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

papieru z odzysku." 

 

 

Gorzów Wlkp., 6 maja 2020r. 

PS-VIII.431.2.2020.MDzi                    

 

Pan 

Wojciech Żurowski 

Dyrektor  

Centrum Obsługi Placówek  

Opiekuńczo - Wychowawczych  

w Kożuchowie 

                                                                       

 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz 

wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015r., poz.1477) - 

zespół kontrolny w składzie:     

1. Magdalena Dziadas - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 4-1/2020  z dnia 27 stycznia 2020r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego; 

2. Agnieszka Wejman – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 4-2/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. – członek Zespołu kontrolnego 
 

przeprowadził 21 lutego 2020r. kontrolę problemową w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 

Nr 2 przy ul. Traugutta 17/5, 67-120 Kożuchów. Zakresem kontroli objęto sposób zapewnienia 

wychowankom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych 

i  rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka. Kontrola 

obejmowała okres od 1 stycznia 2019r. do 20 lutego 2020r. Przed przystąpieniem do kontroli 

Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie 

od udziału w niniejszej kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli.                        

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Wojciecha Żurowskiego, Dyrektora Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Kożuchowie, będącego jednocześnie dyrektorem Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kożuchowie (COPOW), p. Agnieszki 

Miszczak, pedagoga COPOW i p. Katarzyny Zagórskiej psychologa COPOW w Kożuchowie - 

również udzielając wyjaśnień podczas kontroli.  

WOJEWODA LUBUSKI  

ul. Jagiellończyka 8  

66-400 Gorzów Wlkp. 
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W celu zbadania działań placówki w zakresie zapewnienia wychowankom dostępu 

do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze 

wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka, analizie poddano dokumentację czworga 

wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Kożuchowie tj. dziecko Nr 1, 

dziecko Nr 2, dziecko Nr 3, dziecko Nr 4.  

 

W szczególności ocenie poddano:  

 diagnozy psychofizyczne, modyfikacje diagnoz psychofizycznych, plany pomocy dziecku, 

karty pobytu dziecka, karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga 

i osobę prowadzącą terapię z opisem ich przebiegu, arkusze badań i obserwacji 

psychologicznych oraz pedagogicznych;  

 w celu zbadania dostępu do zajęć specjalistycznych adekwatnych do potrzeb wychowanka, 

poddano analizie dokumentację badanych wychowanków oraz przyjęto do protokołu ustne 

wyjaśnienia pedagoga i psychologa placówki. 

Ponadto pobrano kserokopię statutu placówki i uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego nr 

XXX/1777/2012, wykaz ewidencji wychowanków z placówki na dzień kontroli, grafiki dyżurów 

wychowawców za 3 miesiące poprzedzające kontrolę, dokumentację potwierdzającą 

kwalifikacje wychowawców i specjalistów.  

 

 Ocena skontrolowanej działalności 

 

1. Kwalifikacje kadry  

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Kożuchowie przy ul. Traugutta 17/5 jest 

placówką typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków. Zgodnie z przedstawionym 

kontrolującym aktualnym wykazem wychowanków placówki na dzień kontroli umieszczonych 

było 12 wychowanków z czego: 6 dziewczynek i 6 chłopców.  

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że na dzień kontroli  

w placówce zatrudnionych jest - 5 wychowawców (z czego 3 wychowawców na zastępstwo)  

w tym 1 wychowawca -koordynator. Pomoc specjalistyczną wychowankom świadczą specjaliści  

zatrudnieni w COPOW : psycholog (1 etat) i pedagog (1 etat).  

W celu sprawdzenia posiadania kwalifikacji, w toku kontroli poddano analizie akta 

osobowe wszystkich wychowawców, psychologa oraz pedagoga. Z akt osobowych wynika, że 

zarówno wychowawcy jak i specjaliści posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne przy pracy  

z dziećmi w placówce opiekuńczo - wychowawczej, zgodnie z przepisami prawa.  
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Z akt osobowych skontrolowanych przez inspektorów wynika, że pracownicy, 

świadczący pracę na rzecz wychowanków placówki, podnoszą swoje kwalifikacje, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniami z odbytych szkoleń.  

Na podstawie zebranych dowodów ustalono, że wszyscy w/w badani podczas kontroli 

pracownicy placówki legitymują się dyplomem studiów wyższych na kierunkach wskazanych 

w ustawie, a więc posiadają wymagane w przepisach prawa kwalifikacje określone w art. 97 

ust.3 i 98 ust. 1 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień.  

Akta kontroli:33-40 

 

  W celu oceny adekwatności działań terapeutycznych i wychowawczych do potrzeb 

wychowanków zbadano diagnozy psychofizyczne, karty pobytu i plany pomocy. 

 

2. Diagnozy psychofizyczne 

 Z analizy dokumentacji 4 wychowanków, dotyczącej sporządzenia diagnozy 

psychofizycznej dziecka wynika, że wszystkie dzieci posiadały opracowaną diagnozę 

psychofizyczną wychowanka, o której mowa w § 14 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy 

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

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

 Z badanej dokumentacji wynika, że w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2  

w Kożuchowie diagnozy te sporządza pedagog oraz psycholog COPOW w Kożuchowie. Każdy 

opracowany dokument diagnozy psychofizycznej badanych podczas kontroli wychowanków na 

wstępie zawiera informacje dotyczące danych osobowych dziecka i datę sporządzenia 

dokumentu. W pierwszym punkcie diagnozy pn.: Diagnoza emocjonalna i społeczna”, zawarte 

są informacje dotyczące powodu umieszczenia dziecka w placówce, informacje odnośnie 

rodziny najbliższej dziecka i okoliczności przybycia dziecka do Placówki. W Kolejnym punkcie 

pn.: „Diagnoza psychomotoryczna” zawarto informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia 

psychicznego i fizycznego wychowanka, ujęte są informacje dotyczące posiadanych orzeczeń 

wydanych przez lekarzy specjalistów o posiadanym przez dziecko stopniu niepełnosprawności, 

a także orzeczenia/opinie wydane przez Poradnię Psychologiczną o potrzebie kształcenia 

specjalnego itp. Zapisane są także wnioski osoby sporządzającej np. w przypadku analizy 

dokumentu diagnozy wychowanka (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). W trzecim punkcie pn: 

”Diagnoza pedagogiczna”, zawarto informacje dotyczące obecnej sytuacji szkolnej dziecka, 

trudności, możliwości dziecka oraz form i potrzeb kształcenia. Kolejny czwarty punkt pn.: „Stan 

rozwoju fizycznego i kondycji zdrowotnej dziecka” zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
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ogólnego rozwoju fizycznego dziecka min.: przebytych chorób, przyjmowania leków, 

przebywania pod opieką lekarzy specjalistów, odbytych badań diagnostycznych w poradniach 

specjalistycznych. W dalszej części tego punktu są opisane wyniki badań np.: ”na podstawie 

wyników badania logopedycznego stwierdzono: zaburzoną artykulację oraz niepłynność  

w postaci bloków, zahamowania wypowiedzi”. W punkcie piątym pn.: „Mocne strony dziecka  

i jego potrzeby” zawarto szczegółowo informacje odnośnie dziecka w zakresie: opiekuńczym, 

rozwojowym, emocjonalnym i społecznym. Następny punkt - szósty pn.: ”Diagnoza sytuacji 

rodzinnej”, podzielony jest na dwa podpunkty pn.: ”a) przyczyny kryzysu w rodzinie i jego 

wpływ na rozwój dziecka” i podpunkt pn: ”b) relacje z najbliższym otoczeniem oraz osobami 

ważnymi dla dziecka”. W podpunkcie „a”, zapisane są podstawy prawne umieszczenia dziecka 

w Placówce, informacje dot. władzy rodzicielskiej, szczegółowe powody i okoliczności 

przybycia dziecka do Placówki, sytuacji rodzinnej dziecka, zasadnicze problemy w rodzinie 

dziecka. W podpunkcie „b”, są opisane ukształtowane relacje z najbliższymi osobami dziecka, 

stosunek dziecka do podtrzymywania tych relacji, kontakty rodziny i osób najbliższych  

z dzieckiem przebywającym w Placówce. W punkcie siódmym pn: ”Wnioski do opracowanej 

diagnozy psychofizycznej” w podpunkcie pn.: „a) Wyjaśnienie problemów rozwojowych, 

psychicznych, wychowawczych i zdrowotnych dziecka”, zapisano informacje  

o doświadczeniach, przeżyciach, zaniedbaniach wychowawczych i rozwojowych wyniesionych  

z domu rodzinnego dziecka, mających wpływ na obecny stan ogólno rozwojowy dziecka. 

Natomiast w podpunkcie pn: ”b) Prognoza dalszego rozwoju dziecka, jego zachowań  

i problemów oraz możliwości kształtowania prawidłowego rozwoju dziecka” ujęto informacje na 

temat funkcjonowania i adaptacji dziecka w Placówce, stosunek do 

kolegów/koleżanek/wychowawców oraz podjęcia odpowiednich form wsparcia i działań 

wychowawczo - terapeutycznych adekwatnych do aktualnych potrzeb dziecka odpowiednich do 

jego rozwoju. W ósmym punkcie diagnozy pn.: „Wskazania wynikające  

z diagnozy dziecka”, w podpunkcie pn: ”a) wybór celu pracy z dzieckiem”, zapisano m.in.: 

powrót do rodziny biologicznej, przygotowanie do usamodzielnienia. Natomiast w podpunkcie 

pn.: „b) dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem, zawarto zapisy m.in.: inf. dot. zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). W podpunkcie 

pn: ”c) opracowanie programu terapeutycznego, wypisano szczegółowo zajęcia (wraz  

z rodzajem/tematyką) z psychologiem/pedagogiem/terapeutą zgodnie z wydanymi 

zaleceniami/orzeczeniami/opiniami w których dziecko bierze udział w placówce i poza 

placówką. Kolejny podpunkt pn: „d) praca z rodziną dziecka, zapisano informacje dotyczące, 

m.in.: „diagnoza środowiskowa celem oceny rokowań rodziny do współpracy i podtrzymywania 

kontaktu z rodziną (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  
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o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). Ostatni punkt dziewiąty diagnozy 

psychofizycznej pn.: ”Podsumowanie działań zmierzających do zakończenia realizacji celu 

głównego pomocy dziecku”, w tym obszarze znajdują się wykropkowane pola do uzasadnienia 

zmiany i wyboru nowego celu głównego pracy z dzieckiem.  

 W toku kontroli ustalono, że nie we wszystkich przypadkach pola te były uzupełniane 

treścią. Kontrolujący sugerują, że jeśli cel główny w planie pomocy nie został zmodyfikowany 

i nie został wybrany nowy cel główny - to zasadnym byłoby w tym obszarze umieścić 

informacje z argumentami uzasadniającymi stanowisko w tym zakresie. Pod każdą 

z analizowanych podczas kontroli diagnoz psychofizycznych widnieje własnoręczny podpis osób 

sporządzających dokument tj. pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. Zdaniem 

kontrolujących zasadnym jest aby dyrektor COPOW podpisywał się własnoręcznie pod każdym 

sporządzonym przez specjalistów dokumentem diagnozy psychofizycznej.  

 W toku analizy ustalono, że do każdej opracowanej diagnozy psychofizycznej dziecka 

w Placówce sporządza się cyt.: aneks do diagnozy psychofizycznej z dnia…”. Każdy 

z dokumentów jest sporządzany na wzór opracowanej diagnozy psychofizycznej i zawiera 

zapisane w szczegółowy i rzetelny sposób aktualne informacje ze wskazaniami do dalszej pracy 

pedagogicznej z dzieckiem, wskazania dotyczące programu terapeutycznego, wskazania do 

pracy z rodziną dziecka. Zasadnym jest ujednolicenie w nazewnictwie dokumentu (część 

dokumentacji jest zapisana pn: „aneks do diagnozy psychofizycznej” a pozostała część pn: 

„diagnoza psychofizyczna - aktualizacja”) i stosować jednolicie w nazwie - „aktualizacja 

diagnozy psychofizycznej”.  

     W trakcie analizy dokumentacji wszystkich wychowanków badanych podczas kontroli, 

ustalono, że diagnozy psychofizyczne oraz analizy mocnych stron i potrzeb dziecka wszystkich 

wychowanków sporządzone są w sposób bardzo szczegółowy i rzetelny z dużą ilością informacji 

na temat dziecka oraz zawartymi treściami podejmowanymi działaniami na rzecz wychowanka. 

Diagnozy psychofizyczne sporządzone są m.in. w oparciu o opinie pedagoga, psychologa 

z uwzględnieniem opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, opinii 

pedagogicznych ze szkół, do których wychowankowie uczęszczają, opinii lek. psychiatrów itp. 

(w aktach badanych wychowanków znajduje się dokumentacja ze szkół, poradni, zawierająca 

informacje o zakresie zajęć terapeutycznych, świadczonych wychowankom przez te instytucje 

(SOSW, MOS, SP, SPSNPCH w Międzyrzeczu).  

Analizowane diagnozy badanych wychowanków wskazały, że w dokumentacji 

uwzględnione zostały wszystkie wymagane obszary, zawarto wskazania do oddziaływań 

wychowawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych 

i terapeutycznych dla wszystkich wychowanków.  
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Placówka umożliwia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich 

niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne a także 

zapewnia wychowankom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.  

 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie sporządzania diagnoz psychofizycznych  
 

Akta kontroli: 85-95; 124-145; 249-265;281-284;311-322; 372-381;469-490 

3. Plany pomocy  

Zgodnie z §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wychowawca kierujący procesem 

wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną 

dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku. 

Jak ustalono w trakcie przeprowadzenia kontroli, wszystkie dzieci których dokumentację 

badano, posiadają opracowane plany pomocy dziecku oraz sporządzone modyfikacje planów 

pomocy zgodnie z przepisami prawa, tj. nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Analiza zawartości 

badanych planów pomocy dziecku - modyfikacji pozwala stwierdzić, że dokumenty 

konstruowano w podobny sposób wg określonego schematu: dane osobowe dziecka, dane 

osobowe wychowawcy - opiekuna kierującego procesem wychowawczym, okres obowiązywania 

planu, wymieniona jest dokumentacja na podstawie której opracowany został plan pomocy 

dziecku m.in.: dokumentacji osobistej dziecka, diagnozy psychofizycznej, analizy mocnych stron 

i potrzeb dziecka, orzeczeń Sądowych, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, dokumentacji 

szkolnej, informacjach o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. We wszystkich 

analizowanych planach wychowankowie posiadają wypisane działania długo i krótkoterminowe 

indywidualnie do każdego z dzieci. Następnie wymienione są w tabeli obszary tj. sytuacja 

prawna i rodzinna dziecka; utrzymywanie kontaktów z rodziną - potrzeby dziecka; środowisko 

z którego pochodzi dziecko; potrzeby dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej i emocjonalnej; 

potrzeby w relacjach społecznych i funkcjonowanie w grupie i środowisku rówieśniczym 

i szkolnym; rozwój edukacyjny dziecka; wpływ sytuacji kryzysowej dziecka na jego rozwój 

i funkcjonowanie w placówce; wpływ sytuacji kryzysowej dziecka na jego rozwój 

i funkcjonowanie poza placówką. Każdy z w/w obszarów posiada wyszczególnione informacje 

w rubrykach dot.: stanu w momencie opracowania planu; co chcemy osiągnąć; sposób w jaki 

chcemy osiągnąć zamierzone cele; termin realizacji; osoby odpowiedzialne; wnioski do dalszej 

pracy na spotkaniu Zespołu ds. Oceny Sytuacji Dziecka w dniu: (podana jest data posiedzenia 

w/w zespołu). W każdym wymienionym obszarze zapisane są szczegółowe informacje dot. 

wychowanka w poszczególnych w/w rubrykach. Wszystkie analizowane podczas kontroli dzieci 

posiadają sporządzone modyfikacje planu pomocy - pn: ”karta modyfikacyjna nr… do planu 

pomocy dziecku z dnia… opracowana na spotkaniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 
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dziecka w dniu…” - opracowane na wzór sporządzonego Planu Pomocy Dziecku. Jakościowa 

analiza modyfikacji pokazała, że w każdym z obszarów zawarto szczegółowo opisane 

informacje adekwatne do indywidualnej sytuacji dziecka w chwili dokonywania modyfikacji 

tego dokumentu. Pod sporządzonymi dokumentami jest podpis osoby sporządzającej dokument 

oraz osób zatwierdzających m.in.: pracownika socjalnego, psychologa i pedagoga COPOW, 

Asystenta rodziny, dziecka którego plan dotyczy. Brak jest podpisu dyrektora potwierdzającego 

zapoznanie się z dokumentem - kontrolujący sugerują aby przy sporządzaniu kolejnych 

dokumentów widniał podpis dyrektora COPOW w Kożuchowie.  

Ze szczegółowej analizy zapisów wynika, że badana dokumentacja zawiera informacje 

o podejmowanych konkretnych działaniach terapeutycznych lub też jakie działania należy 

podjąć/kontynuować w ciągu najbliższego 6 - miesięcznego okresu.   

W dokumentacji 4 wychowanków zawarte były zapisy, dotyczące konieczności pracy 

terapeutycznej nad konkretnymi potrzebami dziecka, wynikającymi z diagnozy. Wyznaczono 

cele uwzględniające pracę powrotu dziecka do domu rodzinnego - w odniesieniu do (* Wyłączenia 

dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

Plany pomocy/modyfikacje zostały opracowane adekwatnie do potrzeb wychowanków,  

a także z zachowaniem terminów oraz zasad określonych w §15 rozporządzenia w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292, poz.1720).  

 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie sporządzania planów pomocy dziecku.  

Akta kontroli:68-84;95-105;300-310;363-371;382-390;459-468 

 

 

4. Karty pobytu  

 Na podstawie analizy kart pobytu badanych wychowanków podczas przeprowadzania 

czynności kontrolnych ustalono, że są one aktualizowane co miesiąc i zawierają zapisy 

dotyczące funkcjonowania wychowanków zgodnie z obszarami i wymogami §  17 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Z dalszej analizy dokumentacji wynika, że ujęte są informacje dotyczące; daty sporządzenia 

dokumentu, imię i nazwisko wychowanka, data urodzenia wychowanka, miesiąc za jaki karta 

jest sporządzona, dane osobowe wychowawcy prowadzącego. Następnie w 10 punktach są 

wymienione obszary zawierające szczegółowe informacje i wnioski tj.:  

1. Opis relacji wychowanka/wychowanki z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,  

2. Opis funkcjonowania społecznego wychowanka, 

3. Opis funkcjonowania wychowanka poza placówką, 
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4. Nauka szkolna wychowanka z uwzględnieniem kontaktów placówki ze szkołą, opinii 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

5. Opis funkcjonowania emocjonalnego wychowanka z opisem przyczyn danego 

zachowania i sposobem rozwiązywania problemów (jeśli takie występują), 

6. Opis samodzielności wychowanka na podstawie konkretnych przykładów, 

7. Stan zdrowia wychowanka, w tym stan zdrowia psychicznego, podawane leki, 

8. Pobyty wychowanka w szpitalach, w tym w szpitalu psychiatrycznym, 

9. Opis szczególnych potrzeb wychowanka, w tym znaczące wydarzenia dla niego, 

10. Opis współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanka i jego 

rodziny, w tym z uwzględnieniem Planów Pracy z rodziną. 

Pod wszystkimi opisanymi w/w obszarami widnieje podpis osoby sporządzającej oraz podpis 

dyrektora COPOW w Kożuchowie. Zapisy w kartach świadczą o stałym kontakcie opiekunów  

z wychowankami przebywającymi w placówce. Z analizy dokumentacji wynika, że w kartach 

pobytu badanych podczas kontroli wychowanków, widnieją zapisy dotyczące uczestnictwa 

w zajęciach specjalistycznych, odbywających się na terenie placówki a także poza placówką (są 

zapisane daty i tematyka zajęć/konsultacji specjalistycznych w których dzieci brały udział).  

W wyniku analizy stwierdzono, że wszystkie badane podczas kontroli dzieci w okresie objętym 

kontrolą posiadają regularnie sporządzone karty pobytu. Ponadto we wszystkich 

skontrolowanych kartach pobytu (adekwatnie do czasu pobytu wychowanka w placówce) są 

zapisy dotyczące pojawiających się trudności w poszczególnych obszarach funkcjonowania 

wychowanka oraz działań terapeutycznych, organizowanych dla wychowanka. Zapisy zawarte  

w karcie pobytu mają odzwierciedlenie w planach pomocy - modyfikacjach.  

Nie stwierdzono uchybień w zakresie sporządzania kart pobytu.  

Akta kontroli:54-67; 106-121;146-189; 

5. Zapewnienie dostępu do zajęć specjalistycznych  

 Zakresem kontroli objęto sposób zapewnienia wychowankom dostępu do zajęć 

wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze 

wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka. 

 Jak wynika z ustnych wyjaśnień, przyjętych od pedagoga placówki w dniu kontroli, 

praca z dzieckiem jest prowadzona na podstawie zaleceń opinii bądź orzeczenia  

z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazań wychowawców placówki i wychowawców  

w szkole. Po otrzymaniu w/w dokumentów pedagog tworzy indywidualny program zajęć 

pedagogicznych lub rewalidacyjnych, który jest aktualizowany w zależności od etapu 

edukacyjnego, postępów edukacyjnych dziecka, lub wydania nowego dokumentu (opinia, 

orzeczenie). Programy nie są powielane z innymi specjalistami, którzy pracują z dzieckiem, są 
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tworzone po konsultacji ze specjalistami PPP, specjalistami i nauczycielami szkół, oraz 

psychologiem i wychowawcami COPOW.  

Pedagog w placówce prowadzi zajęcia: rewalidacyjno – terapeutyczne oraz wychowawczo-

pedagogiczne. Wychowawcy prowadzą zajęcia wychowawcze zgodnie z programem 

wychowawczym realizowanym na terenie placówki. Dzieci, które mają wskazanie do zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych odbywają zajęcia na terenie szkoły i PPP, na które jeździ z nimi 

pedagog celem ustalenia zakresu pracy pedagogicznej i uzyskania aktualnej informacji na temat 

postępów i problemów dziecka. Pedagog w razie potrzeby prowadzi z dziećmi grupowe zajęcia 

wychowawcze np. doskonalenie komunikacji w grupie, usprawnianie umiejętności wyrażania 

swojego zdania (dokumentacja w załączeniu).   

Z czwórki losowo wybranych dzieci regularna praca prowadzona jest z trójką dzieci (* 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

Dokumentacja badanych zawiera dokumenty pn: 

-  w przypadku 4 dzieci informacje dotyczące wychowanka (zawiera punkty: data sporządzenia, 

imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, data przyjęcia do placówki, obowiązek szkolny, 

opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, dodatkowe informacje (sytuacja 

prawna, opiekun prawny, wychowawca prowadzący, opieka specjalistyczna, leczenie 

specjalistyczne, inne). Do powyższego dokumentu jest załączony dokument sporządzony 

w  oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (zawiera punkty: data i numer 

wydania, z uwagi na, zalecenia, realizacja zaleceń, skierowany wniosek o przeprowadzenie 

badań). W ocenie kontrolujących jest to potrzebny dokument, który został sporządzony w sposób 

czytelny, zawiera i porządkuje ważne informacje o dziecku i jego sytuacji. Nie ma zastrzeżeń do 

jego sporządzania i zawartych informacji, poza jednym wyjątkiem u dziecka (* Wyłączenia dokonał 

zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z 

dnia 2019.07.31).  

- Wykaz zajęć/spotkań z pedagogiem (data, uwagi, podpis) rok 2019/2020 z kartami udziału 

w zajęciach specjalistycznych (imię i nazwisko, wiek, przebieg zajęć, wnioski) w przypadku 

dwójki wychowanków (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). jest to wykaz zajęć rewalidacyjnych  

z pedagogiem COPOW w Kożuchowie. Prowadzone zajęcia z dziećmi są dokumentowane  

w kartach udziału wychowanka w zajęciach specjalistycznych przez cały okres kontroli,  

z przerwami na okres wakacyjny, nieobecnością pedagoga, pobyty dzieci poza placówką 

(sanatorium, urlopowania do rodziny), czy tak jak to w przypadku (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny 

na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 
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- Zajęcia specjalistyczne pedagogiczne realizowane na terenie COPOW w roku 2019 r.  

i 2020 r., dokument sporządzony w formie tabeli.  

Z analizy dokumentacji badanych dzieci wynika, że wychowanek (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny 

na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). 

W ocenie kontrolujących należy mobilizować dziecko do regularnego uczęszczania na powyższe 

zajęcia i monitorować tą sytuację, co zgodnie z oświadczeniem pedagoga zostało zrealizowane 

(od września 2019r. wychowanek regularnie uczestniczy w zajęciach i jest kontrolowany w tym 

zakresie). 

Jak wynika z ustnych wyjaśnień przyjętych do protokołu od psychologa placówki w dniu 

kontroli, specjalista psycholog zatrudniony jest w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych od 11.02.2019 r. Pracuje 5 dni w tygodniu, czasami w sobotę (40 godzin 

tygodniowo). W styczniu 2019 r. w placówce nie był zatrudniony psycholog, dlatego nie ma za 

ten czas dokumentacji. Zgodnie z oświadczeniem praca z wychowankami jest prowadzona 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii bądź orzeczeniu PPP, wskazań wychowawców oraz 

indywidualnych potrzeb dzieci. W momencie podjęcia pracy z dzieckiem jest utworzony 

indywidualny plan zajęć specjalistycznych z psychologiem, który uwzględnia zalecenia opinii i 

potrzeby dziecka, planuje zastosowanie odpowiednich metod, obszarów do pracy oraz 

częstotliwość spotkań (w razie potrzeby częściej). Praca ze wszystkimi dziećmi prowadzona jest 

w formie: rozmowy indywidualnej i wspierającej, wykorzystanie kart pracy, ćwiczenia 

relaksujące, psychoedukacyjne. Psycholog nie prowadzi zajęć grupowych. Zgodnie 

z oświadczeniem psychologa dzieci nie podpisują obecności na spotkaniach, dowodem na 

odbycie zajęć jest wykonana praca przez dziecko.  

Spośród losowo wybranych wychowanków prowadzona jest regularna praca z dwójką 

dzieci (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). Prowadzona praca jest dokumentowana 

w wykazanie obecności wychowanków na zajęciach terapii psychologicznej oraz kartach udziału 

wychowanka w zajęciach z psychologiem, które zawierają wnioski z zajęć (np. nastrój  

i zachowanie dziecka, przebieg spotkania). Praca z   w/w dwójką wychowanków była 

prowadzona od lutego 2019 r. do lutego 2020 r. (z przerwą w okresie wakacyjnym - terminy 

spotkań w zależne od obecności i potrzeb wychowanków). Nie ma uwag w tym zakresie. Dzieci 

otrzymują także wsparcie w trudnych dla nich sytuacjach.  

Udostępniona dokumentacja wychowanków zawierała także dokumenty o nazwie: 

„Arkusz badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych wychowanków”. Wpisy są 

dokonywane minimum raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej, dotyczą m.in. 

funkcjonowania dzieci w placówce i poza nią  (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 
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ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31).  W powyższym 

dokumencie badanych dzieci pedagog zawierał od 14-25 wpisów, psycholog od 7-16. W 

zdecydowanej większości specjaliści wskazują skąd pozyskali informacje o wychowanku, 

jednak dla czytelności dokumentu wymaga to ujednolicenia i stosowania we wszystkich.  

W realizacji tego zadania nie stwierdza się uchybień. Dokumentacja pedagoga  

i psychologa jest prowadzona w sposób rzetelny i prawidłowy (poza dwoma dokumentami, gdzie 

brakowało daty sporządzenia przez pedagoga) i potwierdza udzielone wsparcie dla dzieci. 

Wychowankowie mają zapewnione specjalistyczne wsparcie, zgodnie z ich potrzebami. 

Z analizy dokumentacji wynika, że potwierdzeniem udziału dziecka w zajęciach 

specjalistycznych (pedagog, psycholog) są wykonane i podpisane przez niego prace.  

Zespół kontrolny rekomenduje:  

 zawierać podpisy dziecka na wykazie zajęć sporządzonym przez specjalistę,  

 stosować nazewnictwo „aktualizacja” w dokumencie pn. indywidualny plan zajęć 

specjalistycznych z psychologiem (zamiast „aneks”),  

 wskazywać źródło pozyskanych informacji na dokumentach pn. arkusz badań 

i  obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych wychowanków.  
 

W placówce są także prowadzone zajęcia wychowawcze (program pracy POW nr 2 

w Kożuchowie na rok 2019 dla wychowanków) o poniższej tematyce:  

1. Program zajęć indywidualnych „Konkurs szkolny”, przeznaczony jest dla wszystkich 

wychowanków placówki, bez podziału na wiek czy płeć. Program powstał w odpowiedzi 

na potrzebę motywacji wychowanków do nauki. Rozwiązanie to ma skłonić dzieci do 

nauki własnej poprzez atrakcyjna nagrodę za postępy. Program oprócz oczywistego celu 

jakim jest poprawa ocen szkolnych, ma też wiele ukrytych celów, między innymi 

rozwijanie zdrowej rywalizacji, zwiększenie pewności siebie u dzieci, zaspokajanie 

potrzeb emocjonalnych i wiele innych.  

2. Program zajęć indywidualnych „Arteterapia”, stworzony i dostosowany do specyficznych 

potrzeb i wymagań dzieci przebywających w POW. Przeznaczony jest dla uczniów 

szkoły podstawowej. Celem jest zmniejszanie poczucia lęku, podnoszenie własnej 

wartości, nauka radzenia sobie ze złymi emocjami oraz wprowadzenie do ich życia 

uśmiechu i zabawy, aby ich dzieciństwo choć w pewnej części przypominało dzieciństwo 

rówieśników.  

3. Program integracji społecznej poprzez sport 2019 - kultura fizyczna jako forma 

oddziaływania wychowawczego - w ramach organizacji czasu wolnego dzieci - zajęcia 

na hali sportowej, wyjazdy na basen, organizacja halowego turnieju piłki nożnej, zajęcia 

na siłowni. 
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4. Program profilaktyczny „Wiem i wybieram”, założeniem jest wprowadzenie młodych 

ludzi (w przedziale wiekowym 13-16 lat) do przyszłego życia w rodzinie, do roli matki 

i ojca, zwrócenie uwagi na wartość, jaką jest rodzina, aby nie powtórzyli błędów 

własnych rodziców, zachęcenie młodzieży do refleksji nad własną świadomą decyzją 

o rozpoczęciu życia seksualnego, nad istotą więzi uczuciowych.  

5. Program zajęć kulinarnych i artystycznych „Smaki, kolory, zapachy”, zajęcia dla 

wychowanków placówki w każdym wieku. Zamierzonym efektem jest m.in. nabycie 

przez wychowanków wiedzy o zdrowym żywieniu, zdobywanie umiejętności 

przygotowania wybranych potraw, wykształcenie określonych nawyków estetycznych, 

doskonalenie samodzielności, umiejętności współdziałania, podniesienie samooceny. 

Program opiera się także na terapii przez sztuki plastyczne.  

 Badana dokumentacja zawiera podsumowania z realizacji większości programów 

i  wnioski do pracy na 2020 rok. Powyższe programy będą kontynuowane także w 2020 roku –

poza programem „Wiem i wybieram”, który został zakończony. W jego miejsce będzie 

realizowany program profilaktyczny „Agresja oddala, jedność nas scala”, którego głównym 

celem jest utrwalenie postaw i zachowań warunkujących prawidłowy rozwój wychowanków. 

Podstawowym założeniem programu jest znalezienie przyczyny stosowania agresji i przemocy 

poprzez systematyczne działania, dialog i aktywne uczestnictwo.  

Akta kontroli:491-871 

 6. Kwestionariusz wywiadu rozmowy z wychowankiem 
  

W celu ustalenia opinii dzieci odnośnie udzielanego im wsparcia, w ramach czynności 

kontrolnych przeprowadzono rozmowy z wychowankami, aktualnie przebywającymi 

w placówce. W badaniu za pomocą "Kwestionariusza wywiadu rozmowy z wychowankiem" 

wzięło udział 4 wychowanków: (* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). Głównie pytano o sposób 

spędzania wolnego czasu w placówce, samopoczucia w placówce, a także czy otrzymują pomoc 

i wsparcie ze strony wychowawców (w nauce i problemach dnia codziennego), czy uczestniczą 

w zajęciach specjalistycznych. Dzieciom umożliwiono samodzielnie - bez ingerencji osób 

dorosłych - odpowiadanie na zadane pytania. Wychowankowie nie mieli między sobą 

możliwości konsultowania udzielanych odpowiedzi. W czasie badania nikt nie zgłaszał sytuacji 

aby wywierano jakikolwiek na nie wpływ lub sugerowano odpowiedzi.  

 W wyniku analizy udzielonych odpowiedzi przez 4 wychowanków, można stwierdzić, 

że placówka zapewnia dzieciom realizację potrzeb emocjonalnych. Wnioski z badań pozwalają 

stwierdzić, że wszystkie badane dzieci dobrze czują się w placówce. Na pytanie cyt: ”czy dobrze 

czujesz się w placówce?” wszyscy wychowankowie udzielili twierdzącej odpowiedzi „tak”. 
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Wszyscy badani wychowankowie podali, że po powrocie ze szkoły zawsze w pierwszej 

kolejności je obiad, następnie po obiedzie jest czas wolny do godz. 16.00. Badane dzieci 

udzieliły odpowiedzi, że w czasie wolnym najczęściej spędzają go odpoczywając, grając na 

telefonie lub wg swoich potrzeb. Dzieci jednogłośnie udzieliły odpowiedzi, że po godz. 16.00 

jest wyznaczony czas na odrabianie lekcji i wywiązywanie się ze swoich obowiązków np. 

dyżury itp. Ponadto wszystkie dzieci udzieliły informacji, że w sytuacji gdy potrzebują pomocy 

w odrabianiu lekcji mogą liczyć na pomoc kolegów/koleżanek i wychowawców. Troje dzieci 

stwierdziło, że nie ma problemów z nauką i uczą się dobrze a jedno dziecko udzieliło 

odpowiedzi: „różnie mi idzie z nauką, mam problemy z j. angielskim ale mogę liczyć na pomoc 

wychowawcy”. Kolejne pytanie zadane wychowankom brzmiało: ”jak spędzasz czas wolny?”  

Badane dzieci udzieliły podobnych odpowiedzi m.in.: odpoczywam, oglądam TV, zajęcia  

w placówce, na dworze, wyjścia z wychowawcą na basen do kina, na mecze, nad jezioro oglądać 

morsowanie ludzi w jeziorze itp. Wychowankowie jako formę zajęć, częstotliwość i tematykę 

wymieniają m.in.: zajęcia z wychowawcą, których częstotliwość i tematyka jest różna, spacery, 

wycieczki do kina i na mecze, treningi sportowe, wspólne przyrządzanie posiłków, zabawy 

grupowe i zespołowe, wspólne rozmowy. W ważnych dla siebie sprawach wychowankowie mają 

poczucie, że zawsze mogą zwrócić się do swoich wychowawców, pedagoga, psychologa  

o pomoc i otrzymują ją. Podczas przeprowadzania ankiety z wychowankami zapytano dzieci  

o udział w zajęciach specjalistycznych (jeśli takie posiadają wskazania), troje wychowanków 

udzieliło podobnych odpowiedzi m.in.: zajęcia indywidualne i grupowe z pedagogiem lub 

psychologiem w placówce, w razie potrzeby w szkole z pedagogiem. Jedno z badanych dzieci 

nie udzieliło żadnej odpowiedzi na zadane pytanie. Wychowankowie deklarują, że czują się 

bezpiecznie i pozytywnie wypowiadają się na temat atmosfery panującej w placówce.  Ponadto 

w ostatnim pytaniu pn.” zgłaszane problemy i potrzeby dotyczące pomocy czy dodatkowych 

zajęć, także pozalekcyjnych, skierowanych na konkretną tematykę”, wychowankowie udzielili 

odpowiedzi: dwoje dzieci: „nie zgłaszam problemów, ”, jedno dziecko : ”nie”, natomiast ostatnie 

z dzieci nie udzieliło żadnej odpowiedzi.   

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień. 

 
Akta kontroli:41-48 

7.  Sposób zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi 

 

W celu sprawdzenia sposobu zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi analizie 

poddano grafiki dyżurów wychowawców za okres 3 miesięcy tj. od listopada 2019 r. do stycznia 

2020 r. Z analizy wynika, że dyżury w placówce pełnione są w systemie zmianowym. 

W weekendy i dni wolne od nauki opieka nad wychowankami zapewniona jest w sposób ciągły 

(poza jednym nieprawidłowym wyjątkiem, który został opisany poniżej). W porze nocnej 
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zawsze opiekę nad wychowankami sprawuje minimum 1 wychowawca, w miesiącu grudniu 

zdarzały się dyżury (6 razy), kiedy opiekę sprawowało 2 wychowawców. W porze 

popołudniowej przeważnie opiekę sprawuje od 1 do 2 wychowawców, zdarzają się dyżury, 

kiedy opiekę sprawuje 3 wychowawców (analizując 3 miesięczne grafiki miało to miejsce 

7  razy). W porze porannej kontrolujący stwierdzają przyjętą przez placówkę praktykę 

nieobsadzania w tygodniu dyżurów przez wychowawców (np. 03.01.2020r., wychowawca na 

dyżur wszedł o godzinie 10.00, w dniu 23.01.2020r. wychowawca wszedł na dyżur o godzinie 

12.00, a 16.12.2019r., wychowawca wszedł na dyżur o godzinie 14.00). Z wyjaśnień dyrektora 

wynika, że dzieci są wtedy w szkole. W razie potrzeby zapewnienia opieki nad dziećmi 

zabezpiecza ją dyrektor, pedagog lub psycholog.  

Według oświadczenia pedagoga w grudniu 2019 r. (okres świąteczny- daty: 

23,24,26,27,30,31 grudnia 2019r.) pod opieką wychowawców placówki nr 2 była także (* 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). łącznie w tym okresie było 4 dzieci, większość dzieci wyjechała 

na święta do swoich rodzin. W tym okresie zdarzają się też popołudniowe dyżury, kiedy 

pracowało 2 wychowawców, według oświadczenia było to związane z remontem w placówce  

i pracami porządkowymi, a także uzupełnianiem dokumentacji z uwagi na koniec roku. W dniu 

24.12.2019r. w godzinach popołudniowych było nawet 3 wychowawców.  

W toku analizy grafików POW nr 2 stwierdza się sytuację niezapewnienia opieki w dniu 

31.01.2020 r. w porze nocnej (godz. 22-08) przez wychowawcę, co jest niezgodne z §11 ust. 1 

i  2 rozporządzenia MRPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Według oświadczenia 

Dyrektora placówki, w tym dniu w godzinach nocnych, wychowawca z placówki nr 1 sprawował 

opiekę nad wychowankami z dwóch placówek jednocześnie. Jak wyjaśnia dyrektor, była to 

sytuacja losowa, incydentalna, w związku ze zwolnieniem lekarskim wychowawcy. Z ustaleń 

kontrolujących wynika, że łącznie pod opieką wychowawcy było 7 wychowanków (POW nr 1- 3 

wychowanków, POW nr 2- 4 wychowanków).  

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że wymóg ilościowy określony w §10 ust. 2 

rozporządzenia MRPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, odnoszący się do liczby 

dzieci, będących pod opieką jednego wychowawcy był zachowany. Stwierdza się natomiast 

uchybienie dotyczące „połączenia dyżurów wychowawców”, skutkujące niezapewnieniem przez 

1 noc opieki wychowawcy w kontrolowanej placówce. 

W realizacji tego zadania stwierdzono uchybienie.  

Akta kontroli: 872-876 

 

WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień w zakresie: 
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1. posiadania wymaganych kwalifikacji przez kadrę specjalistyczną i wychowawców 

zatrudnionych w kontrolowanej placówce, 

2.   terminowości sporządzania diagnoz psychofizycznych oraz sposobu ich konstruowania, 

3.   terminowości i zasad sporządzania planów pomocy, 

4.   sporządzania kart pobytów wychowanków 

5.   realizacji oddziaływań specjalistycznych, 

 

Stwierdzono uchybienie w zakresie: 

 

1. Niezapewnienia przez 1 noc opieki wychowawcy w kontrolowanej placówce.  

 

 

Zalecenia pokontrolne:  

 Mając na uwadze stwierdzone uchybienia i istotne uchybienia, na podstawie art.197d 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 13.2 rozporządzenia w sprawie 

przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej 

do przeprowadzenia kontroli zalecam: 

1. Zapewniać opiekę nad wychowankami w placówce w godzinach nocnych przez co 

najmniej 1 wychowawcę, zgodnie z §11 ust. 1 i 2 rozporządzenia MRPiPS w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy, jednostka kontrolowana może w terminie  

7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.  

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń 

pokontrolnych do poinformowania wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.  

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  z których: 

 egzemplarz nr 1 przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej  

 egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW 

w Gorzowie Wlkp.    
   

 

Kontrolujący: 

 

 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Wydziale Polityki Społecznej 

Magdalena Dziadas  

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                Grażyna Jelska  

                    Dyrektor 

      Wydziału Polityki Społecznej 
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