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PS-I.431.1.8.2012.WMik            Gorzów Wlkp., 25 września 2012 r. 
 
 
 
 
 

       Pani 
       Barbara Steblin-Kamińska 
       Dyrektor 

Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej 

       w Gorzowie Wlkp. 

  

 Na podstawie art.22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) w związku z §11 Rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 30 marca 

2012 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Społecznej i Polityki Społecznej w Gorzowie 

Wlkp. kontrol ę problemową w zakresie realizacji zadań związanych ze świadczeniem 

specjalistycznego poradnictwa (brak dokumentów potwierdzających świadczenie poradnictwa 

rodzinnego).  

 Wyniki z kontroli problemowej zostały przedstawione w protokole kontroli 

przesłanym do Pani dnia 14 czerwca br., do którego pismem z dnia 22.06.2012r. wniosła Pani 

zastrzeżenia. Po szczegółowej analizie zastrzeżeń uwzględniono ich treść. Pismem za dnia 7 

sierpnia 2012r. przekazano stanowisko inspektorów podpisane przez Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej, które częściowo zmieniło treść protokołu.  

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień  w realizacji zadań pod względem 

warunków lokalowych. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których jest prowadzone 

poradnictwo stwarzają klientom warunki do prowadzenia rozmów indywidualnych z 

zachowaniem intymności prywatności i godności. Rezultaty podejmowanych działań na rzecz 

zgłaszających się klientów zaopiniowano korzystnie. Poza tym stwierdzono, że specjaliści 

realizujący zadanie z zakresu poradnictwa specjalistycznego posiadają  odpowiednie 

kwalifikacje.  

Stwierdzono uchybienia w realizacji zadań pod względem realizacji zadania w zakresie 

udzielonych porad prawnych. Poradnictwo psychologiczne nie jest realizowane poprzez 
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podejmowanie procesów terapii. Stwierdzono również brak wymaganych ustawowo rodzajów 

poradnictwa( brak dokumentów potwierdzających świadczenie poradnictwa rodzinnego).  

Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda  

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

 

W związku z powyższym zalecam 

1. Poradnictwo psychologiczne rozszerzyć o  podejmowanie terapii; 

2. Dostosować zakres udzielonych porad prawnych do ustawowych wymogów. 

Dnia 28.08.2012r. do Wydziału wpłynęło pismo w związku z dokonanym wpisem do 

Rejestru Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa informujące o 

rozszerzeniu zakresu świadczonego poradnictwa. Jednostka świadczy poradnictwo rodzinne 

wg przedstawionego harmonogramu, od poniedziałku do piątku w lokalach przy ul. Drzymały 

10 pok.7, ul. K. Wielkiego 42, ul. Jagiełły 7 pok. 23a. Wobec powyższego zaleceń w zakresie 

konieczności prowadzenia tego rodzaju poradnictwa nie wydaje się.     

 

 

 Zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o pomocy społecznej „Nadzór i kontrola”  

za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje, w tym również 

sankcje pieniężne.  

Informacji o sposobie realizacji przedstawionych zaleceń oczekuję w terminie  

30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuj ę, że zgodnie  

z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 

 

Otrzymuje: 

1) Adresat 

2) WPS LUW Gorzów Wlkp. a/a. 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Małgorzata Krasowska-Marczyk  

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


