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PROTOKÓŁ 

KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ 

przeprowadzonej w dniu 22 marca 2016 r. 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach 

ul. Świerczewskiego 17; 68-219 Tuplice 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2015r., poz.163 ze zm.), 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: 

 Krystyna Chabowska Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 42-1/2016 z dnia 10 marca 2016r. – przewodnicząca zespołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

kontrolnego; 

 Krzysztof Frisoli Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego  

Nr Nr 42-1/2016 z dnia 10 marca 2016r.  

 

przeprowadził w dniu 22 marca 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach kontrolę 

sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem  

z dnia 14.10.2014r. na skutek kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 27.06.2014r. – 

zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez  Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

 

 [ akta kontroli str. 1-4] 

 

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tuplicach. Kontrola przeprowadzona była metodą losową  

i obejmowała dokumentację świadczeniobiorców.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

PS-I.431.2.1.2016. 
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Pismem z dnia 14 października 2014r. znak: PS-I.431.4.7.2014.KCha wydano jednostce  

do realizacji następujące zalecenia: 

1. Dokumentować działania podejmowane na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach 

pracy socjalnej. 

2. Wspierać osoby bezdomne w rozwiązywaniu ich problemów życiowych w ramach 

stosowanych w pracy socjalnej narzędzi (indywidualny program wychodzenia  

z bezdomności,  dialog motywujący). 

3. Realizować zapisy Porozumienia zawartego w dniu 13 czerwca 2000 r. pomiędzy 

Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. 

Podejmować działania na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych/aresztów 

śledczych. 

4. Zwiększyć zakres oferowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

5. Podejmować dodatkowe działania, zgodnie z przepisami prawa, przy kierowaniu do domu 

pomocy społecznej. 

 

Ocenie poddano następujące zagadnienia: 

1. Praca socjalna. 

2. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych.  

3. Pomoc osobom zwalnianym z zakładów karnych, aresztów śledczych. 

4. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

5. Kierowanie do domu pomocy społecznej.   

 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 marca 2016r.  

znak: PS-I.431.2.1.2016.KCha        

[ akta kontroli str. 5-48] 

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r.  do dnia kontroli. 

 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Maria Kowalczyk - Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  
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USTALENIA: 

Ad.1. Praca socjalna.  

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) – praca 

socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym i prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  

i samodzielności życiowej. Zgodnie z art.108 wyżej cytowanej ustawy – pracownik socjalny 

Ośrodka może zawrzeć kontrakt socjalny z klientem, w celu wzmocnienia jego aktywności  

i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  

a także w celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny.   

Z danych statystycznych za 2015 rok zawartych w rocznym MPiPS-03 wynika,  

że w Gminie Tuplice  pomocą społeczną w różnych formach (zasiłki, usługi, praca socjalna) 

objęto 349 osób z 145 rodzin. Pracę socjalną prowadzono z 132 rodzinami (321 osób  

w rodzinach) – w stosunku do ogólnej liczby osób objętych pomocą społeczną wskaźnik 

stanowi 92 % (średnio w województwie 77%).   

Skontrolowano dokumentację 9 osób (w tym dokumentację 3 osób po opuszczeniu zakładu 

karnego) pod względem podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej, planowania 

pomocy, sposobu wypełniania formularzy rodzinnego wywiadu środowiskowego  

oraz kontraktu socjalnego. Dokumentację wybrano losowo i dotyczyła głównie osób 

bezrobotnych oraz jedną dokumentację osoby niepełnosprawnej, samotnej. Numery decyzji: 

(1) OPS-SŚ.4010.45.2015 z dnia 24.11.2015r.; (2) OPS-SŚ.4012/13/2015 z dnia 16.01.2015; 

(3) OPS-SŚ.4011/18/2015 z 16.01.2015; (4) OPS-SŚ.4011/102/2015 z dnia 30.07.2015;  

(5) OPS-SŚ.4037.82.2015 z dnia 20.04.2015r.; (6)  OPS-SŚ.4011/50/2015 z 20.04.2015;  

(7) OPS-SŚ.4011/71/2015 z 20.05.2015; (8) OPS-SŚ.4037/48/2015 z 16.02.2015;  

(9) OPS-SŚ.4037/68/2015 z 18.03.2015r. 

Stwierdzono, że w każdym  badanym przypadku wywiady środowiskowe przeprowadzono  

z zachowaniem wymaganego terminu. Przy wskazaniu rodzaju świadczenia podany jest 

przepis prawny, na podstawie którego pomoc przyznano. W Dziale V – Plan pomocy 

zatwierdzony przez kierownika wskazane formy pomocy to głównie pomoc finansowa  

w formie zasiłków. Pomoc zaplanowana jest na dany okres zasiłkowy (np. na miesiąc marzec 

– maj) w formie dwóch rodzajów świadczeń pieniężnych: w formie zasiłku okresowego, 

zasiłku celowego lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Planując pomoc rodzinie (Dział V), pracownik 
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socjalny w żadnym z kontrolowanych  przypadków nie uwzględnił problemu głównego oraz 

nie wskazał celu do osiągnięcia w ramach pracy z rodziną. W pozycji „praca socjalna”  

w wywiadzie środowiskowym odnotowane są działania prowadzone na rzecz rodziny:  

w przypadku osób samotnych, bez dochodu (spr. 2–4) uzyskanie stałego źródła dochodu oraz 

abstynencji w wyniku terapii uzależnień;  w przypadku osoby niepełnosprawnej (spr. 1) 

uzyskanie stopnia niepełnosprawności i uprawnień do zasiłku stałego; w przypadku 

konkubinatu (spr. 5 i 9) aktywizacja zawodowa konkubenta poprzez udział w PAI,  

w przypadku klientki na rencie (spr. 8) uregulowanie sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej  

przy pomocy prawnika, odnośnie rozwodu i podziału mieszkania. W przypadku dwóch spraw 

(spr. 6 i 7) zapisów wskazanych w wywiadzie nie można traktować jako działania 

prowadzone w ramach pracy socjalnej, są raczej formą informacji: (sprawa Nr 6) – klientka 

„obecnie zgłosiła chęć do przystąpienia do pracy w spółdzielni socjalnej, która powstaje  

przy UG, przeszła  cykl szkoleń”;  (sprawa Nr 7) – klient „obecnie pracuje na pracach 

społecznie użytecznych”.  Ponadto w 4 przypadkach stwierdzono, że cele szczegółowe 

wskazane są w „karcie pracy socjalnej” (spr. 1-4), a kontrakt socjalny zawiera jeden  

z tych celów – jako cel główny. Zatem, plan pomocy zatwierdzony przez kierownika,  

nie jest adekwatny do rozpoznanej sytuacji rodziny. Brak wskazania głównych celów,  

do których zmierzać będzie pomoc rodzinie.  

W ramach prowadzonej pracy socjalnej, zgodnie z art.108, pracownik socjalny Ośrodka może 

zawrzeć z klientem kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny jest podstawowym narzędziem pracy 

socjalnej prowadzonej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, 

zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także w celu określenia 

współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny.  

Z danych statystycznych za 2015 rok zawartych w rocznym MPiPS-03 wynika,  

że pracę socjalną prowadzono w oparciu o 36 kontraktów socjalnych, co stanowi 11 % osób 

objętych pracą socjalną ( średnio w województwie 4 %). 

Ocenie poddano 3 kontrakty socjalne, 1 zawarto z osobą niepełnosprawną, 2 z osobami  

po opuszczeniu zakładu karnego. Stwierdzono, że w każdym badanym przypadku pracownik 

socjalny określił cel główny i cele szczegółowe. Ustalone zostały działania, zarówno  

po stronie klienta, jak i działania po stronie pracownika socjalnego - z terminem ich realizacji. 

W trzech przypadkach zawarte kontrakty dotyczyły uzyskania przez klienta źródła dochodu. 

Jako cele szczegółowe w przypadku osoby niepełnosprawnej wskazano: złożenie 
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dokumentów na PZON i uzyskanie stopnia niepełnosprawności. Założono kartę pracy 

socjalnej (do 13.01.2015r. do 24.11.2015r. - podjęto 16 działań). W tym przypadku Ośrodek 

zobowiązał się do pomocy w kwestii wyrobienia dowodu osobistego, wizyty u lekarzy 

specjalistów, zakupie odzieży i obuwia  oraz w dowiezieniu klienta na komisję PZON 

samochodem z Urzędu Gminy. Z oceny realizacji kontraktu wynika, że klient zrealizował 

ustalenia, zgłosił się na PZON i uzyskał znaczny stopień niepełnosprawności do dnia 

30.11.2018r. Na podstawie orzeczenia Ośrodek przyznał decyzją zasiłek stały wraz ze składką 

zdrowotną (Dec. OPS-SŚ.4010.45.2015 z 24.11.2015r.). Klientowi przyznany został również 

zasiłek pielęgnacyjny 153zł przez organ właściwy. Cel główny został osiągnięty.   

W kontraktach z osobami po opuszczeniu zakładu karnego stwierdzono, że tylko w jednym 

przypadku cel główny kontraktu został osiągnięty – klient zarejestrował się w PUP, podjął 

spotkanie z terapeutą, zachowuje abstynencję, podjął pracę u siostry. W drugim przypadku –

klient nie wywiązał się z ustaleń, nie zarejestrował się w PUP, nie spotkał się z terapeutą 

uzależnień. Z karty pracy socjalnej wynika, że korzysta tylko z pomocy z formie paczek 

żywnościowych w Caritas.   

Zapisy w kontraktach socjalnych w kontrolowanych przypadkach są zgodne z zapisami karty 

pracy socjalnej.  Brak wskazania celów w planowaniu pracy socjalnej.   

Z informacji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (zał.) wynika, że w 2015r. Ośrodek 

zawarł 21 kontraktów A, w 2016 – 7. Kontrakty zawierane były głównie w rodzinach  

z problemem alkoholowym – 10, problemami zdrowotnymi (długotrwałą choroba) – 6, 

przemocy – 3, bezdomności – 1, wielodzietności – 1. 7 osób, z którymi były zawarte 

kontrakty usamodzielniły się lub znalazły źródło dochodu. W roku 2015 prace społecznie 

użyteczne świadczyło w gminie 18 osób i wykonywały prace porządkowe, drobne naprawy, 

prace budowlane oraz inne prace fizyczne wynikające z bieżących potrzeb na terenie gminy 

Tuplice. Do pracy w ramach spółdzielni socjalnej zostało zakwalifikowanych 4 klientów 

korzystających z pomocy Ośrodka. 

W okresie od 20 lipca do 19 września 2015 r. Ośrodek wspólnie z Powiatowym Urzędem 

Pracy realizował Program Aktywnej Integracji (PAI), w tym celu zawarte było Porozumienie 

o realizacji PAI. W programie brało udział 10 osób bezrobotnych z III profilu,  przez 2 m-ce 

uczestniczyli w pracach społecznie użytecznych (po 40 godzin miesięcznie) i warsztatach  

(po 40 godzin miesięcznie). Prace społecznie użyteczne współfinansowane były przez Urząd 

Pracy i Ośrodek, natomiast warsztaty finansowane były ze środków Ośrodka. W roku 2016 
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również realizowany jest PAI w okresie od kwietnia do maja, druga tura w terminie 

późniejszym (termin jest uzależniony od tego, czy ośrodek przystąpi do realizacji projektu 

unijnego). Również w roku bieżącym w programie bierze udział 10 osób bezrobotnych 

zakwalifikowanych do III profilu pomocy. (Załącznik). 

  [Dowód: akta kontroli str. 49-109] 

 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem planowania pomocy na rzecz klientów 

pomocy społecznej z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej.  

 

 

Ad.2. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych. 

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. Ww. potrzeby stanowią minimum 

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

Z danych statystycznych za 2015 rok zawartych w sprawozdaniu rocznym MPiPS-03 wynika, 

że Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach udzielił pomocy 4 osobom z powodu 

bezdomności, natomiast schronienia udzielono 1 osobie.  

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie gminy nie ma placówki udzielającej wsparcia  

dla osób bezdomnych. Z ustnych wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że w razie 

pojawienia się na terenie gminy osoby bezdomnej, kierowane będą one w przypadku wolnego 

miejsca do następujących placówek : Schronisko w Lutynce - Stowarzyszenia Monar (30 

miejsc); Hostel w Mirostowicach Górnych – Ośrodek Ranczo „Nadzieja” (24 miejsca); 

Noclegownia w Żarach (20 miejsc). Gmina nie posiada podpisanych stosownych porozumień 

z placówkami dla osób bezdomnych z ościennych gmin (brak zapewnionej gotowości 

udzielania schronienia osobie bezdomnej). 

W związku z akcją Zima 2015/2016, Wojewoda Lubuski zwrócił się pismem z dnia  

21 października 2015 r. (znak sprawy: PS-I.9421.3.5.2015.HPie) do gmin o zwrócenie 

szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym, starszym i chorym 

potrzebującym pomocy. W odpowiedzi na Apel wojewody, Kierownik kontrolującej 

jednostki poinformował tut. Wydział, że na terenie gminy nie ma noclegowni, jadłodajni, 

punktów wydawania odzieży oraz żywności. W przypadku potrzeby umieszczenia osoby  
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w placówce dla osób bezdomnych, ośrodek podejmuje działania poprzez znalezienie miejsca 

dla danej osoby. Ponadto z pisma wynika, że osoby bezdomne są wspierane w formie 

świadczeń pieniężnych tj. zasiłku stałego, bądź w formie rzeczowej poprzez zakup niezbędnej 

odzieży czy żywności. W piśmie nie wskazano wykazu miejsc noclegowych, gdzie wsparcie 

w formie schronienia mogłaby uzyskać osoba bezdomna z gminy Tuplice.  

Ponadto pismem z dnia 07 stycznia 2016 r. (znak sprawy: PS-I.9421.3.5.2015.JJaź) zwrócono 

się do Ośrodków Pomocy Społecznej w woj. lubuskim o informację w sprawie sposobu 

zapewnienia schronienia osobom potrzebującym, przebywającym na terenie Państwa Gminy 

oraz o informację o liczbie i sytuacji osób, o których OPS posiada wiedzę, że zamieszkują  

w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu. W piśmie poproszono również o opis zasad 

współpracy z Policją lub innymi podmiotami w powyżej opisanym zakresie. Na niniejsze 

pismo, kontrolowana jednostka nie udzieliła odpowiedzi. Ze sprawozdania CAS – Informacja 

o stanie bezdomności w gminie za 2015 r. (bezdomni_2015) wynika, że 5 osób bezdomnych  

z terenu gminy była objętych wsparciem, 4 osoby w formie pomocy finansowej natomiast  

1 osoba poprzez zapewnienie schronienia oraz w formie kontraktu socjalnego. Ponadto  

ze sprawozdawczości wynika, że 1 osoba została usamodzielniona. 

Na dzień kontroli ze wsparcia Ośrodka pomocy korzystają 2 osoby bezdomne. Obie osoby 

przebywają w placówkach dla osób bezdomnych tj. jedna w Hostelu dla bezdomnych Ranczo 

„Nadzieja” w Mirostowicach Górnych (gmina Żary) oraz druga w schronisku dla osób 

bezdomnych Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Koszalińskie  

w Koszalinie. Ośrodek częściowo pokrywa koszty pobytu w/w osobom w placówkach  

dla osób bezdomnych (w jednym przypadku koszt pobytu w placówce jest opłacany z zasiłku 

stałego, natomiast w drugim przypadku klient opłaca pobyt w placówce w 70% swojego 

dochodu, pozostałą różnicę (30%) opłaca ośrodek w formie przelewu na podstawie 

wystawionej noty obciążeniowej).   

Powodem przyznawania pomocy poza bezdomnością w obu przypadkach jest 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz w jednym przypadku alkoholizm. 

Z analizowanych akt klientów wynika, że z w/w osobami nie zawarto indywidualnego 

programu wychodzenia z bezdomności czy kontraktu socjalnego.  

Gmina zapewnia osobom bezdomnym schronienie w placówkach, a także udziela pomocy 

finansowej. Z analizy dokumentacji tych osób wynika, że Ośrodek na bieżąco nie monitoruje 

ich sytuacji.  
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Analiza dokumentacji wykazała, że obie osoby bezdomne, są niepełnosprawne, przewlekle 

chore, wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  a przebywają w schroniskach  

dla osób bezdomnych. W przypadku jednej z tych osób wymóg całodobowej opieki 

potwierdzono gromadzoną dokumentacją związaną ze skierowaniem do domu pomocy 

społecznej.  Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, pomoc osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, wymagający całodobowej 

opieki może być zapewniona w formie pobytu w domu pomocy społecznej lub prowadzonej 

na podstawie działalności gospodarczej lub statutowej placówce zapewniającej całodobową 

opiekę takim osobom. W zależności od rozpoznanych potrzeb dot. zapewnienia usług 

opiekuńczych, mogą być one świadczone na zasadach rodzinnego domu pomocy.  

Za organizację właściwej formy wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki 

odpowiedzialny jest działający w gminie ośrodek pomocy społecznej. W przypadku placówek 

prowadzonych na podstawie działalności statutowej lub gospodarczej, muszą one posiadać 

stosowne zezwolenie wojewody potwierdzające warunki realizacji usług w wymaganym 

standardzie. Obie placówki, w których aktualnie przebywają klienci kontrolowanego ośrodka, 

nie działają na podstawie zezwolenia wojewody. Ranczo Nadzieja w Mirostowicach Górnych 

zapewnia miejsca noclegowe dla osób bezdomnych (brak wpisu do rejestru wojewody – 

placówek zapewniających miejsca noclegowe), i nie posiada wpisu do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym,  

w podeszłym wieku.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Schronisko prowadzone przez Towarzystwo 

pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie posiada wpis do rejestru wojewody – placówek 

zapewniających miejsca noclegowe. Natomiast podobnie jak wyżej, nie figuruje w rejestrze 

placówek zapewniających całodobową opiekę. Żadna z tych placówek nie może zatem 

świadczyć legalnie całodobowej opieki na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle 

chorych, w podeszłym wieku. Ośrodek pomocy społecznej właściwy do udzielenia pomocy 

osobom, posiadając wiedzę o wsparciu udzielanym im w placówce nieprzygotowanej  

do realizacji tego typu działalności i nie podejmując natychmiastowych działań w kierunku 

zmiany tej sytuacji, pośrednio naraża bezpieczeństwo tych osób.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w schronisku w Koszalinie klient przebywa  

od września 2015r., a w dniu 25 lutego 2016r.  (data wpływu: 01.03.2016) złożył  

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie podanie o umieszczenie w Domu 
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Pomocy Społecznej. Powyższy Ośrodek dokonał oceny sytuacji klienta i jego możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w wywiadzie środowiskowym z dnia 03 marca 2016 r. 

Dodatkowo pismem z dnia 14 marca 2016 r. przekazał orzeczenie o niepełnosprawności, 

zaświadczenia lekarskie m.in. o stanie zdrowia osoby. Ze zgromadzonej dokumentacji 

wynika, że klient po złamaniu kości udowej z przemieszczeniem odłamów, z padaczką 

(stopień niepełnosprawności umiarkowany, z tytułu choroby psychicznej i neurologicznej) 

wymaga umieszczenia w domu pomocy społecznej. Ponadto z rodzinnego wywiadu 

środowiskowego wynika, że klient jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, porusza się  

za pomocą balkonika, jest pampersowany. Dodatkowo Pismem z dnia 13.02.2016 r. 

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Koszalińskie w Koszalinie, gdzie 

przebywa w/w osoba, poinformowała kontrolowaną jednostkę, że całkowicie bezzasadnym 

jest objęcie podopiecznego indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności,  

z powodu złej kondycji zdrowotnej oraz psychomotorycznej (stopień niepełnosprawności 

umiarkowany, z tytułu choroby psychicznej i neurologicznej). Z pisma wynika, że w stosunku 

do podopiecznego świadczone są poszerzone usługi opiekuńcze polegające m.in. na pomocy 

przy zapewnieniu higieny osobistej, zapewnieniu pełnego całodziennego wyżywienia a także 

stałego kontaktu z lekarzem POZ. W/w osoba znajdowała się w placówce od września 2015 

roku, i już wtedy wymagała opieki. W trakcie prowadzonych już czynności kontrolnych  

uzyskano informację od Kierownika kontrolowanej jednostki, że klient w dniu 13 kwietnia 

2016 r. został umieszczony w domu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej  

w Wałczu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych). 

W przypadku osoby bezdomnej przebywającej w Hostelu dla bezdomnych Ranczo 

„Nadzieja” w Mirostowicach Górnych, z wywiadu środowiskowego z dnia 09 lutego 2016r., 

przeprowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach wynika, że podopieczny 

jest osobą niepełnosprawną (choruje przewlekle, wstawiony rozrusznik serca, niedowład 

prawej strony, problemy w poruszaniu się w środowisku). Z rodziną (żona, córka) nie posiada 

żadnego kontaktu. Pismem z dnia 21.03.2016 r. Kierownik kontrolowanej jednostki zwrócił 

się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach (na terenie gminy, gdzie znajduje się 

Hostel) o objęcie w/w osoby bezdomnej pracą socjalną oraz indywidualnym programem 

wychodzenia z bezdomności. Nie zapytano o występujące potrzeby klienta w zakresie 

zapewnienia opieki i sposób ich świadczenia przez placówkę w której przebywa, do czego 

obligują ogólne informacje zgromadzone w sprawie sytuacji klienta.   
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Pismem z dnia 03 lutego 2015 r. (znak sprawy: PS-I.9421.1.14.2015.AKac) Wojewoda 

Lubuski poinformował wszystkie współpracujące organizacje pozarządowe z terenu  

woj. lubuskiego o obowiązujących przepisach prawa w zakresie zapewnienia usług osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku. Pismo takie zostało również 

skierowane do Ranczo Nadzieja w Mirostowicach Górnych, które nie udzieliło odpowiedzi  

w sprawie. W związku z powziętymi w toku kontroli informacjami o świadczeniu przez 

Stowarzyszenie całodobowej opieki osobie potrzebującej ze względu na jej stan zdrowia, 

zostanie wszczęte odrębne postępowanie.  

O sytuacji świadczenia tego typu usług przez schronisko prowadzone przez Towarzystwo  

Św. Brata Alberta w Koszalinie pismem z dnia 12 maja 2016 r. (znak sprawy:  

PS-I.9421.1.92.2016.KFri) został powiadomiony Wojewoda Zachodniopomorski. 

 [Dowód: akta kontroli str. 110-162] 

Ośrodek pomocy Społecznej w Tuplicach posiadając wiedzę o pobycie osób wymagających 

opieki z powodu stanu zdrowia w placówkach, które nie posiadają uprawnień do realizacji 

tego typu zadań, nie podjął niezwłocznych działań w kierunku oceny ich sytuacji  

i zapewnienia adekwatnego wsparcia. Pobyt osób w tych placówkach może narażać ich 

bezpieczeństwo. Stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Brak zapewnionej gotowości 

udzielenia schronienia osobie bezdomnej. Brak danych o sposobie realizacji zadania  

we współpracy z innymi lokalnie działającymi podmiotami. 

 

 

Ad.3. Pomoc osobom zwalnianym z zakładów karnych, aresztów śledczych. 

Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego realizowana jest na podstawie art. 17 ust.1 pkt.16a  ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie Listu Intencyjnego o Partnerskiej Współpracy 

podpisanego w Warszawie w dniu 12 listopada 2015r. przez Podsekretarza Stanu 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 

reprezentującego Centralny Zarząd Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy  

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zwalnianych z zakładów karnych 

i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. 

Ze sprawozdania rocznego MPiPS-03 wynika, iż w 2015 roku pomocy społecznej udzielono  

3 osobom zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych. Skontrolowano 
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dokumentację o numerach decyzji:  (1) OPS-SŚ.4037/26/2015 z dnia 16.01.2015r.;  

(2) OPS-SŚ.4011/18/2015 z 16.01.2015r.; (3) OPS-SŚ.4011/102/2015 z 30.07.2015r. 

Stwierdzono, że w dwóch przypadkach są to osoby samotnie gospodarujące, bez dochodu,  

w jednym - klient mieszka z żoną i dwójką dzieci i prowadzi osobne gospodarstwo domowe. 

Dokumentacja kompletna (wniosek, wywiad środowiskowy, świadectwa zwolnienia  

z zakładu karnego).  

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że  klienci po opuszczeniu zakładu karnego złożyli  

w Ośrodku wnioski o pomoc finansową na żywność. Pracownik socjalny, z zachowaniem  

14-dniowego terminu, przeprowadził wywiad środowiskowy i zaplanował pomoc zgodnie  

z oczekiwaniami klientów i wnioskiem. Pomoc dotyczyła pomocy finansowej w formie 

zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz pomocy w formie paczek żywnościowych  

z Caritasu. W dwóch przypadkach w ramach pracy socjalnej zawarty został kontrakt socjalny 

co odnotowano w pozycji „praca socjalna”, w każdym przypadku założono kartę pracy 

socjalnej (oceny tych kontraktów dokonano w punkcie 1 – Praca socjalna) 

W ramach współpracy instytucji udzielających pomocy społecznej i pomocy 

postpenitencjarnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 

opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz rodzin osób pozbawionych wolności –  

określonej w Liście Intencyjnym z dnia 12.11.29015r.  –  Ośrodek zwrócił się z zapytaniem  

do placówek tego typu z terenu województwa lubuskiego z zapytaniem o osobach osadzonych  

z gminy Tuplice. Pisma skierowano do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, w Lubsku,  

w Nowej Soli, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., oraz do Zakładu Karnego  

w Krzywańcu. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że tylko w ZK w Krzywańcu  przebywają 

2 osoby z terenu Tuplic. Z treści wynika, że zgodę na udzielenie pomocy po opuszczeniu 

placówki wyraziła jedna osoba (15.05.2018r.), druga nie wyraziła zgody na poinformowanie 

Ośrodka i oświadczyła, że nie będzie korzystać z pomocy społecznej. ZK w Gorzowie Wlkp. 

nie odpowiedział na pismo z dnia 16.03.2016r.Nr OPS-PŚ.0702/16/2016.  

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom opuszczającym zakłady karne/areszty 

śledcze, realizuje zapisy Listu Intencyjnego - jest dokumentacja potwierdzająca współpracę  

z administracją tych placówek. 

 [Dowód: akta kontroli str. 163-175] 

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.  
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Ad. 4. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3,5, 6 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2015r. poz. 163  

ze zm.), przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 546) Gmina powinna zapewnić wsparcie i rozwój różnych form 

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W gminie brak infrastruktury  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie ma środowiskowego domu samopomocy  

oraz klubu samopomocy. 

Kontrolowana jednostka nie ma podpisanego porozumienia z ościennymi gminami w sprawie 

kierowania do ośrodków wsparcia, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238, poz.1586 ze zm.). W okresie objętym kontrolą  

do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o skierowanie do Ośrodka Wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Ustalono, że na koniec 2015 r. liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych           

w gminie wynosiła 207 osób (dane Oddziału Lubuskiego Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia). 
 

Najbliżej położone Środowiskowe Domy Samopomocy znajdują się w ościennych gminach, 

tj.: w Lubsku (19 miejsc) oraz w Żarach (łącznie 40 miejsc), oddalonych około 16 i 28 km. 

Pismami z dnia 24 listopada 2014 r. Kierownik kontrolowanej jednostki zwrócił się  

do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach oraz do Kierownika 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z prośbą o uzyskanie informacji o możliwościach i zasadach 

korzystania przez mieszkańców gminy Tuplice z usług powyższych placówek (zawarcie 

stosownego porozumienia pomiędzy gminami), zapytano także, czy ośrodek posiada wolne 

miejsca i jaki jest czas oczekiwania. Odpowiedzi pismem z dnia 05 grudnia 2014 r. udzielił 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, który poinformował Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tuplicach, że zgodnie ze statutem Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Lubsku, obszar działania obejmuje tylko gminę Lubsko, w związku z tym, 

nie ma możliwości kierowania mieszkańców gminy Tuplice do Ośrodka w Lubsku. 

Gmina ma opracowany dokument (grudzień 2015 r.) „Analiza potrzeb i zasobów gminy 

świadczenia usług osobom z zaburzeniami psychicznymi”. Dokument jest diagnozą systemu 

wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach służb pomocy i integracji 

społecznej, który ma na celu zorganizowanie sprawnie działającego systemu lokalnego 
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oparcia społecznego. Opracowany dokument stwierdza skalę mieszkańców gminy, którzy 

podjęli leczenie z powodu zaburzeń psychicznych a także z jakich korzystają form pomocy 

społecznej. Przedstawiona została również analiza SWOT, sytuacja w środowisku 

rodzinnym/lokalnym, na rynku pracy a także oferta instytucji wspierających osoby  

z zaburzeniami psychicznymi. Ocena dokonanej analizy wskazuje, że zdecydowana 

większość osób z zaburzeniami psychicznymi oczekuje większego dostępu do bezpłatnej 

pomocy specjalistycznej, w tym pomocy psychologicznej, prawnej, zawodowej i usługowej – 

brak jednak informacji w tym zakresie o planowanej współpracy z innymi podmiotami  

(w tym z Powiatem). Analiza potrzeb i zasobów gminy ma na celu opracowanie programów 

służących udzielaniu jak najszerszego wsparcia w/w osobom adekwatnego do ich potrzeb,  

a także ich rodzinom i najbliższemu środowisku. 

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w 2015 roku (zgodnie z sprawozdaniem 

rocznym MPiPS-03) liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku 

stałego wyniosła – 34. Ustalono, że w w/w okresie, 5 osób, które pobierały świadczenie 

pieniężne w formie zasiłku stałego, posiadały orzeczenia Powiatowych Zespołów do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności z kodami chorobowymi 01-U oraz 02-P.  

Skontrolowano dokumentację 5 świadczeniobiorców, korzystających z pomocy w formie 

zasiłku stałego (stan na dzień kontroli - 100% akt świadczeniobiorców) wypłacanych  

na podstawie wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z tytułu zaburzeń 

psychicznych. Ustalono, że w wywiadach środowiskowych, w każdym skontrolowanym 

przypadku pracownicy socjalni zbadali i opisali sytuację osoby uprawnionej do świadczeń. 

Stwierdzono, że dokumentacja była kompletna, zachowane były terminy określone 

przepisami (data: przyjęcia wniosku o pomoc – sporządzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszkania – wydania decyzji administracyjnej), odbiór decyzji 

odbywał się za potwierdzeniem odbioru. 

Z analizy dokumentacji wynika, że wszystkie osoby prowadzą samodzielnie gospodarstwo 

domowe. Trzy osoby zamieszkują z rodziną,  jedna osoba mieszka w lokalu socjalnym, 

natomiast jedna osoba przebywa w schronisku dla osób bezdomnych w Koszalinie. Przedział 

wiekowy osób pobierających świadczenie wynosi: 22 - 58 lat. Cztery osoby posiadają 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, natomiast jedna osoba w stopniu 

znacznym (w tym przypadku, z analizowanej dokumentacji – rodzinnego wywiadu 

środowiskowego wynika, że wskazana osoba posiada wsparcie swojej rodziny z którą 

zamieszkuje – opiekę sprawuje ojciec który z tego powodu pobiera specjalny zasiłek 
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opiekuńczy.), dwa orzeczenia są ważne na okres stały, pozostałe orzeczenia do (XII) 2016 

roku, do (V) 2017 oraz do (V) 2018 roku.  

Wszystkie w/w osoby w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazania do korzystania  

z wsparcia z systemu środowiskowego w samodzielnej egzystencji, tj. korzystanie z usług 

socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć 

instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki; w przypadku 

trzech osób wskazania do podjęcia zatrudnienia (praca chroniona, praca lekka, wg. opinii 

lekarza medycyny pracy); a także w jednym przypadku konieczność zapewnienia stałej  

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji. 

Z analizy wywiadu środowiskowego wynika również, że dwie osoby korzystają ze wsparcia 

poradni zdrowia psychicznego. Jedna osoba z powodu uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych przechodziła leczenie szpitalne na oddziale psychiatrycznym oraz  

w ośrodku dla osób uzależnionych – obecnie przechodzi terapię w Poradni Terapeutycznej. 

Osoba, która przebywa w placówce dla osób bezdomnych w Koszalinie, złożyła  

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie podanie o umieszczenie w Domu 

Pomocy Społecznej ponieważ wymaga całodobowej opieki z powodu choroby, nie może 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (sprawa opisana w pkt. podejmowanych 

działań na rzecz osób bezdomnych). 

Poza świadczeniem pieniężnym w formie zasiłku stałego, jedna osoba otrzymywała wsparcie 

w formie zasiłku okresowego, trzy osoby otrzymywały świadczenie w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” oraz jedna osoba w formie zasiłku celowego na zakup odzieży oraz środków 

czystości. Powodem przyznania świadczenia jest niepełnosprawność, choroba, ubóstwo.  

Z ustalonych planów pomocy dla w/w osób wynika, że w przypadku 4 osób praca socjalna 

sprowadzała się do przeprowadzenia rozmów z klientem nt. m.in. starań w uzyskaniu stopnia 

niepełnosprawności (przedłużenie ważności dokumentu) a także regulowania bieżących opłat 

za czynsz, w tym przeprowadzenia rozmowy w Kierownikiem ZGK w celu wykonania 

drobnych napraw w lokalu. W przypadku 3 osób, w planach pomocy zaproponowano udział 

w terapii zajęciowej (w Środowiskowym Domu Samopomocy) w Lubsku, brak jednak zgody 

na korzystanie z pomocy w tej formie. 

Należy pamiętać, że brak podejmowanych przez gminę skutecznych działań na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi, nie zwalnia z realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia 
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tym osobom oparcia społecznego zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej a także 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Rolą gminy jest rozpoznanie potrzeb tych osób  

i rodzin, i zapewnienie im takiej formy pomocy, dzięki której będą mogli w miarę swobodnie 

funkcjonować w społeczeństwie. 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, organizowanie  

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wydatkowana kwota na realizację zadania w 2015 wyniosła 3.840,00 zł. Zgodnie  

z sprawozdaniem rocznym MPiPS-03 za 2015 r. 1 osoba była objęta świadczeniem w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Analizie poddano teczkę w/w osoby, która była objęta świadczeniem w 2015 roku (100% 

objętych wsparciem). Z analizy dokumentacji w/w świadczeniobiorcy (tj. rodzinny wywiad 

środowiskowy, podanie o pomoc, zaświadczenia lekarskie, decyzje administracyjne 

przyznające świadczenie) wynika, że wniosek o przyznanie świadczenia w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych został rozpatrzony zgodnie z przepisami. Pismem  

z dnia 20 kwietnia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach zawiadomił 

świadczeniobiorcę o niezałatwieniu sprawy w terminie (na wniosek z dnia 20 marca 2015 r.). 

Powodem zaistniałej sytuacji jest wystąpienie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach 

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o przyznanie środków 

finansowych na realizację zadania w formie usług opiekuńczych dla wnioskodawcy. Ośrodek 

poinformował ponadto wnioskodawcę, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia  

31 sierpnia 2015 r. 

Ustalono, że osoba, której dokumentację badano, posiadała zaświadczenie od lekarza 

psychiatry o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.  

W zaświadczeniu lekarskim wskazano rozpoznanie psychiatryczne: zaburzenia emocjonalne  

i zachowania na podłożu organicznego upośledzenia umysłowego, oraz zakres usług 

specjalistycznych i ich liczbę (8 godzin tygodniowo, uczenie i rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu). 

Osoba korzystająca ze specjalistycznych usług opiekuńczych to dziecko w wieku 11 lat.  

Kierownik jednostki zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w jakich 

placówkach są realizowane wskazane metody rehabilitacji w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego. W odpowiedzi jednostka otrzymała informację że na terenie powiatu żarskiego 
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nie ma placówek udzielających przedmiotowych świadczeń w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazano natomiast placówki w Zielonej Górze, w Nowej Soli 

które w swoim zakresie prowadzą rehabilitację dzienną na rzecz dzieci z zaburzeniami wieku 

rozwojowego. 

Analizując dokumentację – pisma w sprawie zorganizowania rehabilitacji dla w/w osoby, 

stwierdzono, że 2 jednostki tj. Zespół Szkół w Tuplicach oraz Zespół Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach nie są w stanie zapewnić właściwej formy pomocy 

dziecku. Zespół Szkół w Tuplicach swoją opinię uzasadnił tym, że nie zatrudniają osób  

z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia terapii metodą Tomatisa, Snoezelen oraz 

integracji sensorycznej, a także nie posiadają specjalistycznego sprzętu terapeutycznego.  

Z odpowiedzi placówki z Żar wynika, że w/w terapie również nie są prowadzone w poradni,  

w piśmie wskazano inną jednostkę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Lubsku 

(podmiot publiczny znajdujący się w rejestrze szkół i placówek oświatowych pod nr. 25744), 

która jest w stanie udzielić odpowiednią terapię dla w/w osoby. W związku z tym,  

w/w Ośrodek na prośbę Kierownika kontrolowanej jednostki, przedstawił plan terapii zgodnie 

z zaświadczeniem lekarskim klienta, a także obowiązującą stawkę za 1 godzinę terapii.  

Kierownik jednostki a także zainteresowana rodzina nie zwracała się do oświaty o pokrycie 

kosztów realizowanych specjalistycznych usług w/w placówce. 

Mając na uwadze, że jednostka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku jest 

podmiotem publicznym, w/w osoba powinna mieć zapewnione usługi bezpłatnie  

(w ramach systemu oświaty) na podstawie stosownego orzeczenia z Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w tym zakresie (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, który mówi,  

że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce 

jest dobrowolne i nieodpłatne). 

Zgodnie z przepisem § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  

22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189,  

poz. 1598 ze zm.) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi polegają na zapewnieniu dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-

wychowawczych w przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć,  

o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

W świetle powyższego przyznanie usług jest niezbędne po wyczerpaniu wszystkich 
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możliwości, które Ośrodek powinien wskazać rodzinie ubiegającej się o tę formę wsparcia.  

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. 

(DPS-V-074-230-5481/WW/11) świadczenia, które ustawowo zabezpieczane są w ramach 

innych systemów (oświaty, ochrony zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami  

z pomocy społecznej, taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach 

(…) pod warunkiem wykorzystania wszystkich innych możliwości. W badanej dokumentacji 

– aktualizacji wywiadu środowiskowego, nie odnotowano, że osoba korzysta  

ze specjalistycznych usług opiekuńczych z innych systemów, tj. ochrony zdrowia, systemu 

oświaty. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

wynikał z dokumentu zaświadczenia lekarza o specjalności psychiatra: skierowanie  

dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Z wyjaśnień Kierownika jednostki, a także z dokumentacji (decyzja administracyjna  

nr. OPS-SŚ.4031/10/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.; umowa zlecenia nr. 8/2015 zawarta  

w dniu 07 września 2015 r., pismo Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku z dnia  

03 marca 2015 r.)  wynika, że miesięczny koszt 1 godziny w 2015 roku wynosi: 60,00 zł. 

Procentowa odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi dla w/w osoby wyniosła 15% od kwoty 60,00 zł,  

tj. za 1 godzinę – 9,00 zł. Zakres świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych: diagnoza  

i terapia metodą Tomatisa. 

Analizując decyzje administracyjne (OPS-SŚ.4031/10/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz 

OPS-SŚ.4031/16/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.) przyznające świadczenia w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, stwierdzono, że podano okres oraz ilość przyznanych 

godzin usług w miesiącu (wg. wskazań lekarza), dochód netto klienta, a także pełny koszt 

jednej godziny usługi.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.  

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 189 poz. 1598 z późn. zm) 

wymienione usługi mogą świadczyć osoby posiadające zawód, tj.: pracownik socjalny, 

psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby 

niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej, 

fizjoterapeuta, lub inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone 

specjalistyczne usługi (§ 3 ust. 1); półroczny staż w jednostce świadczącej specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. szpitalu psychiatrycznym, 
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jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami 

psychicznymi, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno -wychowawczym, zakładzie rehabilitacji 

a także innej jednostce niż w/w wymienione, świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 3 ust. 2).  

Usługi specjalistyczne dla w/w osoby były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Lubsku (ul. Szkolna 4, 68-300 Lubsko). Usługi specjalistyczne były 

sprawowane przez 1 osobę (nauczyciel). Badaniu poddano kwalifikacje w/w osoby 

sprawujących specjalistyczne usługi pod kątem spełnienia wymogów rozporządzenia. 

Analizując dokumentację, stwierdza się w/w osoby posiadają niezbędną wymagane 

kwalifikacje zawodowe - mgr pedagog, studia podyplomowe w zakresie rewalidacja  

z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem 

umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju zgodnie z cyt. rozporządzeniem, a także 

posiadają wymagany staż (co najmniej półroczny) w rozumieniu przepisów  

ww. rozporządzenia (§ 3 ust. 1 i 2) tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Lubsku – świadczącej m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ustalono także, że w/w osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze 

posiadały zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i kursów związanych z opieką nad osobami  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym w zakresie prowadzenia treningów umiejętności 

społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług zgodnie z cyt. 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych oraz zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 02 marca 2015 r.  

w sprawie ustalania sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi w woj. Lubuskim („Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki”, 

„Kurs podstawowy oraz II i II stopnia z zakresu EEG BIOFEEDBACK”. 

Oceniając decyzje administracyjną przyznającą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, należy stwierdzić, że w badanym przypadku prawidłowo 

naliczono odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto  

w badanym przypadku, została ustalona liczba godzin oraz zakres specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla podopiecznego. W uzasadnieniu decyzji jest opisana szczegółowo sytuacja 

rodzinna, powody przyznania pomocy, dochód a także data złożenia wniosku. 

      [ akta kontroli str. 176-298] 
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Stwierdzono nieprawidłowości w sposobie realizacji zadania zakresie zasadności przyznania 

specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach świadczenia z pomocy społecznej  

(nie wyczerpano wszystkich możliwości zapewniania usług, które powinny być w pierwszej 

kolejności zabezpieczone w ramach systemu oświaty lub ochrony zdrowia). 

 

Ad. 5. Kierowanie do domu pomocy społecznej. 

       Ośrodek realizuje zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17 ust.1,  

pkt 16 ustawy o pomocy społecznej dot. kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia 

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Na terenie gminy Tuplice nie ma domu 

pomocy społecznej. 

 W latach 2015/2016 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach wpłynęły 2 wnioski  

o umieszczenie w domu pomocy społecznej (nie wydano żadnej decyzji administracyjnej 

odmownej w zakresie kierowania do placówki).  

 W toku czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację w/w osób ubiegających się  

o umieszczenie w domu pomocy społecznej (100% wniosków w okresie objętym kontrolą). 

Ustalono, że w obu przypadkach dokumentacja jest kompletna, w aktach znajdują się 

wywiady środowiskowe, decyzje o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu, decyzja 

umieszczająca w placówce, dokumentacja medyczna. Wpływające wnioski rozpatrywane 

były z zachowaniem terminów określonych w odrębnych przepisach, tj.: (I) wniosek osoby 

ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej: 29.01.2016r.; przeprowadzony 

wywiad środowiskowy: 29.01.2016r.; decyzja kierująca z dnia 02.02.2016r. – w dniu 

29.01.2016r. osoba została umieszczona w Domu przeznaczonym dla osób w podeszłym 

wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych; (II) wniosek osoby ubiegającej się  

o skierowanie do domu pomocy społecznej: 27.01.2016r.; przeprowadzony wywiad 

środowiskowy: 27.01.2016r.; decyzja kierująca z dnia 29.01.2016r. – w dniu 03.02.2016r. 

osoba została umieszczona w Domu przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku oraz dla 

osób przewlekle somatycznie chorych. W/w osoby do czasu umieszczenia w placówce, 

przebywały w szpitalu. Z racji posiadanego złego stanu zdrowia – długotrwałej i przewlekłej 

choroby, obie osoby zostały umieszczone w placówce w trybie pilnym poza kolejnością 

zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964). Odbiór decyzji odbywał się  

za potwierdzeniem odbioru. Gmina ponosiła pełną odpłatność za mieszkańców gminy, którzy 
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zostali umieszczeni w całodobowych placówkach. 

 Jednocześnie w toku czynności kontrolnych ustalono, że osoba bezdomna skierowana  

do domu pomocy społecznej oczekuje na miejsce w schronisku dla osób bezdomnych  

w Koszalinie prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Koszalińskie w Koszalinie, o czym mowa wcześniej w protokole. W opinii kontrolujących  

nie ma tam zapewnionej właściwej opieki, której jako osoba chora i niepełnosprawna 

wymaga. 

 Uznano zatem, że częściowo zrealizowano zalecenie dot. podejmowanych dodatkowych 

działań w stosunku do osób skierowanych do domu pomocy społecznej. Aktualnie opieka  

dla osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zapewniona jest w placówce, 

nieuprawnionej do świadczenia całodobowych usług dla takich osób. W toku kontroli z dnia 

27 czerwca 2014 r. (PS-I.431.4.7.2014.KCha) stwierdzono, że Ośrodek nie podjął czynności 

w kierunku zbadania możliwości oczekiwania klienta i zapewnienia opieki w tym czasie  

na miejsce w wybranym przez niego domu pomocy społecznej domu pomocy społecznej. 

  [Dowód: akta kontroli str. 299-314] 

Stwierdzono uchybienia w zakresie sposobu organizacji opieki na czas oczekiwania  

na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. 

 

Odpowiedzialność za uchybienia / nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie ponosi 

Kierownik Ośrodka.  

Na tym kontrolę zakończono. 

 

WNIOSKI:  

Zrealizowano zalecenie w zakresie: 

1. Działań podejmowanych na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych/aresztów 

śledczych we współpracy z administracją tych placówek. 

 

Częściowo zrealizowano zalecenia w zakresie: 

1. Dokumentowania działań podejmowanych na rzecz klientów pomocy społecznej  

w ramach pracy socjalnej 

2. Wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. 

3. Zwiększenia zakresu oferowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 
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4. Podejmowania dodatkowych działań, zgodnie z przepisami prawa, przy kierowaniu  

do domu pomocy społecznej. 

 

Oceniając sposób realizowanych, a objętych kontrolą zadań, nie stwierdzono uchybień 

pod względem: 

1. Pomocy zapewnianej osobom zwalnianym z zakładów karnych, aresztów śledczych. 

 

Stwierdzono uchybienia pod względem: 

1. Planowania pomocy na rzecz klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem narzędzi 

pracy socjalnej.  

2. Braku zapewnionej gotowości udzielenia schronienia osobie bezdomnej (brak również 

danych o sposobie realizacji zadania we współpracy z innymi działającymi podmiotami). 

3. Sposobu organizacji opieki na czas oczekiwania na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. 

 

Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań pod względem: 

1. Sposobu zapewnienia schronienia i opieki osobom potrzebującym całodobowej opieki  

– Ośrodek posiadając wiedzę o pobycie osób wymagających opieki z powodu stanu 

zdrowia w placówkach, które nie posiadają uprawnień do realizacji tego typu zadań,  

nie podjął niezwłocznych działań w kierunku oceny ich sytuacji i zapewnienia 

adekwatnego wsparcia.  

2. Zasadności przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach świadczenia  

z pomocy społecznej (nie wyczerpano wszystkich możliwości zapewnienia usług,  

które powinny być w pierwszej kolejności zabezpieczone w ramach systemu oświaty  

lub ochrony zdrowia). 

 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w  Ośrodku Pomocy 

Społecznej książki kontroli pod poz. 5.  

 

 

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. 
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            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 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach, drugi 

Wójtowi Gminy Tuplice, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

Kontrolujący:      

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Podpis nieczytelny      Podpis nieczytelny 

……………………………     ………………….……….. 

       Krystyna Chabowska                                 Maria Kowalczyk 

    Starszy Inspektor Wojewódzki 

 

Podpis nieczytelny 

…………………………                                                  Tuplice, dnia 23.06.2016r.      

           Krzysztof Frisoli  

               Starszy Inspektor  

 

Gorzów Wlkp., dnia   15  czerwca  2016 r. 


