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                                                     Gorzów Wlkp., 27  czerwca 2014 r. 

PS-I.431.4.3.2014.AObi   

 

 

       Pani 
       Elżbieta Ostaszewska 
       Dyrektor  
       Powiatowego Centrum  
       Pomocy Rodzinie  
       w Międzyrzeczu 
 

  

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

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) i art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.)          

w związku z §11 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.)  oraz  

§ 13 rozporządzenia Ministra Pracy i 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 24 marca 2014r.                     

kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu  

w zakresie wszystkich sfer działania jednostki z zakresu pomocy społecznej                              

i przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.  

Wyniki z kontroli kompleksowej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym przez Dyrektora jednostki w dniu 9 czerwca 2014 r.  

 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji następujących zadań:  

 

 Dyrektor jednostki oraz pracownicy socjalni posiadają wymagane kwalifikacje.  

Są prowadzone szkolenia i organizowane formy doskonalenia zawodowego kadr pomocy 

społecznej z terenu powiatu w ramach zadań własnych. Prawidłowo są realizowane procedury 

prowadzenia dokumentacji osób umieszczanych w domach pomocy społecznej  

oraz procedury usamodzielnienia i pomocy w integracji ze środowiskiem osobom 

opuszczającym młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz specjalne ośrodki szkolno – 
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wychowawcze. Prawidłowo są także realizowane zadania z zakresu prowadzenia programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Specjaliści 

prowadzący te oddziaływania posiadają odpowiednie kwalifikacje. Nie stwierdzono uchybień  

w zakresie zadania dotyczącego opracowywania i wdrażania programów służących 

działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych  w stosunku  

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Nie stwierdzono także 

nieprawidłowości w zakresie opracowania i realizacji powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

  

 Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  

 

Jeden  z dwóch pracowników merytorycznych realizujących z zadania z obszaru 

pomocy społecznej nie podnosił kwalifikacji w tym zakresie poprzez szkolenie merytoryczne.  

Nie realizowano działań w kierunku dostosowania systemu wsparcia dla osób starszych, 

zaplanowanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zbyt mała jest liczba 

osób z zaburzeniami psychicznymi, którym świadczone jest oparcie w środowisku.  

Nie realizowano poradnictwa psychologicznego – jednej z form poradnictwa 

specjalistycznego określonego przepisami prawa. Dopracowania wymaga sposób planowania  

pomocy klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

funkcjonuje w strukturach PCPR, a nie jako samodzielna jednostka organizacyjna 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.). Ponadto sposób organizacji pracy w Centrum 

uniemożliwiał ocenę zabezpieczenia etatowego do realizacji zadań pomocy społecznej. 

 

Na podstawie art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności Wojewoda może wydać 

jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia 

pokontrolne. 

 

W związku z powyższym zalecam: 

 

1. Umożliwiać pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podnoszenie 

kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach merytorycznych w zakresie pomocy społecznej. 
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2. Dostosować system wsparcia dla osób starszych poprzez realizację zaplanowanych celów 

szczegółowych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

3. Podjąć działania w kierunku organizacji i realizacji poradnictwa psychologicznego 

świadczonego w ramach specjalistycznego poradnictwa. 

4. Podejmować działania w celu obejmowania oparciem w środowisku osób  

z zaburzeniami psychicznymi.  

5. Konstruować plany pomocy klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej w oparciu  

o diagnozę indywidualnych potrzeb, celów planowanych działań, ich harmonogramu  

i ewaluacji. 

6. Podjąć działania zmierzające do wyodrębnienia ośrodka interwencji kryzysowej  

ze struktur powiatowego centrum pomocy rodzinie jako samodzielnej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.  

 

 Przypominam, że 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 wniosków oczekuję w terminie       

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

z art. 128 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska  
 

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


