
Stanowisko dyrektora DWD w Przemkowie dotyczące protestu NIE dla likwidacji DWD w 

Przemkowie oraz informacji pojawiających się w mediach. 

W Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przebywają w chwili obecnej Goście- nasi 

klienci. Przyjechali tu, aby odpocząć. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo oraz komfort 

wypoczynku, nie wyrażam zgody na wejście protestujących na teren DWD w dniu 06.05.2022 

o godz. 17.00. Proszę Wszystkich, którzy zabierają głos w sprawie naszego Domu o spokój               

i rozwagę. A przede wszystkim o niezakłócanie pracy placówki.  

Wierzę, że Wszystkim, którzy podejmują działania w sprawie naszego Domu, zależy na 

utrzymaniu jego statutowej działalności. To jest naszym wspólnym celem. 

Nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Bierzemy pod uwagę, że MEiN zmieni przepisy na 

korzyść domów wczasów dziecięcych, które przywrócą nam subwencję za każde dziecko 

przebywające w placówce. Dlatego ograniczamy działalność placówki, ale jej nie  

likwidujemy. Równocześnie cały czas pracujemy nad optymalnym rozwiązaniem dla 

placówki, gdyby MEiN nie zmieniło swojego stanowiska. Wszystkich, którym zależy na 

dalszym funkcjonowaniu tego miejsca jakim jest Dom na Leśnej Górze, zapraszam do 

współpracy i tworzenia koncepcji, która umożliwi kontynuowanie działalności. 

Proszę o również o rzetelność zamieszczanych  w mediach informacji. 

Kilka słów komentarza do wypowiedzi, z którymi miałam okazję się zapoznać. 

5-dniowy pobyt dziecka  w DWD  w ramach wycieczki szkolnej kosztuje w 2022 r. 400 zł,             

a 6- dniowe zimowisko i kolonia- 750 zł. Są to jedne z najwyższych cen wprowadzonych dla 

pobytów niesubwencjonowanych w publicznych domach wczasów dziecięcych w 2022 r. 

Ceny są o 100% wyższe od tych z 2021, ale i tak nie pokrywają kosztów utrzymania 

działalności placówki.  

Realizujemy w chwili obecnej 100% pobytów niesubwencjonowanych, ponieważ taka jest 

potrzeba naszych klientów. Nie znaleźliśmy odbiorców usługi, którą narzuciło nam MEiN-

indywidualny pobyt dziecka trwający od 6 dni do 12 tygodni, połączony z lekcjami. Dziecko 

przyjeżdżałoby do DWD bez kolegów z klasy, bez swoich nauczycieli i uczyłoby się w 

nieswojej szkole. Nie mamy zapotrzebowania na taki rodzaj śródrocznego wypoczynku 

dziecka. W związku z tym nie mamy szansy na subwencję w 2023 r.  

Oczywistym jest natomiast, że zmiana umów nauczycielskich na umowy o pracę daje 

możliwość obniżenia kosztów działalności. 

Placówka zmagała się z wieloma poważnymi problemami, m.in.: brak pionu żywieniowego 

spełniającego wymogi sanitarne, pandemia, która uniemożliwiła nam normalne 

funkcjonowanie przez 2 lata. Jednak celem Powiatu Polkowickiego, który jest organem 

prowadzącym placówkę zawsze był rozwój Domu Wczasów Dziecięcych, a nie jego 

likwidacja. Najlepszym tego dowodem jest ostatnia inwestycja w DWD, która kosztowała 

Powiat blisko 4 mln zł. Jeszcze raz podkreślam, że DWD to miejsce bliskie Wszystkim, 

którzy w jakimkolwiek stopniu decydują o tej placówce. Podejmowane działania są próbą 

ratowania, a nie zamknięcia placówki. 


