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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Kwestionariusz 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. 
I i cz. IV 

Wprowadzenie dodatkowego pola 
tj. ostatni adres stałego 
zameldowania.  

Jest to istotne w przypadku 
konieczności ustalenia właściwości 
miejscowej. 

  

2.  

Kwestionariusz 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. 
I pkt 12 rubryka 9  

Zawarcie zapisu, który obligowałby 
pracownika do ustalenia klasy, do 
której uczęszcza uczeń. 

Umożliwi to weryfikację informacji o 
ewentualnym powtarzaniu klasy 
przez ucznia. 

  

3.  

Kwestionariusz 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. 
I pkt 12 rubryka 12 

Usunięcie rubryki dotyczącej sytuacji 
zdrowotnej. 

Miejsce w tabeli jest na tyle 
ograniczone, że dokonywane w niej 
zapisy niewiele wnoszą. Zazwyczaj 
ograniczają się do określenia 
dobra/zła, natomiast dalsza część 
wywiadu umożliwia szczegółowe 
odniesienie się do sytuacji 
zdrowotnej. 

  

4.  

Kwestionariusz 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. 
IB – analiza sytuacji 
pkt 3 

Uwzględnienie w katalogu stałych 
miesięcznych wydatków takich 
pozycji jak: woda i odbiór ścieków, 
śmieci, podatek, materiał opałowy w 
rozliczeniu na 1 miesiąc. 

Zapewnienie kompletności danych.    
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5.  

Kwestionariusz 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. 
IC pkt 2 analiza 
warunków bytowych  

Dodanie rubryki, w której możliwym 
było by wpisanie jakich niezbędnych 
sprzętów brakuje w gospodarstwie 
domowym np. pralka, lodówka. 

Zapewnienie kompletności danych.   

6.  

Kwestionariusz 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. 
IE – analiza sytuacji 
zdrowotnej 

Dodanie rubryki dotyczącej 
obowiązkowych szczepień – czy 
rodzice szczepią dziecko, czy też nie.  

Zapewnienie kompletności danych.   

7.  

Wzór legitymacji 
pracownika 
socjalnego 

Dołączenie zapisu dotyczącego 
uprawnień pracownika socjalnego w 
zakresie przeprowadzania 
interwencji z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, rozważenie 
możliwości zamieszczenia pouczenia 
o przywilejach np. pierwszeństwa. 

Zapewnienie możliwości faktycznego 
posłużenia się legitymacją w 
sytuacjach spornych. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


