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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

332, j.t. ze zm.) zespół kontrolny w składzie Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli oraz Honorata Borowiec - starszy inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej typu rodzinnego -  Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 we Wrocławiu (RDD), 

z siedzibą przy ulicy Kasztelańskiej 11/12.

Zakres kontroli obejmował ocenę działalności Placówki w zakresie wypełniania 

standardów opiekuńczo -  wychowawczych wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy 

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

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przestrzegania Praw 

Dziecka wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, j.t. ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na 

I półrocze 2016 r., zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 roku. W okresie objętym kontrolą 

tj. od 1 kwietnia 2015 roku do 14 kwietnia 2016 r. funkcję Dyrektora RDD Nr 10 pełniła 

Danuta Miler - Issel, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych 

zagadnień. W zakresie działalności Placówki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną. 

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.



Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie wizytacji jednostki oraz 

analizy dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Placówki tj.: diagnoz, planów pomocy, 

kart pobytu dziecka, dowodów wypłaty kieszonkowego. Zasięgnięto również opinii 

pedagogów, psychologów i wychowawców szkolnych ze szkół, do których uczęszczają 

podopieczni Rodzinnego Domu. Rozmawiano z Bogumiłą B., Magdaleną M. -  ze Szkoły 

Podstawowej Nr 44 w Zespole Szkół Nr 10, Dorotą G. i Katarzyną G.-N. 

z Gimnazjum nr 4, oraz Agatą Sz.-W. z Technikum Gastronomicznego Nr 9 w Zespole Szkół 

Gastronomicznych. Przeprowadzono również indywidualnie rozmowy z czterema 

podopiecznymi domu. (Dowód: akta kontroli str. 15)

W dniu kontroli w RDD Nr 10 w ewidencji zapisanych było 6 wychowanków (trzy 

dziewczynki, trzech chłopców) w wieku od 11 do 23 lat, w tym jedno rodzeństwo 

dwuosobowe. Jeden z wychowanków w ciągu tygodnia przebywa w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu. Dwie wychowanki są już pełnoletnie 

i kontynuują naukę -  jedna w technikum, druga od września rozpoczęła studia magisterskie. 

Tylko w przypadku rodzeństwa matka ma ograniczoną władzę rodzicielską a ojciec jest jej 

pozbawiony. Rodzice pozostałej dwójki niepełnoletnich podopiecznych są pozbawieni 

władzy rodzicielskiej. Wychowankowie zostali zgłoszeni do Ośrodka Adopcyjnego celem 

poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających (art. 100 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej). Wszyscy wychowankowie kontaktują się ze swoimi 

biologicznymi rodzinami (z matkami, siostrami, babkami) telefonicznie lub osobiście, jeden 

z chłopców może także spędzać co drugi weekend u rodziny.
(Dowód: akta kontroli str. 13-14)

Przestrzeganie standardów

Placówka zajmuje mieszkanie dwupoziomowe w czteropiętrowym bloku 

mieszkalnym. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, wychowankowie zajmują trzy 

pokoje na poziomie górnym -  chłopcy trzyosobowy, dziewczynki -  dwa pokoje - 

dwuosobowy i jednoosobowy. W pokojach są w odpowiedniej liczbie łóżka, biurka, szafki 

i szafy ubraniowe, regały z książkami. Pomieszczenia są odpowiednio oświetlone, są lampy 

sufitowe i lampki na biurkach. Pomieszczenia są zadbane i czyste. Wyposażenie pokoi 

w sprzęt (zabawki) odpowiedni do wieku rozwojowego jest zgodne z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b 

rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, głównie są to gry planszowe, 

przyrządy sportowe oraz inne przedmioty wynikające z zainteresowań podopiecznych. Dzieci 

mogą odwiedzać się w swoich pokojach z poszanowaniem prawa do swobodnych kontaktów 

i intymności. W domu na niższym poziomie jest jeszcze - sypialnia opiekunów, kuchnia



z częścią jadalną i pokój dzienny z telewizorem. Dostęp do telewizora jest ograniczony, ze 

względu na to, iż jest to jedyny odbiornik w domu, można z niego skorzystać po uzgodnieniu 

tego z prowadzącymi dom. Opiekunowie mobilizują podopiecznych do nauki, w związku 

z czym większość czasu spędzają oni w swoich pokojach ucząc się, a następnie w czasie 

wolnym korzystając z telefonów komórkowych. Chłopcy w rozmowie z kontrolującymi 

sugerowali, że czasami woleliby mieć więcej swobody. (Dowód: akta kontroli str. 15,16)

W Placówce na każdym poziomie jest jedna łazienka, każda wyposażona w toaletę 

i umywalkę, w jednej jest kabina prysznicowa, w drugiej pralka i wanna. Suszenie odzieży 

odbywa się na balkonie lub w wyznaczonych w mieszkaniu miejscach, na przenośnych 

suszarkach. Tym samym został wypełniony zapis § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, dotyczący 

zapewnienia dzieciom łazienek z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalet, 

w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność 

z zasadami higieny. Również zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, 

wychowankowie korzystają ze środków do higieny osobistej, które są dostępne w łazienkach 

i toaletach. Część z tych środków przydzielana jest dzieciom indywidualnie, inne są 

użytkowane wspólnie. Wychowankowie nie wnosili uwag w tym zakresie.

(Dowód: akta kontroli str. 16)

Zakupy odzieżowe w przypadku najmłodszej wychowanki dokonywane są zwykle 

przez opiekunów, na bieżąco i w miarę zgłaszanych potrzeb. Starsi niepełnoletni podopieczni 

garderobę mogą kupować wspólnie z opiekunami, a także samodzielnie. Muszą wtedy 

rozliczyć się z przekazanych im pieniędzy. Wychowankowie nie wnosili uwag co do ubioru, 

butów czy bielizny, które noszą. Również pracownicy szkoły wypowiadali się w tym 

względzie pozytywnie. Można zatem przyjąć, że zapis § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, 

dotyczący wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku jest 

realizowany prawidłowo. (Dowód: akta kontroli str. 17,23)

Wszyscy podopieczni otrzymują kieszonkowe. Na dowód przedstawiono listy wypłat 

z podpisami zainteresowanych. Również sami podopieczni potwierdzili otrzymywanie 

kieszonkowego. Wysokość przyznawanych kwot wynosi od 20 zł do 50 zł. Przestrzegany jest 

zatem zapis § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia dotyczący 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 z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015, poz. 332,

t.j.zezm .). (Dowód: akta kontroli str. 16,17)



Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wychowankom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, 

religijnych i stanu zdrowia oraz zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego. Z oświadczenia opiekunów wynika, że dwóch podopiecznych cierpi na 

alergię, głównie na czynniki zewnętrzne (pyłki, kurz), wykazano także, że nie mogą oni 

spożywać czekolady, poza tym nie ma innych specjalnych wskazań ze względu na stan 

zdrowia co do rodzaju spożywanych pokarmów. Żadne dziecko nie ma specjalnych 

wymagań w tym obszarze ze względu na potrzeby kulturowe i religijne. Dzieci mają dostęp 

przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, co wypełnia 

zapis § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia. W sytuacji gdy są głodne, mogą samodzielnie 

przygotować sobie jedzenie. Natomiast nie praktykuje się spożywania pokarmów po godzinie 

22.00. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia w domu jest wspólna wypoczynkowa 

przestrzeń mieszkalna stanowiąca równocześnie miejsce spotkań. Jest to pokój dzienny, 

w którym jest stół, sofa, krzesła, regały. Najczęściej jednak miejscem wspólnych spotkań jest 

kuchnia z częścią jadalną. Posiłki przygotowują opiekunowie, głównie mąż Pani Danuty 

Miler - Issel natomiast wychowankowie w miarę swoich możliwości uczestniczą w pracach 

kuchennych, są to czynności porządkowe, np. zbieranie i rozkładanie talerzy, obieranie 

warzyw, przygotowują sobie także śniadania. Jedna z pełnoletnich wychowanek angażuje się 

w przygotowywanie posiłków i pomaga w ich sporządzaniu. Powyższe zwyczaje potwierdzili 

pozostali podopieczni. Oświadczyły jednocześnie, że zawsze otrzymują kanapki do szkoły, 

niektórzy sami je przygotowują a jedzenia jest dość i jest ono dobre.
(Dowód: akta kontroli str.17)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia, dzieci powinny mieć dostęp do opieki 

zdrowotnej, być zaopatrzone w produkty lecznicze i wyroby medyczne, o ile takich 

wymagają. Wychowankowie zadeklarowani są do NZOZ Zawidawie we Wrocławiu, przy 

ul. Krzywoustego, gdzie są pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Tam też 

korzystają z pomocy specjalistów, dotyczy to alergologa, okulisty. W ramach porozumienia 

z NFZ, usługi stomatologiczne są udzielane przy ul. Zatorskiej w NZOZ. W myśl § 18 ust. 1 

pkt 4 rozporządzenia, dwoje dzieci zaopatrzono w wyroby medyczne (inhalatory, krople do 

nosa, do O CZU  - odczulające). (Dowód: aktakontroli str. 17, 18)

Zgodnie z § 18 ust.l pkt 10 lit. a 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
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stwierdzono, że wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny:

-  E.M. - Szkoła Podstawowa Nr 44 przy ul. Wilanowskiej,

-  M.M. - Gimnazjum Nr 4 przy ul. Paulińskiej,

-  S.M. - Technikum Gastronomiczne nr 9 przy ul. Kamiennej,

-  K.E. - Technikum nr 1 przy ul. Słubickiej,

-  M. G. - Gimnazjum nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej, działające przy MOS nr 3,

-  A.P. - Wyższa Szkoła Bankowa, kierunek turystyka i rekreacja.

Żaden wychowanek nie wymaga nauki w systemie nauczania indywidualnego,

0 czym mówi § 18 ust. 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia. Podopieczni, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 7 

rozporządzenia, są wyposażeni w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Również 

pracownicy szkół (podstawowej, gimnazjum i technikum) w rozmowie z kontrolującymi 

oświadczyli, że dzieci są odpowiednio wyposażone, przygotowane do szkoły, a opiekunowie 

są w ciągłym kontakcie z pracownikami szkoły. Pracownicy Gimnazjum zauważają wyraźną 

poprawę w funkcjonowaniu jednego z wychowanków (M.M.), od umieszczenia go półtorej 

roku temu w placówce rodzinnej (chodził do tej szkoły zanim trafił do placówki).
(Dowód: akta kontroli str.13,18)

W myśl § 18 ust. 1 pkt 5 i pkt 11 rozporządzenia dzieciom, które tego wymagają 

zapewnia się dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych

1 rewalidacyjnych, a także pomoc w nauce i przy odrabianiu zadań domowych. W odrabianiu 

zadań domowych pomocy udzielają opiekunowie oraz wolontariusze wrocławskich uczelni 

przychodzący do domu. Jeden z wychowanków miał zapewnione zajęcia wyrównawcze 

w szkole, nie skorzystał z nich. W domu wolontariusz i opiekunowie udzielają mu korepetycji 

z matematyki i języka angielskiego. Obecnie jest on dodatkowo mobilizowany do nauki, 

ponieważ na dniach będzie poddany egzaminowi gimnazjalnemu. Inny wychowanek uważa, 

że nie potrzebuje korzystać z jakiegokolwiek wsparcia, pomimo tego że ma obecnie złe 

oceny, które grożą drugorocznością. Ma on także bardzo dużo godzin nieobecnych 

i nieusprawiedliwionych.

Rodzinny Dom Dziecka współpracuje z Fundacją „Pozytywka” w zakresie wsparcia 

psychologicznego i pedagogicznego. W tej placówce takiego wsparcia potrzebują wszyscy, 

natomiast w największym stopniu chłopcy. Praca z podopiecznymi jest trudna dla opiekunów, 

ze względu na to, że czworo z nich zostało przyjętych do placówki w latach 2013 -  2014,
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jako młodzież 14 -  o, 15 -  o letnia, a jedna z wychowanek trafiła tu mając 17,5 lat. Tylko 

jedna dziewczynka (z rodzeństwa) została przyjęta w tym okresie jako dziewięciolatka. Zatem 

obecnie w RDD są podopieczni w wieku: 11 lat, 16 lat, dwoje po 17 lat, 20 lat, 23 lata.

Jeden z wychowanków uczestniczy w indywidualnej terapii psychologicznej 1 x w tygodniu 

(Fundacja Pozytywka), inny uczestniczył w zeszłym roku w terapii psychologicznej grupowej 

i obecnie w indywidualnej (Fundacja Pozytywka), również na terenie MOS (gdzie obecnie 

przebywa) jest poddawany oddziaływaniom terapeutycznym. Podopieczny sprawiający 

większe niż pozostali problemy wychowawcze (złe wyniki w nauce, dużo godzin 

nieusprawiedliwionych, epizody z narkotykami, niepunktualne powroty do domu itp.) 

w zeszłym roku uczestniczył w indywidualnej terapii psychologicznej (Fundacja Pozytywka), 

przebywając w poprzednim roku szkolnym w MOS w Strzelinie też był poddawany terapii. 

Obecnie w szkole ma wyznaczone terminy spotkań z psychologiem -  był na zajęciach dwa 

razy i zrezygnował, od 21.04.2016 r. ma wyznaczone 1 x w tygodniu zajęcia terapeutyczne 

indywidualne (Fundacja Pozytywka). W grudniu 2015 r. odbyła się z chłopcem wizyta 

profilaktyczna w ośrodku MONAR, gdzie został pouczony, udzielono mu wsparcia 

i informacji odnośnie uzyskania pomocy, w związku z wykryciem u niego we krwi środków 

odurzających. W terapii indywidualnej w zeszłym roku uczestniczyła także jedna 

z pełnoletnich wychowanek.
(Dowód: akta kontroli str. 18)

Podopieczni ponadto, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, uczestniczą 

w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych. Najmłodsza 

wychowanka udziela się na zajęciach SKS, trenuje siatkówkę, uczestniczy w zawodach 

sportowych, jeździ konno i pływała na basenie, podopieczny przebywający w MOS ćwiczy na 

siłowni i próbuje różnych dyscyplin sportowych, gimnazjalista uczęszcza do klasy sportowej, 

i uważa że nie ma potrzeby udzielania się gdzieś jeszcze dodatkowo. Jedna pełnoletnia 

wychowanka trenuje na siłowni, pasją drugiej są konie. Ostatni z chłopców nie uczestniczy 

w żadnych zajęciach, większość wolnego czasu spędza ze swoją sympatią.

Najmłodsza wychowanka na zajęcia szkolne i dodatkowe w szkole chodzi pieszo. Pozostali 

do szkół i na inne zajęcia codziennie dojeżdżają komunikacją miejską. Posiadają karty 

przejazdowe Rodzina+. W związku z tym wypełniony jest zapis § 18 ust. 1 pkt 14 

rozporządzenia. Opiekunowie opłacają pobyt wychowanka w internacie przy MOS, tzn. 

opłacają tylko posiłki.
(Dowód: akta kontroli str. 19) .



Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do 

placówki psycholog lub pedagog powinien sporządzić diagnozę. Wychowankowie posiadają 

diagnozy psychologiczno -  pedagogiczne sporządzone przez psychologów z Fundacji 

„Pozytywka” we Wrocławiu, która współpracuje z Placówką. Dwóch wychowanków, którzy 

przyszli z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, ma sporządzone diagnozy przez 

pracowników tamtej placówki. Obecnie prowadzący oczekują na nowe diagnozy dla nich. 

Dokumenty zostały opracowane w latach 2014 -  2016 i zawierają informacje dotyczące 

obszarów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Wskazane jest aby w diagnozach sporządzonych przez psychologa Fundacji, Panią Monikę 

M.-W. uwzględniać w przyszłości również mocne strony dziecka. (Dowód: akta kontroli str. 21)

Na podstawie diagnoz Dyrektor Placówki, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, 

przygotowuje dla każdego wychowanka plan pomocy, który obejmuje okres 6 miesięcy. 

Plany modyfikowane są co pół roku na posiedzeniach w sprawie oceny sytuacji dziecka przy 

współudziale przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika 

socjalnego. Oznaczono w nich cel główny pracy z dzieckiem, jako jeden z czterech 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W planach wyznaczono cztery obszary 

oddziaływań: środowisko rodzinne, zdrowie, szkoła i nauka, przygotowanie do

samodzielności. Osoby pełnoletnie mają opracowany indywidualny program 

usamodzielnienia, który konsekwentnie realizują. Wszelkie zmiany w realizacji programu są 

uwzględnione w jego modyfikacjach.

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w placówce jest karta pobytu dziecka, 

o czym mówi § 17 ust. 2 rozporządzenia. W Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 są prowadzone 

karty pobytu, uzupełniane systematycznie w każdym miesiącu, zawierające informacje 

dotyczące znaczących wydarzeń w życiu dziecka, stanu zdrowia, postępów w nauce szkolnej, 

aktualnej sytuacji dziecka (Dowód: akta kontroli str.22,23)

Przestrzeganie Praw Dziecka

Podczas kontroli rozmawiano indywidualnie z czterema wychowankami. Rozmowy 

odbyły się w Placówce lub na terenie szkół, w jednym przypadku w obecności pedagoga 

szkolnego. Podczas nich wychowankowie odpowiadali na pytania, a także samodzielnie 

nawiązywali do różnych tematów. Podopieczni potwierdzili opisane powyżej praktyki. 

Pozytywnie wypowiadali się odnośnie jedzenia, odzieży, mieszkania, dostępu do łazienek, 

zaopatrzenia w niezbędne im rzeczy osobistego użytku. Niektórzy chcieliby mieć więcej

7



swobody i większy dostęp do komputera i Internetu. Niepełnoletni mają dostęp do Internetu 

w swoich telefonach, które na czas odrabiania lekcji są zabierane, również zabierane są na 

noc, ze względu na intensywne ich użytkowanie o tej porze przez niektórych wychowanków. 

Internet jest także dostępny na komputerze znajdującym się w pokoju dziennym, można 

z niego korzystać za pozwoleniem opiekunów. Jest on wykorzystywany głównie 

w przypadku konieczności przygotowania się do zajęć szkolnych. Pełnoletnie wychowanki 

mają własny sprzęt. Każdy ma własne miejsce do nauki, miejsce na książki i przybory 

szkolne. Wszyscy wychowankowie z którymi rozmawiano, za wyjątkiem jednego, dogadują 

się z prowadzącymi dom, a przydzielone im obowiązki domowe są na miarę ich możliwości. 

W przypadku jednego wychowanka wyraźnie widać niechęć do opiekunów oraz złe kontakty 

z nimi. Nie zamierza on jednak cokolwiek z tym robić, jak stwierdził: „ma już wszystko 

zaplanowane na przyszłość i za około pó ł roku na pewno opuści dom i powróci do rodziny 

biologicznej”. Ma duży żal do prowadzących, że niebawem po umieszczeniu go w RDD, 

opiekunowie skierowali wniosek o umieszczenie go w MOS, gdzie spędził rok i ukończył tam 

gimnazjum. Został tam umieszczony z powodu problemów wychowawczych w Placówce 

i w szkole oraz zagrożeń zewnętrznych (narkotyki, towarzystwo). Wychowanek nie zamierza 

jednak wnioskować o zmianę placówki. Od pewnego czasu z coraz większymi trudnościami 

podporządkowuje się wyznaczonym granicom, niechętnie podejmuje współpracę z dorosłymi, 

nie chce zaakceptować różnych form wsparcia udzielanego ze strony innych, nie uczestniczy 

w zorganizowanych dla niego zajęciach ze specjalistami, obecnie bardzo opuścił się w nauce. 

Czasami ma okresy lepszego funkcjonowania i wtedy współpraca między nim a dorosłymi 

układa się nieźle. Natomiast większość prób podejmowanych przez opiekunów w kierunku 

zdyscyplinowania i mobilizowania go do poprawy zachowania czy nauki, wychowanek 

przyjmuje niechętnie lub ignoruje.

Pomimo napiętej sytuacji pomiędzy opiekunami a jednym z podopiecznych można 

stwierdzić, że prawa dziecka, w tym prawa do poszanowania prywatności, do informacji, do 

ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, do swobody wypowiedzi, do 

kontaktów z rodziną, w opinii kontrolujących są w Placówce przestrzegane.
(Dowód: akta kontroli str.15)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w Rodzinnym Domu Dziecka 

Nr 10 we Wrocławiu nie wydaje się zaleceń pokontrolnych, natomiast uczula się aby 

wszyscy mieszkańcy placówki -  prowadzący i podopieczni przestrzegali norm i zachowań 

społecznie akceptowanych i nawet w sytuacjach konfliktowych zachowali umiar 

i powściągliwość oraz szacunek do drugiej osoby.



Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ust. 2 i ust. 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do nich pisemne umotywowane zastrzeżenia. W ojew odą w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w  sprawie ich uwzględnienia.

P odp isy  osób kontro lu jących:
kierownik jednostki kontrolującej

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

członek zespołu kontrolnego

Polityki Społecznej
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