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P R O T O K Ó Ł 

K O N T R O L I    D O R A Ź N E J 

przeprowadzonej  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku 

ul. Sikorskiego 10 

 66-436 Słońsk 

    

 

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

(Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki 

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

zespół kontrolny w składzie: 

 Teresa Ozimek Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 2 -1/2018 z dnia 

19 stycznia 2018 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego; 

 Małgorzata Rodak Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 2 - 2/2018 

z dnia 19 stycznia 2018 r.   

przeprowadził w okresie od 23 stycznia 2018r. do 23 marca 2018r. w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Słońsku ul. Sikorskiego 10 kontrolę doraźną w zakresie pomocy świadczonej 

osobom bezdomnym. Czynności kontrolnych w siedzibie jednostki zespół dokonał w dniu  

23 stycznia 2018 r. 

[ akta kontroli str.45-48] 

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku 

wynikała z braku szczegółowej oceny potrzeb osób bezdomnych oraz braku miejsc 

tymczasowego pobytu dla ww. osób. Powyższe wnioski wysunięto na podstawie kontroli  

w Ośrodku Pomocy Społecznej z dnia 29.09.2016 znak: PS-I.431.3.9.2016. Wynika to 

również z danych statystycznych znajdujących się w posiadaniu Wydziału.  

 

[ akta kontroli str.1 -40] 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

PS-I.431.3.1.2018.TOzi 
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Czynności kontrolnych kontrolujący dokonali w obecności Pani Urszuli Karasińskiej – 

Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku. Pani Irena Blicharska – 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – z uwagi na urlop, nie uczestniczyła  

w prowadzonych czynnościach. Do składania wyjaśnień i czynności związanych z kontrolą 

jednostki, wyznaczyła Panią Urszulę Karasińską. 

Przed przystąpieniem do kontroli, Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie, od udziału w niniejszej kontroli.  

[ akta kontroli str.58-60] 

Celem kontroli było, zbadanie sposobu zapewnienie właściwej pomocy osobom bezdomnym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku (w dalszej części protokołu zwany Ośrodkiem).  

Czynności kontrolne obejmowały: 

 analizę akt świadczeniobiorców; 

 analizę udzielanego wsparcia pod względem potrzeb osób bezdomnych – wnioski  

o pomoc, wywiady środowiskowe, decyzje, orzeczenia o niepełnosprawności;  

 analizę akt osobowych pod względem wymaganych kwalifikacji osób wskazanych  

w ustawie; 

 wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych. 

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017r.  do 23 stycznia 2018r. 

Zagadnienia do kontroli: 

1. Pomoc w postaci schronienia udzielana osobom potrzebującym.  

2. Pomoc udzielana osobom potrzebującym, nie posiadającym schronienia. 

3.Warunki do realizacji zadania (wskaźnik zatrudnienia, kwalifikacje, szkolenia, warunki 

lokalowe, infrastruktura).    

 

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń: 

Ad. 1. Pomoc w postaci schronienia udzielana osobom potrzebującym.  

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej  - „udzielanie schronienia, 

zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;” należy do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wymienione potrzeby stanowią minimum 



3 

 

egzystencji, a Gmina zobowiązana jest zapewnić je każdej osobie tego pozbawionej. 

Udzielanie schronienia – w myśl art. 48a cyt. ustawy – następuje przez przyznanie 

tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych, a także  

w ogrzewalni. Zgodnie z tym zapisem – w placówkach tych mogą przebywać osoby zdolne 

do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób tam  

przebywających. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że gmina nie prowadzi, jak również nie ma 

podpisanej umowy/porozumienia z żadną placówką zapewniającą tymczasowe 

schronienie.  

 

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS Gmina może kierować osoby bezdomne do placówek 

znajdujących się na terenie innych gmin prowadzonych przez gminę, czy też na jej zlecenie, 

jeśli ma z tymi gminami podpisane stosowne porozumienie.  

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w przypadku konieczności, osoba bezdomna kierowana 

jest przez Ośrodek do noclegowni w Gorzowie Wlkp. działającej przy Stowarzyszeniu 

Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna (brak podpisanej umowy). Na dzień kontroli  

w schronisku przebywały dwie osoby (poz. 2,4), za które opłacano/współfinansowano pobyt, 

trzecia osoba (poz. 3) nabyła w czasie pobytu w schronisku uprawnienia emerytalne i nie 

korzysta już ze świadczeń pomocy społecznej. Obecnie nie jest planowane uruchomienie 

miejsc noclegowych na terenie Gminy. Z protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień od 

Kierownika, w sprawie współpracy z Policją dot. osób bezdomnych wynika, że od wielu lat 

na terenie gminy Słońsk nie odnotowano żadnego przypadku osoby bezdomnej, zarówno  

w pustostanach, szałasach nie przebywają osoby bezdomne. Kierownik wskazuje również, że 

na terenie gminy funkcjonują świetlice wiejskie z miejscami noclegowymi (Słońsk ul. 

Parkowa 2), które w ostateczności mogą służyć za schronienie dla potrzebujących. Świetlice 

posiadają pełne zaplecze kuchenne i sanitarne. Placówki te muszą spełniać określone 

przepisami usługi. Kontrolujący przypominają, że świetlice, o których wspomina Kierownik 

OPS, nie spełniają pod względem formalnym tych wymogów. Nie są zatem placówkami 

zapewniającymi tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych. 

 

 [ akta kontroli str.61-62,287-288] 
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Ustawodawca wskazał trzy podstawowe formy zapewnienia schronienia: ogrzewalnia, 

noclegownia i schronisko. Gmina została tym samym zobowiązana do prowadzenia każdej  

z tych form schronienia, w zakresie wynikającym z potrzeb występujących w danym 

momencie i potencjalnych, jakie mogą wystąpić w przyszłości.  

W ocenie kontrolujących, najlepszą i niebudzącą wątpliwości formą wywiązywania się przez 

gminę z ustawowego obowiązku udzielania schronienia osobom tego pozbawionym,  

w przypadku gdy gmina sama nie prowadzi placówek udzielających schronienia, jest zlecenie 

tego zadania podmiotowi uprawnionemu, lub zawarcie odpowiedniego porozumienia 

administracyjno-prawnego z innymi gminami. Daje to gwarancję, że pomoc udzielona 

zostanie we właściwym czasie na poziomie odpowiadającym potrzebom osoby bezdomnej. 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Słońsku, w ograniczonym zakresie, podejmuje współpracę z jednostkami ochrony 

zdrowia.  

Pismem z 29 sierpnia 2014r. znak: PS-I.9421.2.127.2014.KFri Wojewoda Lubuski 

wystosował apel do włodarzy gmin i powiatów z prośbą o zwrócenie uwagi na potrzeby osób 

potrzebujących pomocy, bezdomnych, chorych i niepełnosprawnych (w szczególności osób 

opuszczających szpitale). Wojewoda podkreślił znaczenie wzajemnej współpracy pomiędzy 

jednostkami pomocy społecznej, a jednostkami ochrony zdrowia. Pismem z  09 września 

2014r. znak: OPS.8101.822.2014 kontrolowana jednostka poinformowała m. in., że osoby 

samotne bezdomne, zależne, które ze względu na stan zdrowia - po przebytym leczeniu - nie 

mogące samodzielnie funkcjonować w środowisku, umieszczane są w odpowiedniej placówce 

tj. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo leczniczy. Działania oparte są na współpracy  

z rodziną lub na wniosek osoby zainteresowanej. Ośrodek ściśle współpracuje  

z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” w Słońsku i reaguje na 

każde zgłoszenie dot. potrzeby rozpoznania danej sytuacji w rodzinie. W razie potrzeby 

zapewnia odpowiednią opiekę i wsparcie. Z pisma nie wynika, czy placówki ochrony 

zdrowia informacją o osobach opuszczających szpital a wymagających dalszych działań 

ośrodka. Brak również informacji, czy podejmowane były dalsze próby uregulowania tej 

sytuacji.  

 

Uregulowanie sposobu informowania przez jednostki ochrony zdrowia o opuszczających go 

osobach samotnych, bezdomnych jest szczególnie istotne z uwagi możliwość zorganizowania 

przez Ośrodek stosownej pomocy.  
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Pismem z 14 lutego 2017r. znak: PS-I.9421.2.17.2017.KFri kierowanym do dyrektorów/ 

kierowników ośrodków pomocy społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wskazał na problem zorganizowania 

natychmiastowej, całodobowej opieki osobom zależnym. Podkreślił znaczenie uregulowania 

zasad współpracy z jednostkami ochrony zdrowia. Przypomniał, że do zadań gminy należy 

zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie potrzebującej, a także zorganizowanie opieki 

osobom zależnym. Na wskazane powyżej pismo kierownik Ośrodka nie odpowiedział.  

Gmina nie posiada infrastruktury pomocy dla osób bezdomnych. Nie ma podpisanej 

umowy/porozumienia z żadną placówką zapewniającą tymczasowe schronienie, co dałoby 

gwarancję natychmiastowego zapewnienia całodobowej pomocy. Nawiązana została 

wzajemna współpraca z jednostką ochrony zdrowia z terenu gminy Słońsk. Brak formalnych 

uregulowań w tej sprawie.  

 

Ad. 2. Pomoc udzielana osobom potrzebującym, nie posiadającym schronienia. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych oraz 

celowych, a także praca socjalna. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami  

w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Może być 

prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W pracy socjalnej 

wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem 

godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Zgodnie z art. 49 ww. ustawy osoba 

bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, 

polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, 

w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.  

W celu dokonania oceny, czy pracownicy socjalni właściwie oceniają potrzeby udzielania 

pomocy osobom potrzebującym oraz czy udzielana jest właściwa pomoc – kontroli poddano 

100%  akt klientów bezdomnych. 

Z rejestru wniosków wpływających wynika,  że w 2017 roku, do Ośrodka wpłynęły ogółem 

973 wnioski. Z czego cztery osoby bezdomne złożyły` łącznie 27 wniosków o przyznanie 

pomocy. Wszystkie wnioski z tytułu bezdomności ośrodek rozpatrzył pozytywnie. Ocenie 

poddano dokumenty: wywiady środowiskowe, decyzje o przyznaniu pomocy, indywidualne 
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programy wychodzenia z bezdomności. Analizie poddano dokumenty 4 osób w wieku 65 

(poz. 1), 68 (poz. 2), 67 (poz.3), 33 (poz.4). 

Numery ostatnich decyzji tych osób: 

1. NR 8218.893.2017 z dnia 18.12.2017r. 

2. GOPS-8101.9011.217 z dnia 20.12.2017r. 

3. NR 8212.296.2017 z dnia 25.04.2017r. 

4. NR 8218.824.2017 z dnia 06.12.2017r. 

 

Żadna z ww. osób nie posiadała orzeczenia o niepełnosprawności.  

W opinii kontrolujących, w badanych przypadkach Ośrodek nie prowadził 

usystematyzowanej, kompleksowej ukierunkowanej na osiągnięciu celów pracy 

socjalnej.  

Pracownicy socjalni nie udzielali wsparcia klientom, którzy potrzebowali pomocy np.   

w staraniach o lokal socjalny z zasobów gminy (poz. 1-4), pokierowania przy zarejestrowaniu  

w Urzędzie Pracy (poz. 1,4), pomocy specjalistów z zakresu zachowania abstynencji (poz. 1) 

pokierowanie do lekarza opieki zdrowotnej (poz. 2, 3), czy też treningu umiejętności 

interpersonalnych (poz. 4) itd. Elementy pracy socjalnej, wskazane w wywiadzie, dotyczyły 

m.in.: wizyty domowej,  mobilizowania do zmiany sytuacji życiowej, rozmów nt. znalezienia 

pracy, czy zarejestrowania się w UP, utrzymanie kontaktu z otoczeniem, zadbanie o własny 

wygląd, informacji o spotkaniach AA organizowanych w Słońsku. Natomiast nie wskazano 

sposobu realizacji ani nie przedstawiono narzędzi umożliwiających bezdomnemu wykonanie 

tych wskazań. Przykładem jest chociażby zadbanie o wygląd osobisty (poz. 1). Trudno zatem 

ocenić efekty tych wskazań, gdyż na podstawie zapisów w wywiadach środowiskowych, 

należy uznać, że sytuacja życiowa klientów nie zmieniała się. Dopiero po objęciu wsparciem 

przez Schronisko dla Bezdomnych im. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. i podpisaniu 

Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności sytuacja życiowa 3 z nich uległa 

zmianie. Z akt wynika, że Programy realizowane są przy współpracy pracowników  Ośrodka 

w Słońsku. 

Działania pracownika socjalnego miały charakter doraźny, które ze względu na brak 

postępów w rozwiązaniu głównego problemu, w opinii kontrolujących przynosiły 

krótkotrwały efekt.  

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności podpisywany był w trakcie pobytu 

klienta w schronisku. Ośrodek, w sytuacji, kiedy klient przebywał na terenie  gminy nie 
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stosował tego narzędzia. W jednym przypadku (poz. 4) Ośrodek zakupił okno, zainstalował 

piec kaflowy i zakupił opał.  Natomiast w pozostałych przypadkach pomoc ograniczała się 

wyłącznie do pomocy finansowej - w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów 

żywnościowych i ponoszenia refundacji kosztów pobytu w schronisku. (poz. 1-4). Ośrodek 

nie opracował planu wsparcia osoby i określonego celu do osiągnięcia.  

Większość świadczeń adresowanych do osób bezdomnych ma charakter zachowawczy  

i nie jest bezpośrednio ukierunkowana na zwalczanie zjawiska bezdomności.  

Taką funkcję ma spełniać indywidualny program wychodzenia z bezdomności, skierowany do 

konkretnej osoby. Celem programu jest nie tyle pomoc doraźna, umożliwiająca zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, ile udzielenie wsparcia ułatwiającego zmianę stylu życia. 

Pomimo,  że jest to trudne przedsięwzięcie, nie zwalnia to jednak Ośrodka z podjęcia prób 

uporządkowania i ustabilizowania sytuacji życiowej i rodzinnej bezdomnego oraz udzielenia 

pomocy w znalezieniu mieszkania i pracy. Ośrodek, z żadnym klientem nie realizował 

indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. 

W ocenie kontrolujących jak również na podstawie akt klientów, nie zauważono 

zaangażowania Ośrodka w podjęcie działań mających na celu zmianę postawy życiowej 

klientów.  

Inicjatywa opracowania programu może wyjść od osoby bezdomnej, może z nią wystąpić 

również placówka pomocy społecznej.  

Ustawodawca nie wskazuje, jakiej konkretnie pomocy udziela się osobie objętej 

indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności (poza opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne), wręcz przeciwnie – dopuszcza wszelkie możliwe formy wsparcia. 

Wydaje się, że najbardziej potrzebna będzie tu pomoc rzeczowa oraz niepieniężna, w postaci 

poradnictwa i pracy socjalnej. 

 [Dowód:  akta kontroli str. 63-334] 

 

Ośrodek nie prowadzi usystematyzowanej, kompleksowej ukierunkowanej na osiągnięciu 

celów pracy socjalnej. Doraźny charakter podejmowanych przez pracownika socjalnego 

działań nie rozwiązuje głównego problemu bezdomnego. Nie wpływa na zmianę postawy 

życiowej bezdomnego, a tym samym, nie wspiera go w wyjściu z bezdomności. Ośrodek nie 

stosuje narzędzi tj.  indywidualny program wychodzenia z bezdomności.  
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Ad. 3. Warunki do realizacji zadania. 

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej określa  

art. 110 ust.11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż: ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy  

w stosunku jeden pracownik socjalny  zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 

mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych 

pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ponadto, zgodnie z ust.12  

- ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż  

3 pracowników socjalnych.  

Realizacja ustawowych zadań możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie 

warunki. Ustawodawca zapewnił obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby 

wykwalifikowanych pracowników socjalnych, jako gwarancję odpowiedniej jakości usług 

do pracy socjalnej z osobą/rodziną. Warunkiem realizacji zadań jest również możliwość 

zaproponowania klientowi odpowiedniej do jego potrzeb oferty (poza wsparciem 

finansowym), czy możliwość przeprowadzenia z nim osobistej rozmowy, gwarantującej 

intymność, godność, poczucie bezpieczeństwa.  

Kontrolujący ustalili, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku spełnia określony  

w art. 110 wskaźnik zatrudnienia.  

Na 1 pracownika socjalnego przypada  1.592 mieszkańców (liczba ludności Gminy Słońsk - 

dane GUS , stan na dzień 30.06.2017 r. – 4.776 osób). Zadania z zakresu pomocy społecznej 

realizują 4 osoby, tj. Kierownik i 3 pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną  

w 3 rejonach opiekuńczych.  

 

Zarówno Kierownik jednostki jak i pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje zgodnie  

z przepisami ustawy o pomocy społecznej (art. 122, art. 116).  

Ponadto stwierdzono, że zgodnie z art. 119 ust.2 pkt 6 cyt. ustawy o pomocy społecznej, 

wszyscy pracownicy socjalni podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach 

m.in. asystentura jako alternatywna forma pomocy rodzinie, sposoby postepowania  

w sytuacjach kryzysowych, praca asystenta z rodzinami o szczególnych potrzebach, ustawa  

o pomocy społecznej - zmiany 2017, superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy, 
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kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy, motywowanie do zmian osoby uzależnionej, polityka 

wobec narkomani, kompleksowy program wsparcia dla rodzin - za życiem, praca socjalna- 

najnowsze przepisy oraz orzecznictwo w praktyce. W 2017 r., każdy z pracowników 

uczestniczył w szkoleniach. Kierownik 2 razy, Starszy pracownik socjalny -2 szkolenia, 

Specjalista pracy socjalnej i pracownik socjalny po 3 szkolenia.  

[ akta kontroli str.289-290] 

Uregulowana została działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji 

zadań pomocy społecznej. 

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/145/05 z dnia 30 marca 2005 r. nadano Statut Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słońsku. Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ul. 

Sikorskiego 10. Ośrodek czynny jest:  w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00; od wtorku do 

piątku od godz. 7.30 do 15.30 (zgodnie z czasem pracy Urzędu Gminy § 8 Regulaminu).  

Zarządzeniem Nr 2/2017r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku z dnia 

17.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słońsku regulamin został uaktualniony zgodnie z wytycznymi Wójta 

gminy Słońsk.  

W Regulaminie wskazano, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku realizuje zadania 

własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym organizowanie pomocy w miejscu 

zamieszkania oraz organizowanie pomocy instytucjonalnej. 

Kierownik posiada upoważnienie Wójta Gminy Słońsk do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy, włącznie do podpisywania 

pism i wydawania decyzji administracyjnych – wydane Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia  

01 października 2015r.  

Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera zapisy potwierdzające realizację zadań 

objętych kontrolą.  

Występują bariery architektoniczne co nie stwarza warunków do realizacji zadań 

pomocy społecznej.  

Ośrodek zajmuje pomieszczenia na parterze budynku do którego prowadzi 5 stopni. Schody 

nie są zaopatrzone w poręcz oraz podjazd dla wózków. Do dyspozycji pracowników jest 5 

pomieszczeń biurowych, 1 pomieszczenie zajmuje kierownik. Pracownicy socjalni zajmują 2 

pomieszczenia.  
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WNIOSKI:  

1. Brak miejsc tymczasowego pobytu dla osób bezdomnych w gminie. 

2. Sposób planowania pomocy nie wyczerpuje całkowitego potencjału i możliwości 

klientów. - ośrodek nie prowadził usystematyzowanej, kompleksowej ukierunkowanej 

na osiągnięciu celów pracy socjalnej. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników 

socjalnych. 

4. Kierownik i pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym  

stanowisku. 

5. Wszyscy pracownicy socjalni podnoszą swoje kwalifikacje poprzez cykliczny udział 

w szkoleniach merytorycznych.  

6. Posiadane zasoby lokalowe nie stwarzają w pełni warunków do realizacji zadań 

pomocy społecznej- bariery architektoniczne. 

7. Ośrodek w ograniczonym zakresie współpracuje z jednostkami ochrony zdrowia. 

 

Wnioski zawarte w punktach: 1, 2 stanowią istotne uchybienia, 7 stanowi uchybienie.  

Do rozważenia poprawa warunków lokalowych (pkt 6) , w tym wyodrębnienie pomieszczenia 

zapewniającego intymność w rozmowie z klientami, likwidacja barier architektonicznych. 

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

 

Na tym kontrolę zakończono. 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Słońsku książki  kontroli pod numerem 12. 

Pouczenie 

 Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 

2005r.  w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005r. 

ze zm.) Kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając,  

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa 

podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania 

protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 

            Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed 

podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych 
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w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 

podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. 

            Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane 

analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów 

przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba 

ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się 

protokół.  

            Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian  

w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół 

inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych 

zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 
 

 Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Słońsku, drugi Wójtowi Gminy Słońsk, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach 

Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Kontrolujący:       Kierownik: 

 

 

……………………………     ………………….……….. 

    Teresa Ozimek                Irena Blicharska 
Starszy Inspektor  Wojewódzki 
          
    
 

………….…………………                                           
     Małgorzata Rodak 
     Inspektor  Wojewódzki 

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp.,  ……………………… 2018 r.             Słońsk, dnia ………………… 2018r. 

                  
 


