
"W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. 
Używaj papieru z odzysku." 

 

 

 

   Gorzów Wlkp., 16 października 2020r. 

PS-VIII.431.3.2020.SBur 

 

        Pani 

        Małgorzata Goździk 

        Dyrektor 

        Powiatowego Domu Dziecka 

        w Szprotawie 

 

 

STANOWISKO 

w sprawie zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych 

z kontroli problemowej przeprowadzonej 

w Powiatowym Domu Dziecka w Szprotawie 

przekazanych wystąpieniem pokontrolnym 

nr PS-VIII.431.3.2020.MMac z dnia 18 września 2020r. 

 

 Pismem z dnia 30 września 2020r. znak: PDD.07.01.01.2020, otrzymanym w dniu  

6 października 2020r., Pani Małgorzata Goździk, Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka  

w Szprotawie, złożyła (w terminie zgodnym z przepisami prawa) zastrzeżenia do zaleceń 

pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej, przeprowadzonej  

w w/w jednostce 10 lipca 2020r. 

 Kontrolowana jednostka nie wniosła zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych nr 1 i 3, złożyła 

natomiast zastrzeżenia do zalecenia nr 2, które brzmiało: “Sporządzać diagnozy psychofizyczne 

wychowanków niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki, zgodnie z § 14 rozporządzenia 

w  sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej”. Działając w oparciu o art 197d ust. 3 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 2020r., poz. 821), 

zastrzeżenie do zalecenia nr 2 zostało poddane analizie, w wyniku której przyjęto je w całości. 

Uzasadnienie: 

 Kontrolowana jednostka kwestionuje zalecenie nr 2, uzasadniając tym, że nie zostały 

przekazane do kontroli wszystkie dokumenty oraz, że po zaktualizowaniu wszystkich diagnoz “stare” 

diagnozy przełożone zostały do zakładki kwestionariusze diagnostyczne, znajdującej się na końcu 
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teczki dziecka i przez nieuwagę nie zostały skserowane do akt kontroli. Kontrolujący ponownie 

przeanalizowali diagnozy psychofizyczne, zwracając szczególną uwagę na daty przyjęcia 

wychowanków do placówki oraz daty sporządzonych diagnoz. 

 Kontrolujący stwierdzili, że w tej kwestii kontrolowana jednostka przedstawiła dowody 

świadczące o sporządzaniu diagnoz psychofizycznych zgodnie z przepisami prawa. 

Zatem zastrzeżenie złożone przez Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie znajduje 

uzasadnienie. 

 

 

Pouczenie 

 Zgodnie z art 197d ust. 5 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, 

do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany 

wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń. 

 

 

      Z poważaniem 

 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska  

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 


