
 
                               Gorzów Wlkp., 19 listopada 2012 r. 
 

PS-I.431.4.14.2012.AObi  
 
 
 
 
        Pani 

       Anna Gołębiowska  
p.o. Dyrektora 
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie 
w Słubicach 
 

  

Działając na podstawie art.22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia  

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493  

z późn. 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.),  

oraz §13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie 

nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                  

(Dz. U. Nr 126, poz. 718) –  pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 26 września 2012 r. kontrolę 

kompleksową w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w zakresie wszystkich sfer organizacji  

i funkcjonowania jednostki. 

Wyniki z kontroli doraźnej zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 

przez Panią w dniu 5 listopada 2012 r.  

 

W toku kontroli stwierdzono, że:   

Ośrodek zapewnia klientom właściwe warunki lokalowe i gwarantuje intymność  

oraz poszanowanie godności. Sposób świadczenia klientom będącym w kryzysie 

specjalistycznej pomocy i wsparcia oceniono jako prawidłowy. Poza tym ustalono,  

że Ośrodek diagnozuje potrzeby klientów oraz planuje i udziela skutecznej pomocy  

w przywróceniu równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. 

Stwierdzono także, że przestrzegany jest określony przepisami prawa czas pobytu  

w placówce. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



 

W toku kontroli ustalono, że OIK funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Słubicach, a nie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna pomocy społecznej, 

zgodnie z Art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.). 

 

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 

 

Podjąć działania zmierzające do wyodrębnienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej ze struktur 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej, zgodnie z Art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.). 

 

Przypominam, że zgodnie z Rozdziałem 4 cytowanej 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 informuję, że zgodnie z art. 128 

ustawy o pomocy społecznej -  w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych 

przysługuje prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń.  

Otrzymuje:  
 

1. Adresat 
2. WPS LUW Gorzów Wlkp. a/a 
3.  

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Małgorzata Krasowska-Marczyk  

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


