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PROTOKÓŁ  

KONTROLI PROBLEMOWEJ 

przeprowadzonej  
w dniu 17 grudnia 2013 r. 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach 
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice 

 

  

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

społecznej (Dz.U. 2013 r. poz. 182 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki 

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

(Dz.U.Nr 61, poz.543 ze zmianami); 

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Krzysztof Frisoli  – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 24/2011    

z dnia 9 grudnia 2013 r.  

- przewodniczący zespołu kontrolnego; 

2. Joanna Jaźwińska – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej  

w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr  30/2011 z dnia 9 grudnia 2013 r., 

- członek  zespołu kontrolnego; 

[Dowód: akta kontroli str. 1-4] 
 

przeprowadził w dniu 17 grudnia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Bobrowicach kontrolę problemową w zakresie: wskaźnika zatrudnienia i kwalifikacji kadr 

pomocy społecznej – zgodnie z Programem Kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej LUW. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-20] 
 

 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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[Dowód: akta kontroli str. 21-24] 
 

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach. 

 Kontrola obejmowała badanie wszystkich akt osobowych pracowników socjalnych  

w zakresie liczby zatrudnionych pracowników oraz wymaganych kwalifikacji. 

 Okres objęty kontrolą: rok 2013. 

 

Ocenie poddano następujące zagadnienie:  

Kwalifikacje kadry oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami 

określonymi w ustawie o pomocy społecznej.  

 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem  

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 05 grudnia 2013 r., nr: PS-I.431.1.14.2013.KFri. 

[Dowód: akta kontroli str. 25-28] 
 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Szuplak - Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bobrowicach.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Gminy Bobrowice na parterze. 

Do dyspozycji Ośrodka są 3 pomieszczenia: jedno pomieszczenie (7,65m2) zajmuje 

Kierownik jednostki; drugie pomieszczenie (11,68m2) zajmuje 3 pracowników socjalnych; 

trzecie pomieszczenie (9,18m2) zajmują 2 osoby tj. księgowa oraz pracownik ds. świadczeń 

rodzinnych. 

Pomieszczenie, które zajmują wszyscy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej 

pracownicy socjalni wyposażone jest poza biurkami, w stanowiska komputerowe i szafy.  

Na 1 pracownika socjalnego wraz z dostępnym sprzętem przypada 3,9m2. Takie warunki  

nie sprzyjają właściwej dla pracy socjalnej rozmowy z klientem. 

W ocenie Zespołu kontrolnego oraz Pani Kierownik jednostki - baza lokalowa  

jest niewystarczająca dla efektywnej pracy pracowników i swobodnej rozmowy z klientami. 

 

         [Dowód: akta kontroli str. 29-30] 
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1. Kwalifikacje kadry oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami 

określonymi w ustawie o pomocy społecznej. 

 

 Stan zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej określa art. 110 ust.11 ustawy  

o pomocy społecznej, który stanowi iż „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny  

na 2 tys. mieszkańców, nie mnie jednak niż trzech pracowników”. 

 Ośrodek spełnia wymogi zatrudnienia pracowników socjalnych, określony  

w art. 110 ust.11 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Gmina Bobrowice liczy 3.235 

mieszkańców (dane z GUS, stan na dzień 31 grudnia 2011 r.), na 1 pracownika socjalnego 

przypada 1.078 mieszkańców.   
 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach zadania z zakresu pomocy społecznej 

realizuje 4 pracowników; w tym Kierownik jednostki oraz 3 pracowników socjalnych  

w rejonach opiekuńczych (ponadto w Ośrodku zatrudniona jest osoba prowadząca sprawy 

księgowe oraz na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych).  

 W dniu 02 września 2013 r. w jednostce został zatrudniony 3 pracownik socjalny. 

Umowa o pracę została zawarta na czas określony tj. od dnia 02.09.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r. (wymiar czasu pracy: 1 etat). Z wyjaśnień Kierownika jednostki wynika,  

że umowa o pracę pracownika socjalnego będzie automatycznie przedłużona na 2014 r. 

Dodatkowy etat pracownika socjalnego spowodował że został spełniony współczynnik 

zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej. 
 

 Poddając ocenie posiadane kwalifikacje pracowników socjalnych z ustawowymi 

wymogami - zespół kontrolny przeanalizował akta osobowe osób, których kwalifikacje 

określa ustawa o pomocy społecznej (uwzględniono również Wytyczne Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikacji pracowników socjalnych). Wszyscy pracownicy 

socjalni spełniają wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownik socjalny.  

 

         [Dowód: akta kontroli str. 31-50] 

 
Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania. 
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WNIOSKI:  
 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 

1. Wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych oraz kwalifikacji 

kadr pomocy społecznej. 

 

Stwierdzono brak odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia pracy socjalnej 

w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

Na tym kontrolę zakończono. 
 

Wpisano do książki kontroli pod poz. 9. 

 
 

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 2005 r.) 
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. 
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 Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których: jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach, 
drugi Wójtowi Gminy Bobrowice, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału 
Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 
 
 
 
 
Kontrolujący:                    Kierownik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………    ………………….……………….. 

  Krzysztof Frisoli                     Jolanta Szuplak 
                  Starszy Inspektor  

                  
 
 
 
 
           
 
   ……………………………….             Bobrowice, dnia 14 stycznia 2014 r. 

  Joanna Jaźwińska 
                         Kierownik 
          Oddziału Nadzoru i Kontroli 
               w Pomocy Społecznej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gorzów Wlkp. 09 stycznia 2014 r. 


