka odnotowywane były 

w kartach udziału w zajęciach specjalistycznych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 .
{dowód: akta kontroli str. 40)

Dyrektor Domu oświadczył, iż w okresie kontroli w Placówce nie przebywali 

wychowankowie wymagający specjalnej diety z uwagi na ich potrzeby kulturowe, religijne 

lub stan zdrowia. Dzieci przebywające w POW posiadały całodobowy dostęp do produktów 

żywnościowych i napojów. Jadłospis dekadowy uwzględniał preferencje żywieniowe



wychowanków. Wszystkie posiłki przygotowane były w kuchni centralnej i wydawane 

w przylegającej tam stołówce. Dodatkowe posiłki wychowankowie przygotowywali 

samodzielnie z półproduktów, dostarczanych z magazynów i kuchni centralnej pod nadzorem 

wychowawcy, w kuchni funkcjonującej na terenie Placówki (wyposażonej w akcesoria 

np. toster, blender, frytownica). Okazjonalnie dzieci zachęcane były do pomocy 

w przygotowywaniu posiłków. Na terenie Placówki organizowano również zajęcia kulinarne 

oraz warsztaty z wychowawcą pełniącym dyżur.

Wobec powyższego wychowankowie mieli zapewnione wyżywienie dostosowane do 

ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, co było zgodne 

z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
{dowód: akta konfroli str. 41 -45)

Dyrektor Placówki oświadczył, że wszyscy wychowankowie objęci byli opieką 

medyczną, którą zapewniała przychodnia miejska „Astra” w Pieszycach. W przypadku 

zdiagnozowania wskazań do objęcia pomocą lekarza specjalisty, wychowankowie mieli 

zapewnioną taką wizytę.

W każdym przypadku otrzymania recepty na wyroby medyczne i leki, zakup był 

realizowany przez pracowników Domu. Wizyty lekarskie odnotowywano w aktach 

osobowych wychowanka. W ramach darowizny oraz udziału w programie „Zobacz lepszą 

przyszłość”, dzieci z Placówki poddane zostały badaniom wzroku, a wychowankowie tego 

potrzebujący otrzymali okulary od firmy „Essilor” z Warszawy. Odbiór okularów 

potwierdzony został pisemnie. Wobec powyższego Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 - 4  

rozporządzenia zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrywała w leki 

i środki lecznicze oraz spożywcze specjalnego przeznaczenia.
{dowód: akta kontroli str. 46-50)

Dyrektor Domu złożył oświadczenie, iż Placówka zapewnia wychowankom dostęp do 

zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

W Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka nr 3, jak już 

wcześniej wspomniano, zatrudniony był pedagog oraz psycholog w wymiarze całego etatu 

oraz logopeda. Specjaliści diagnozowali wychowanków, jak również prowadzili odpowiednie 

zajęcia wspomagające, które były odnotowywane w prowadzonej przez nich dokumentacji, 

np. kartach udziału w zajęciach ze specjalistami. W przypadku konieczności zapewnienia 

wychowankom pomocy lub diagnostyki ze strony innych specjalistów Dom nawiązywał 

współpracę z placówkami, organizacjami świadczącymi takie wsparcie, np. Poradnią



Psychologiczno-Pedagogiczną, jak również uczestniczyły w zajęciach wychowawczych, 

kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych poza Placówką.
{dowód: akta kontroli str. 51)

Stwierdzono, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a i c rozporządzenia, dzieci były 

wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki 

higieny osobistej stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Częściowo zarówno odzież, 

jak i środki higieny zapewniane były w formie darowizn.

Zakup niezbędnej odzieży odbywał się sezonowo, a także w miarę potrzeb. 

Podopieczni mieli możliwość jej wyboru i uczestniczyli w realizowaniu zakupów.

Środki higieny zapewniono podopiecznym w pełni i uzupełniano je na bieżąco 

w oparciu o składane zapotrzebowanie. Wydawane wychowankom produkty dostosowane 

były do ich potrzeb i wieku i zapisywane były w „Rejestrze magazynówek DDZ nr 3”. 

W sytuacji, gdy dziecko przebywało np. MOS/MO W, wychowawca odwiedzający 

przekazywał mu środki czystości lub wysyłano je pocztą.
{dowód: akta kontroli str. 41; 52-69)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia placówka opiekuńczo -  

wychowawcza powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. 

Wizja lokalna jednostki potwierdziła, że w PO W znajdowały się zabawki oraz akcesoria 

sportowe dostosowane do wieku oraz zainteresowań wychowanków. Większość przekazana 

została w formie darowizn od osób prywatnych. W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu 

utworzono pokój do ćwiczeń, w którym znajdował się stół do ping ponga oraz sprzęt 

do ćwiczeń. Ponadto Krajowa Administracja Skarbowa -  Izba Administracji Skarbowej 

we Wrocławiu wyposażyła Placówkę w plac zabaw, który usytuowany został na terenie 

zielonym należącym do POW.
{dowód: akta kontroli str. 70-75)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, placówka ma również obowiązek 

zapewnić wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Ustalono, 

że w Domu podręczniki oraz przybory szkolne zakupywano, były zapewniane przez szkoły 

lub otrzymywano je w formie darowizn, a następnie uzupełniano na bieżąco wg potrzeb.
{dowód: akta kontroli str. 41; 76)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia placówka powinna zapewnić 

wszystkim dzieciom kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Jej wysokość nie powinna 

być niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której stanowi 

art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji



, tj. części regulaminu wewnętrznego Placówki dotyczącego kieszonkowego oraz list wypłat 

ustalono, że kwotą wyjściową dla każdego wychowanka było 30 zł, którą to podopieczny 

odbierał w wybranych przez siebie wartościach przez okres całego miesiąca. W zapisie 

regulaminu figurował jednak zwrot, mówiący, że kieszonkowe „może zostać wstrzymane lub 

przekazane na rzecz grupy” oraz spowodowane umyślnie straty materialne, wychowanek 

„pokrywa (...) ze swoich pieniędzy kieszonkowych”. Powyższy zapis został zmieniony 

podczas kontroli, dodatkowo rozmowy z wychowankami wskazywały, że zasady tej nigdy nie 

zastosowano w Placówce.
(idowód: akta kontroli str. 41; 77-78)

Wychowankowie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia realizują 

obowiązek szkolny. W okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie korzystał 

z indywidualnego nauczania.
(dowód: akta kontroli str. 19)

Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, ze strony kadry 

pedagogicznej zatrudnionej w Domu. Nauka własna w Placówce odbywała się codziennie 

(od pon. do pt. w godz. 16.00 -  18.00, w weekendy uzupełniano ewentualne braki 

w wiadomościach szkolnych w godzinach 13.30 -  18.00). Ponadto wychowankowie mieli 

możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych na terenie szkoły, z czego korzystało pięcioro 

dzieci.
(idowód: akta kontroli str. 79)

W ramach realizacji § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia wychowawcy organizowali 

wychowankom zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno -  sportowe. Wychowankowie mieli prawo 

wyboru dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zarówno w szkołach jak i w innych instytucjach. 

Na dzień kontroli dwoje dzieci korzystało z dodatkowych form aktywności tj. harcerstwa oraz 

udziału w zajęciach sportowych w klubie „Piławianka”. Organizowano również wycieczki 

i zajęcia edukacyjne w ramach projektów, które były skierowane do wszystkich 

wychowanków, np.: wyjazdy do kina czy na basen.
(idowód: akta kontroli str. 80)

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, 

że Placówka zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia ponosiła opłaty za pobyt 

wychowanków w jednostkach znajdujących się poza miejscowością, w której się znajduje 

oraz pokrywała koszty przejazdu. Dzieci miały zapewnione bilety miesięczne. 

Wychowankom realizującym obowiązek szkolny w MO W/MOS Placówka organizowała 

dowóz własnym transportem oraz opłacała pobyt i wyżywienie na podstawie not księgowych.
(dowód: akta kontroli str. 19, 81-94)
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Placówka mieści się w piętrowym budynku wolnostojącym. Pomieszczenia do użytku 

dzieci zlokalizowane były na parterze oraz I piętrze. Na parterze znajdywała się w pełni 

funkcjonalna kuchnia oraz zbiorowa jadalnia wyposażona w stoły i krzesła, do dyspozycji 

dzieci z Domów Dziecka 2, 3 i 4 oraz pokoje specjalistów. Na I piętrze znajdowały się 

pomieszczenia wchodzące w skład Placówki nr 3, tj. pięć pokojów dwuosobowych i cztery 

pokoje pojedyncze, trzy toalety z miejscem do kąpieli, kuchnia z jadalnią (w której znajdował 

w stół i pięć krzeseł), pomieszczenie do wspólnych spotkań wyposażone w miejsca 

do siedzenia i odrabiania lekcji, sprzęt audiowizualny, regał z książkami, komodę z grami 

i zabawkami. Estetycznie urządzone i funkcjonalne pokoje dostosowane były odpowiednio 

do wieku podopiecznych. W każdym z nich były łóżka, szafy do przechowywania rzeczy 

osobistych i odzieży, biurka, krzesła oraz zabawki dla młodszych dzieci. Łazienki i toalety 

umożliwiały korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami 

higieny. Pralka znajdowała się w jednej z łazienek, rzeczy można było suszyć w specjalnie 

wydzielonym pomieszczeniu. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Placówka spełnia 

standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 - 5 rozporządzenia.
(idowód: akta kontroli str. 32-33)

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w Powiatowym Centrum 

Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka nr 3 zatrudnionych było pięcioro 

wychowawców. Wszyscy posiadali stosowne dyplomy ukończenia studiów wyższych 

(art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy), a osoby pracujące z dziećmi złożyły stosowne oświadczenia, 

o których stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy.

Ponadto w Centrum zatrudnieni byli: pedagog, psycholog, pracownik socjalny oraz starszy 

terapeuta, pełniący w Placówce funkcję logopedy, którzy również posiadali odpowiednie 

kwalifikacje wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy oraz złożyli stosowne 

oświadczenia.

Dyrektor Placówki Pani Ilona Bugaj zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu 

pracy i posiadała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy.
(dowód: akta kontroli str. 95)

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

W
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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 w stosunku do wychowanków Placówki, 

obowiązek ten został zrealizowany.
(idowód: akta kontroli str. 96-99)

W trakcie kontroli ocenie poddano również stan przestrzegania Praw Dziecka 

w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka nr 3. Oceny 

w tym zakresie dokonano na podstawie rozmów z dziećmi, łącznie 5 wychowanków w wieku 

od 13 do 18 lat.

W trakcie rozmów podopieczni Placówki zachowywali się spokojnie, byli otwarci, 

komunikatywni i chętnie udzieli odpowiedzi na zadawane pytania. Starsi wychowankowie 

w rozmowach z kontrolującymi wskazywali, że posiadają czas wolny, 

z którego mogli swobodnie korzystać na terenie Domu, np.: czytać książki, grać 

w piłkę nożną lub koszykową, bawić się, słuchać muzyki. Najczęściej czas do własnej 

dyspozycji dzieci miały po odrobieniu lekcji lub wykonaniu dyżuru. Dyżury były 

wskazywane, jako główne obowiązki, które podopieczni posiadali w Placówce. W trakcie 

rozmów wszystkie dzieci potwierdzały otrzymywanie kieszonkowego. Nie zdarzyła się 

sytuacji by ktoś go nie otrzymał. Informowały również, że Dom zapewnia im odpowiednią 

odzież na każdą porę roku, środki higieny osobistej, podręczniki i przybory szkolne oraz 

bilety na dojazd do szkoły. Nikt z kim przeprowadzono rozmowę nie doznał ani nie był 

świadkiem, aby osoby dorosłe stosowały przemoc lub niewłaściwie zachowywały się 

w stosunku do dzieci. Wszyscy podopieczni Placówki mieli wychowawcę, któremu ufali. 

Dzieci, które utrzymywały kontakt ze swoimi rodzinami oznajmiły, że pracownicy Domu 

nigdy nie utrudniali, czy uniemożliwiali im kontaktu z osobami bliskimi. W kuchni 

placówkowej dostępny był telefon stacjonarny z którego dzieci mogły w dowolnym czasie 

korzystać. W ramach systemu motywacyjnego, dzieci twierdziły, że za dobre zachowanie 

można było otrzymać pochwały, dłuższe przepustki, dodatkowe wyjścia oraz nagrodę 

pieniężną za najlepsze wyniki w nauce. Natomiast za nieodpowiednie ograniczano oglądanie 

telewizora i granie na komputerze, jak również wdrażano dodatkowe dyżury. 

Wychowankowie potwierdzili, że liczono się z ich zdaniem w sprawach ich dotyczących 

np. wybór odzieży. Starsi podopieczni oznajmiali, że wychowawcy bez ich zgody nie 

zaglądali w ich rzeczy, szafki, każdy wychowanek ma do dyspozycji klucz od pokoju 

i w razie potrzeby może zamknąć wychodząc. Potwierdzili również, iż zapewniano im opiekę



medyczną oraz otrzymywanie w razie choroby zapisanych przez lekarza leków. Na pytanie 

Ja k  się czujesz w Placówce”, najczęściej odpowiadano „dobrze”. Wobec powyższego należy 

uznać, że Prawa Dziecka w POW były przestrzegane.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Zmienić zapisy Regulaminu Organizacyjnego dotyczące przyjętych w Placówce kar. 

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

poz. 292).

Termin realizacji: niezwłocznie.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 

201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 697 ze zm.). Proszę w terminie do dnia 31 maja 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

(dowód: akta kontroli str. 100-120) 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego dotyczące karania poprzez wstrzymanie lub 

odebranie kieszonkowego;

Pouczenie:
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