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Działając na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.), w związku z art. 22 pkt 6 ustawy 

z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  

(Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 2009r. ze zm.) – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 28 marca 

2014 r. kontrolę doraźną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi  

w Kamieniu Wielkim działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Gorzowie Wlkp. w zakresie sposobu realizacji przez Powiat Gorzowski ustawowego zadania, 

polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej. 

 

Wyniki kontroli doraźnej zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 

przez Pana w dniu 9 maja 2014r.  

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono 

uchybień pod względem kierowania klientów do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

oraz udzielania im uzasadnionego schronienia do 3 miesięcy. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zadanie jest realizowane  

z uchybieniami pod względem: organizacji i funkcjonowaniu ośrodka interwencji 

kryzysowej w strukturach powiatowego centrum pomocy rodzinie, a nie jako odrębnej 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w myśl art.6 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.), sposobu zatrudnienia 

pracownika odpowiedzialnego za sprawy związane z interwencją kryzysową, bieżącego 

monitorowania procesu wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej, dokumentowania pracy 

z klientami korzystającymi ze schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  
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oraz możliwości organizowania wsparcia specjalistycznego w miejscu pobytu  

(szczególnie w sytuacji nagłej).  

 

Na podstawie art. 128 cytowanej wyżej 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. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), 

2. Uregulować sposób zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za sprawy związane  

z interwencją kryzysową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

3. Na bieżąco monitorować proces wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej, 

4. Dokumentować pracę z klientem ośrodka interwencji kryzysowej, w szczególności 

dokonywaną ocenę realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych  

oraz informacje o dalszym biegu wydarzeń i zakończeniu spraw.  

 

 Przypominam, że zgodnie art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych 

Wojewoda stosuje sankcje, w tym również sankcje pieniężne.  

 

 Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków oczekuję w terminie       

30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 

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

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 

 

 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
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