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PROTOKÓŁ  

KONTROLI PROBLEMOWEJ 

przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2015 r.  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie 

Pl. Wolności 14; 66-200 Świebodzin 

 

 

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

społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163), przepisów 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.); 

Zespół kontrolny w składzie: 

-  Teresa Ozimek Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 217-1/2015  

z dnia 13 sierpnia 2015 r. - przewodniczący zespołu kontrolnego; 

- Krzysztof Frisoli Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 217-2/2015  

z dnia 13 sierpnia 2015 r.  

-  Aleksandra Kaczmarek Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 217-3/2015  

z dnia 13 sierpnia 2015 r.  

                [akta kontroli str. 1-3] 

przeprowadził w dniu 28 sierpnia 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Świebodzinie kontrolę problemową w zakresie pomocy osobom starszym, przewlekle 

chorym i niepełnosprawnym – zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

[ akta kontroli str. 4-9] 

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

 [ akta kontroli str. 10-12] 

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świebodzinie Kontrola przeprowadzona była metodą losową  

i obejmowała dokumentację świadczeniobiorców oraz akta osobowe kierownika ośrodka  

i pracowników socjalnych w zakresie wymaganych kwalifikacji. 

  

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014r.  do dnia kontroli. 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

PS-I.431.1.5.2015.TOzi 
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Zagadnienia wymagające oceny:  

1. Świadczenie usług opiekuńczych 

2. Kierowanie do domu pomocy społecznej. 

3. Inne formy pomocy osobom starszym o ograniczonej samodzielności. 

4. Warunki do realizacji zadania 

5. Sytuacja klienta skierowanego do Domu Pomocy Społecznej Nr 2. 

 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2015r. 

znak: PS-I.431.1.5.2015.TOzi        

  [ akta kontroli str. 13] 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Mirosława Węgieł, Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świebodzinie, oraz pracownicy socjalni: Panie Anna Przybylska,  

Wioleta Dąbrowska, Anna Ola.  

 

USTALENIA 

 

Ad. 1. Świadczenie usług opiekuńczych. 

 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi uregulowane zostało Uchwałą Nr XLVIII/638/10 

Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Usługi opiekuńcze obecnie są realizowane przez 7 opiekunek zatrudnionych w Ośrodku.  

5 opiekunek zatrudnionych jest na zasadzie umowy o pracę, natomiast 2 opiekunki świadczą 

pracę w ramach umowy – zlecenie. Godziny pracy opiekunki rozliczane są na podstawie kart 

pracy (harmonogram świadczenia usług), które są codziennie podpisywane przez osoby,  

u których świadczone są usługi. Jedna osoba, która jest zatrudniona w charakterze opiekunki, 

jest jednocześnie beneficjentem świadczeń z pomocy społecznej. 5 opiekunek posiada 

odpowiednie przygotowanie, szkolenia oraz kursy m.in.: „kurs – przygotowanie do pracy  

w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych”, „kurs sióstr pogotowia PCK”, 

„studium policealne – asystent osoby niepełnosprawnej”, „kurs – techniki masażu w pracy 

opiekuńczej”. 

Budżet zaplanowany na świadczenia usług opiekuńczych na 2014 rok wyniósł 195.615,00 zł. 

z czego zrealizowano usługi na kwotę 193.087,47 zł, natomiast na 2015 rok został 

zaplanowany budżet w wysokości 206.600,00 zł. 

Z danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym MPiPS-03 z realizacji zadań 

pomocy społecznej wynika, iż w roku 2015 (stan na dzień: 30 czerwca) ze świadczeń pomocy 

społecznej w formie usług opiekuńczych korzystały 24 osoby. Na dzień postępowania 
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kontrolnego, ze świadczeń pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzystało  

26 osób. 

 

Skontrolowano dokumentację 5 osób (z udostępnionych wszystkich akt klientów, doboru 

dokonano losowo – co 5 teczka) korzystających z usług opiekuńczych (19% korzystających 

ze wsparcia). Stwierdzono, iż w aktach znajdowała się pełna dokumentacja, zaświadczenia 

lekarskie, w jednym przypadku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ponadto zachowane 

były terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, aktualizacji wywiadu jak  

i wydanej decyzji.  

(I) osoba w wieku 83 lata …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(II) osoba w wieku 46 lat …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(III) osoba w wieku 81 lat …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(IV) osoba w wieku 78 lat …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(V) osoba w wieku 63 lat …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

 

Średnia liczba godzin świadczonych usług w ciągu dnia dla 1 osoby wyniosła 1,80 godziny. 

Dochodem dla 3 osób jest świadczenie emerytalne (w tym 2 osoby otrzymują również 

świadczenie pielęgnacyjne), dla 1 osoby świadczenie rentowe wypłacane z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku 1 osoby, legitymującej się znacznym stopniem 

orzeczenia o niepełnosprawności, jest pobierane świadczenie z pomocy społecznej w formie 

zasiłku stałego oraz w zależności od potrzeb zasiłek celowy. 

W 4 przypadkach, usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie, w tym: w jednym przypadku 

odpłatność wynosiła 70%, w jednym przypadku odpłatność wynosiła 30%, w dwóch 

przypadkach wynosiła 50%, natomiast w jednym przypadku osoba była zwolniona  

z ponoszenia odpłatności. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosi 11,80 zł (zgodnie  

z zarządzeniem nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia  

07 stycznia 2011 r. Prowadzone są karty pracy, które potwierdzają wykonanie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagających w/w świadczenia (podpis 

świadczeniobiorcy). Wszystkie w/w osoby korzystające z usług opiekuńczych, mają 
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zapewnioną pomoc w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, tj.: przynoszenie obiadów, kontakt z lekarzem, opieka higieniczna, utrzymywanie 

w czystości pomieszczenia chorego.  

Wszystkie wnioski o przyznanie usług opiekuńczych zostały rozpatrzone pozytywnie.  

We wnioskach klienci zwracali się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych  

wraz z dokumentacją potwierdzającą posiadany dochód (zaświadczenie z ZUS o pobieranych 

świadczeniach emerytalnych lub rentowych). Jednak ze złożonych wniosków w/w klientów  

o pomoc nie wynika, dlaczego potrzebuje wsparcia i w jakim zakresie.  

Analizując rodzinne wywiady środowiskowe w/w klientów, stwierdza się, że jest zbyt mała 

ilość informacji nt. potrzeb, możliwości i zasobów klienta, natomiast „planowanie pomocy” 

ogranicza się wyłącznie do propozycji świadczenia usług opiekuńczych. Z udostępnionych 

kontrolującym akt klientów nie wynika jaka jest ich sytuacja dot. ich sprawności 

psychosomatycznej i faktycznie występujących potrzeb. Przy tak gromadzonej dokumentacji, 

nie można w pełni ocenić faktycznych potrzeb klienta w zakresie zabezpieczenia opieki. 

Ponadto z w/w dokumentacji wynika, że 2 osoby korzystające z usług opiekuńczych to osoby 

samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe (wdowa, rozwodnik), 2 osoby prowadzą 

wspólnie gospodarstwo wraz z małżonkiem (w jednym przypadku, rodzina ma wsparcie  

ze strony męża), natomiast 1 osoba zamieszkuje wraz z córką. 

W przypadku osoby (II), …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

 

W przypadku osoby (III)  …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

 

W przypadku osoby (V) …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

 

Na podstawie  kontrolowanej dokumentacji ustalono, że brak informacji na temat 

zabezpieczenia wsparcia w formie usług w dni wolne od pracy (w tym brak 

udokumentowania działań w tym zakresie). W szczególności dotyczy to zabezpieczenia 

odpowiedniego wsparcia osobom samotnym. Przepisy  ustawy o pomocy społecznej wskazują 

odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za rozpoznanie potrzeb osoby lub rodziny  

w zakresie zapotrzebowania na konkretne świadczenie, a następnie zapewnienie właściwego 

wsparcia, w szczególności, gdy dotyczy to osób niesamodzielnych. Brak dogłębnego 

rozpoznania sytuacji klientów pod względem konieczności zapewnienia właściwej 

(całodobowej) opieki, mały zakres przyznanej opieki w formie usług …  * Ze względu na 

zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na 
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podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze 

zm.). 

Należy pamiętać, że usługi opiekuńcze stanowią tylko pomoc doraźną. Klienci, większość 

czasu muszą radzić sobie sami w realizacji podstawowych czynności. Przyznany zakres usług 

powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb podopiecznego (w decyzjach powinien 

być odzwierciedlony indywidualny zakres przyznanej pomocy). 

  [Dowód: akta kontroli str. 14-51] 

 

Zadanie realizowane jest z uchybieniami pod względem zakresu wsparcia w formie usług 

opiekuńczych osób samotnych, wymagających opieki innych osób, zapewnienie opieki w dni 

wolne od pracy. Brak udokumentowania działań w tym zakresie. Brak zapewnionych 

właściwych do potrzeb usług osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. 

 

Ad. 2 Kierowanie do domu pomocy społecznej.  

 

Na terenie gminy Świebodzin  nie ma domu pomocy społecznej. Ustalono, że w 2014 r.  

koszt pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wyniósł 728.965,57 zł.  

Do dnia kontroli gmina wydatkowała na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy 

społecznej 555.469,41 zł. Od stycznia 2015 r. gmina ponosiła odpłatność za 40 osób,  

od marca 2015 r. za 39 osób (1 osoba zmarła).  

W roku 2014 wpłynęło 9 wniosków o skierowanie do domu pomocy społecznej, wydano  

9 decyzji kierujących. W 2015 r. do dnia kontroli wpłynęło 8 wniosków,  

które rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje kierujące do domu pomocy społecznej  

(DPS w Jordanowie i Glińsku). Na podstawie analizy rejestru ustalono, że wszystkie wnioski, 

które wpłynęły w 2014 i 2015 roku  o skierowanie do domu pomocy społecznej rozpatrzone 

zostały pozytywnie.  

 Przeanalizowano dokumentację 5 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej (co druga 

teczka ze zbioru 40):  

(1) Osoba w wieku 74 lata  …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(2) Osoba w wieku 51 lat …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(3) Osoba w wieku 86 lat  …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(4) Osoba w wieku 87 lat  …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

(5) Osoba w wieku 74 lat  …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano 

wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 
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W jednym przypadku (3) nie zachowano wymaganego terminu w postępowaniu 

administracyjnym, jednak o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy powiadomiono 

Klienta. Prowadzono postępowanie alimentacyjne u osób zobowiązanych, w wyniku którego 

rodzina partycypowała w kosztach utrzymania w domu pomocy społecznej. Ośrodek wydawał 

decyzje zmieniające wysokość odpłatności, w związku ze zmianą sytuacji finansowej osoby 

przebywającej w domu pomocy społecznej i zmianą średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca, na podstawie przeprowadzanych aktualizacji wywiadów 

środowiskowych. Odbiór decyzji odbywał się za potwierdzeniem odbioru. Decyzjom 

nadawano rygor natychmiastowej wykonalności. 

 Ustalono, że Ośrodek w postępowaniu administracyjnym zachowywał wymagane terminy 

administracyjne w przypadku kontrolowanej dokumentacji klientów (Nr 1, 2, 5). 

W jednym przypadku (Nr 3), wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, o czym 

powiadomiono Klienta. Jednocześnie dochowano nowego terminu załatwienia sprawy. 

Wywiad środowiskowy przeprowadzono z naruszeniem § 2 ust. 2 i 3 przepisów 

rozporządzenia MPiPS w spawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2012,  

poz. 712.   

[akta kontroli str. 52-145] 

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie terminu przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego. 

 

Ad. 3 Skierowanie klienta do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wlkp.  

ul. Walczaka 42 

W trakcie czynności kontrolnych zbadano sposób postępowania  Ośrodka w sprawie 

skierowania klienta do domu pomocy społecznej. 

Analizy sprawy dokonano na podstawie następujących dokumentów: postanowienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie dotyczące przekazania do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świebodzinie wniosku opiekuna prawnego w sprawie umieszczenia  

w domu pomocy społecznej, postanowień …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych 

osobowych – dokonano wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opiekun obowiązany jest wykonywać swoje 

czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes 

społeczny. Jednocześnie nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo 

zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. 

Biorąc pod uwagę powyższe opiekun prawny w celu poprawy sytuacji klienta powinien 

podjąć współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jak również z Domem Pomocy 

Społecznej w którym przebywa klient.  

Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących wywiązywania się opiekuna 

prawnego ze swoich obowiązków, czy i w jaki sposób uczestniczy w procesie wspierania 

swojego podopiecznego, jak dba o jego potrzeby, pismem z dnia …  * Ze względu na zawartość 
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wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

Analiza dokumentów wskazuje, że Pan… *  Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – 

dokonano wyłączenia. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

 

Zgodnie z art.154-168 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(t.j. Dz.U. z 2015r., poz.583) opiekun sprawując pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną  

i jej majątkiem podlega nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun prawny jest zobowiązany 

składać przed sądem okresowe sprawozdania ze sposobu sprawowanej opieki. Sąd kieruje 

również zapytania dot. sposobu i oceny wywiązywania się z roli opiekuna prawnego,  

do dyrektora jednostki, w której osoba ubezwłasnowolniona przebywa. W przypadku braku 

właściwych działań ze strony opiekuna prawnego, Dyrektor Domu może sam zgłosić ten fakt 

do Sądu, jak również może wnioskować o zmianę opiekuna prawnego. 

W związku z powyższym, prosimy o zwrócenie uwagi na wywiązywanie się opiekuna 

prawnego z jego obowiązków, a w szczególności na podejmowane przez niego decyzje wobec 

mieszkańca Domu.  

W toku kontroli ustalono, że Gmina Świebodzin zabezpiecza środki na ponoszenie 

odpłatności za pobyt osób kierowanych do domu pomocy społecznej z terenu gminy. Ponadto 

Dyrektor Ośrodka podejmuje stosowne działania w przypadku gdy wydatki związane  

z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej okazują się być wyższe  

od przewidywanych, a związane z koniecznością umieszczania w dps osób o bardzo niskich 

dochodach własnych.  

Jednocześnie jak ustalono Gmina Świebodzin regularnie partycypowała w kosztach 

utrzymania w domu pomocy społecznej skierowanego przez Ośrodek Pana … * Ze względu na 

zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia punktu 1 protokołu. Wyłączenia dokonał 

zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (t.j. Dz.U z 

2015r. poz. 2058 ze zm.). 

 

Zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niewywiązywania się osób 

zobowiązanych do odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS, opłaty te zastępczo wnosi gmina, 

z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Przy czym nie ma tu 

znaczenia powód nie wnoszenia tej opłaty przez osoby zobowiązane. Gminie przysługuje 

prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Gmina Świebodzin kierując 

klienta do Domu Pomocy Społecznej nie mogła odmówić ponoszenia odpłatności za jego 

pobyt w tym Domu.  

Zadanie realizowane z uchybieniami. Gmina nie realizuje ustawowego obowiązku 

ponoszenia opłaty zastępczej w przypadku niewywiązywania się z odpłatności osób 

zobowiązanych.  
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Ponadto klient skierowany decyzją Sądu długo oczekiwał na umieszczenie w DPS.  

Z przedłożonej w trakcie kontroli dokumentacji klienta nie wynika czy został objęty 

stosowną formą pomocy na czas oczekiwania na umieszczenie w DPS. 

[akta kontroli str. 146-219] 

 

Ad. 4. Inne formy pomocy osobom o ograniczonej samodzielności. 

 

       Ośrodek realizuje formy osobom o ograniczonej samodzielności, zgodnie z art. 51, 52 i 53 

ustawy o pomocy społecznej, tj. zapewnienie wsparcia w formie pobytu w ośrodku wsparcia, 

dziennym domu pomocy, rodzinnym domu pomocy oraz mieszkaniu chronionym.  

 Na terenie gminy Świebodzin funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy w Świebodzinie  

(brak rodzinnych domów pomocy oraz mieszkań chronionych). 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie realizuje pomoc osobom o ograniczonej 

samodzielności w formie usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy w Świebodzinie. 

Ośrodek wsparcia funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej  

w Świebodzinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Szczegółowy zakres zadań 

określony został w Regulaminie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świebodzinie.  

Dom jest otwarty w godzinach 7.00 – 15.00. Seniorzy mają również możliwość korzystania 

na miejscu z pełnego wyżywienia. Dom udziela świadczeń w zakresie: usług opiekuńczych, 

organizowania zajęć w ramach terapii zajęciowej, zaspakajania potrzeb towarzyskich  

i kulturalnych, usług pralniczych, wyżywienia a także świadczenia pracy socjalnej. Celem 

domu jest podtrzymywanie wśród uczestników poczucia własnej wartości i zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu. 

Budżet zaplanowany na realizację zadania na 2014 rok wyniósł 401.215,00 zł., z czego 

poniesione koszty wyniosły 391.339,19 zł, natomiast na 2015 rok został zaplanowany został 

budżet w wysokości 372.309,00 zł, z czego poniesione koszty do dnia przeprowadzenia 

niniejszej kontroli wyniosły 270.646,31 zł. 

Z danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym MPiPS-03 z realizacji zadań 

pomocy społecznej wynika, iż w roku 2015 (stan na dzień: 30 czerwca) z formy pomocy 

ośrodka wsparcia (domu dziennego pobytu) skorzystało 18 osób (dom ma zapewnionych  

20 miejsc). Wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie pomocy w/w formie, otrzymały 

pozytywne decyzje administracyjne kierujące do placówki. 

Skontrolowano dokumentację 5 osób korzystających z usług opiekuńczych w placówce  

(27% korzystających ze wsparcia). Stwierdzono, iż w aktach znajdowała się pełna 

dokumentacja, zaświadczenia lekarskie, w niektórych przypadkach orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, zaświadczenie z ZUS o pobieranych świadczeniach, ponadto zachowane 

były terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, aktualizacji wywiadu jak  

i wydanej decyzji.  
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1 osoba: podanie: …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia. 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  

publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

2 osoba: podanie…  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia. 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  

publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

3 osoba: podanie: …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia. 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  

publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

4 osoba: podanie: …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia. 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  

publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

5 osoba: podanie: …  * Ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia. 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  

publicznej  (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2058 ze zm.). 

 

Wiek w/w osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu: 71, 73, 80, 83 i 85 lat. 

Główne schorzenia w/w osób to: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba prostaty, nerwica, 

astma, zmiany zwyrodnieniowe, układu narządu ruchu. Z dokumentacji rodzinnych 

wywiadów środowiskowych wynika, że wszystkie osoby samodzielnie prowadzą 

gospodarstwo domowe. Dochodem dla wszystkich w/w osób jest świadczenie emerytalne, 

ponadto 2 osoby otrzymują dodatek pielęgnacyjny a pozostałe 2 osoby również dodatek 

mieszkaniowy.  

Trzy z w/w osób posiadała orzeczenie o niepełnosprawności. Dwie osoby posiadały 

orzeczenie w stopniu znacznym (07-S, 05-R, 03-L, 09-M) na stałe, z którego wynikały  

m.in. wskazania do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej 

egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych opiekuńczych, 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej 

oraz konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Natomiast jedna osoba 

posiadała orzeczenie w stopniu umiarkowanym (05-R) na stałe, z którego wynikały 

wskazania do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, 

przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych opiekuńczych, terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej. 

Analizując rodzinne wywiady środowiskowe wszystkich w/w klientów, stwierdza się, 

planowanie pomocy przez pracownika socjalnego jest adekwatne do potrzeb oraz możliwości 

klienta (usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy). W toku czynności 

kontrolnych nie stwierdzono decyzji odmownych w zakresie przyznania świadczenia. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jako ustawowe zadanie obowiązkowe 

gminy może być realizowane w różnych alternatywnych formach. Obecnie gmina nie posiada 

innych alternatywnych do usług opiekuńczych czy pobytu w domu dziennego pobytu,  

form pomocy, tj. mieszkania chronione, rodzinny dom pomocy itp. Niektóre z tego typu 

inicjatyw mogą zastąpić również pobyt w domu pomocy społecznej (na terenie powiatu 

funkcjonują 3 domy pomocy społecznej / na terenie gminy brak takich placówek). 
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 [Dowód: akta kontroli str. 220-231] 

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania. Do rozważenia rozwój dodatkowych 

alternatywnych form pomocy, tj. mieszkanie chronione, rodzinny dom pomocy itp. 

 

Ad. 5. Warunki do realizacji zadań. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie znajduje się w budynku, w którym 

pomieszczenia dla pracowników i klientów usytuowane są  na  parterze oraz na dwóch 

kondygnacjach. Na parterze znajduje się jedno pomieszczenie należące do Działu Pomocy 

Środowiskowej, w którym pracuje dwóch pracowników socjalnych. Pozostałe pokoje zajmują 

pracownicy Centrum Usług Opiekuńczych. Na parterze budynku znajduje się również 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 20 osób, finansowany z środków 

własnych gminy. Jedno pomieszczenie zajmuje starszy pracownik socjalny, dokonujący 

analizy i kontroli prawidłowości przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, cztery 

pokoje - pracownicy socjalni pracujący w środowisku.  

 

Na II piętrze jedno pomieszczenie zajmuje zastępca dyrektora oraz radca prawny. 

Pomieszczenie Działu Świadczeń i Analiz zajmuje dwóch pracowników – inspektorzy 

wspólnie z asystentem rodziny. Pomieszczenia biurowe mają odpowiednio dużą 

powierzchnię. Są jasne z dobrym oświetleniem i ogrzewaniem. Zewnętrzna część budynku 

dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku 

usytuowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz poręcz dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo.  

Pracownicy Ośrodka mają możliwość skorzystania z porad radcy prawnego, który przyjmuje 

w czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00 i jest zatrudniony dla potrzeb pracowników i spraw 

Ośrodka. Klienci Ośrodka w uzasadnionych przypadkach mogą skorzystać z porad prawnych 

po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie przez pracownika socjalnego.  

W celu uzyskania bezpłatnych porad radcy prawnego osoby potrzebujące kierowane są 

również do Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Browarnianej 2 oraz do Stowarzyszenia 

„Baba”, w ramach którego udzielane są porady prawne i psychologiczne podczas dyżurów  

w Świebodzińskim Domu Kultury. 

Faktyczną i rzetelną realizację zadań gwarantuje ponadto zatrudnienie pracowników 

socjalnych w wymaganym ustawowo wymiarze posiadających odpowiednie przygotowanie  

do wykonywania zawodu, stale podnoszących kwalifikacje. Stan zatrudnienia pracowników 

socjalnych w ośrodku pomocy społecznej określa art. 110 ust.11 i ust. 12 ustawy o pomocy 

społecznej, który od 1 stycznia 2015r. 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 

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  
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niż 3 pracowników socjalnych. 

W toku kontroli ustalono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie na 30 czerwca 

2015 r zatrudnionych było 46 pracowników, w tym: Dyrektor, z-ca dyrektora oraz 15 

pracowników socjalnych (dane ze sprawozdania MPiPS 03 na 30.06.2015r.). Pozostali 

pracownicy to pracownicy: administracyjni, Centrum Usług Opiekuńczych, opiekunki  

oraz pracownicy obsługi. Natomiast na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było  

15 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu 

pracy, na czas nieokreślony. Gmina Świebodzin liczy 29.177 mieszkańców (dane z ewidencji 

ruchu ludności w gminie Świebodzin, stan na dzień 30 czerwca 2015r.). Przy zatrudnieniu  

15 pracowników socjalnych Ośrodek spełnia wymóg zatrudnienia określony w cytowanym 

wyżej art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, gdyż na 1 pracownika socjalnego 

przypada 1.945 mieszkańców.   

W toku czynności kontrolnych poddano ocenie kwalifikacje Dyrektora, zastępcy Dyrektora 

i pracowników socjalnych Ośrodka. 

Kwalifikacje Dyrektora, z-cy Dyrektora ośrodka pomocy społecznej określa art. 122 ustawy  

o pomocy społecznej, zgodnie z którym „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy 

społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”. W trakcie kontroli 

ustalono, że Dyrektor i z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie 

posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku. Jednocześnie spełniają 

wymagania kwalifikacyjne określone w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 ze zm.), tj. posiadają  

co najmniej 3 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku 

oraz wykształcenie wyższe. Dyrektor w Ośrodku pracuje od 1996 r., specjalizację z zakresu 

organizacji pomocy społecznej ukończyła w 1999r. Pracownicy socjalni spełniają wymagania 

w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodu. Dziewięciu pracowników ukończyło studia 

wyższe na kierunkach zgodnych w wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. 

Sześciu pracowników posiada wykształcenie średnie, i tak: Medyczne Studium Zawodowe  

o specjalności pracownik socjalny ukończyło 4 pracowników, a pracę w Ośrodku rozpoczęli: 

w 1990 r. – 3 osoby, 1991 r. – 1 osoba.  Jeden pracownik ukończył Szkołę Policealną 

Pracowników Służb Społecznych o specjalności pracownik socjalny w 2000 r., pracę  

w Ośrodku rozpoczął  w 2000 r., 1 pracownik ukończył Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Praktycznego w 2007 r., posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego pracownik socjalny. 

Pracę w Ośrodku rozpoczął w 2014 r. Pracownicy socjalni posiadający wykształcenie średnie 

zachowują prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48,  

poz. 320) na zasadzie zachowania praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego. Czternastu pracowników socjalnych świadczy pracę  

w środowisku, w związku z czym pobiera dodatek (13 osób w wysokości 250 zł, 1 osoba  

w wysokości 125 zł) za tę pracę  stosownie do zapisu art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej (Dz.U.2013, poz.182 z późn.zm), zgodnie z którym, pracownikowi socjalnemu  
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„do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,  

w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki” 

przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wys. 250 zł. W przypadku zatrudnienia  

w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej  

do czasu pracy”.  

W badanym okresie, 16 pracowników, w tym Dyrektor, z-ca Dyrektora oraz pracownicy 

socjalni realizujący pracę w rejonach opiekuńczych stosownie do zapisów art. 119 ust. 2 pkt 6 

ustawy o pomocy społecznej podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział  

w szkoleniach. Jeden pracownik, zatrudniony od dnia 08.06.2015 r. jeszcze nie uczestniczył  

w badanym okresie w żadnym szkoleniu. Na jednego pracownika przypada średnio ok. 5 

szkoleń rocznie. Tematyka szkoleń to m.in.: jak się bronić – szkolenie dla pracowników OPS, 

pracownicy pomocy społecznej wobec agresywnych zachowań, powiatowa sieć współpracy 

instytucji wsparcia - wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmiany 

prawne i nowe kierunki orzecznicze w przedmiocie kierowania do domu pomocy społecznej  

i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wraz z tematyką dochodzenia 

przez gminę zwrotu poniesionych wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej, gminny 

standard wychodzenia z bezdomności, praktyczne i skuteczne działanie gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu 

pomocy społecznej, kontrakt socjalny – wybrane aspekty pracy socjalnej; wyrównywanie 

szans na rynku pracy dla osób 50 plus, mowa ciała i komunikacja niewerbalna, organizacja 

społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna, ścieżki reintegracji, metoda pracy 

środowiskowej w ops a mechanizmy funkcjonowania i zmiany społeczności lokalnej.  

      [ akta kontroli str. 242-270] 

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania. 

 

Wnioski: 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie: 

1. Warunków realizacji zadań, w tym wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych;  

Stwierdzono uchybienia/istotne uchybienia w zakresie:  

1. Świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych, wymagających 

opieki innych osób w zakresie zapewnienia opieki w dni wolne od pracy; 

2. Naruszenia terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego; 

3. Braku zapewnienia właściwych do potrzeb usług osobom niezdolnym do samodzielnej 

egzystencji; 

4. Braku realizacji ustawowego obowiązku ponoszenia opłaty zastępczej w przypadku 

niewywiązywania się z odpłatności osób zobowiązanych; 

5. Braku dokumentacji potwierdzającej udzielanie stosownej pomocy klientowi na czas 

oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wlkp. 

 

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świebodzinie.  



13 

 

Na tym kontrolę zakończono. 

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 28. 

 

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 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 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Burmistrz Miasta Świebodzin, Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świebodzin oraz WPS LUW a/a. 

 

Kontrolujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Świebodzinie  

           Teresa Ozimek                - podpis nieczytelny 

   Starszy Inspektor Wojewódzki    ……………………………………… 

   w Oddziale Nadzoru i Kontroli     Mirosława Węgieł 
         w Pomocy Społecznej  

  w Wydziale Polityki Społecznej 
        

        

                              

           Krzysztof Frisoli      

             Starszy Inspektor  

   w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

         w Pomocy Społecznej  

  w Wydziale Polityki Społecznej 



14 

 

   

        Aleksandra Kaczmarek      

           Starszy Inspektor  

   w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

         w Pomocy Społecznej  

  w Wydziale Polityki Społecznej 

 

 

 

Gorzów Wlkp. 13 listopada 2015r.  Świebodzin, dnia 20 listopada 2015r. 


