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PROTOKÓŁ 

KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ 

przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2016 r. 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1390) oraz §13 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r.  

w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718), 

 

 Zespół kontrolny w składzie: 

 

1. Wiesława Mikołajczyk – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 304-1/2016    

z dnia 17 marca 2014 r.  – przewodniczący zespołu kontrolnego; 

2. Anna Obiegło inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 304-2/2016    

z dnia 2014 r.  – członek zespołu kontrolnego; 

 [Dowód: akta kontroli str.1-4] 

przeprowadził w dniu 28 grudnia 2016 r. kontrolę sprawdzającą w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 

na skutek kontroli doraźnej dokonanej w dniu 28 marca 2014r. zgodnie z programem kontroli 

zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego.  

 [Dowód: akta kontroli str.5-10] 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 07 grudnia 2016r. znak: PS-I.431.2.4.2016.WMik.        

 

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

[Dowód: akta kontroli str.11-20] 
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Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług. 

Pismem z dnia 28 maja 2014r. znak: PS-I.431.3.2.2014.AObi wydano Jednostce do realizacji 

zalecenia o treści: podjąć działania zmierzające do wyodrębnienia ośrodka interwencji 

kryzysowej ze struktur powiatowego centrum pomocy rodzinie jako samodzielnej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej; dokumentować pracę z klientem ośrodka interwencji 

kryzysowej, w szczególności dokonywać oceny realizacji działań ustalonych  

w kontraktach socjalnych oraz informacji o dalszym biegu wydarzeń i zakończeniu spraw;  

na bieżąco monitorować proces wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej; uregulować 

sposób zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za sprawy związane z interwencją 

kryzysową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Kontrolą objęto okres od dnia 28 marca 2014r. do dnia kontroli. 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Daniel Olejniczak – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 

Celem oceny stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych zbadano następujące 

zagadnienia:  

1. Dokumentacja pracy z klientem ośrodka interwencji kryzysowej; 

2. Monitoring procesu wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej; 

3. Zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy w ośrodku 

interwencji kryzysowej. 

W związku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej polegającymi 

na umożliwieniu samorządom gminnym i powiatowym łączenie jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, brak jest podstaw prawnych do badania realizacji zalecenia odnośnie 

wyodrębniania OIK ze struktur PCPR.  

W toku czynności kontrolnych zastosowano następujące techniki i narzędzia 

kontrolne: analizę dokumentacji organizacyjnej i indywidualnej oraz dokumentację nadesłaną 

przez Dyrektora Jednostki (data wpływu do Urzędu – 23 stycznia 2017r.). 

 

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń: 

1. Dokumentacja pracy z klientem ośrodka interwencji kryzysowej.  

 

Przeanalizowano dokumentację dot. osób korzystających z Ośrodka interwencji 

kryzysowej. Z przedłożonej kontrolującym dokumentacji wynikało, że w badanym okresie  
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z pomocy w formie usług w ośrodku interwencji kryzysowej skorzystała jedna osoba (matka  

z dzieckiem). Akta klientki przebywającej w Ośrodku zawierały: pisemny wniosek klientki  

o przyjęcie do placówki (z krótkim uzasadnieniem), kopia wywiadu środowiskowego 

uzasadniająca konieczność zapewnienia schronienia w OIK oraz umowy zawartej pomiędzy 

klientką, a dyrektorem powiatowego centrum pomocy rodzinie. W analizowanym przypadku 

prośba dot. uzyskania bezpiecznego schronienia w OIK ze względu na uzasadnioną sytuację 

życiową została rozpatrzona pozytywnie. Powodem udzielenia pomocy była niemożność 

zamieszkiwania klientki w dotychczasowym mieszkaniu konkubenta w wyniku konfliktu  

z Jego ojcem. Ponadto w dokumentacji znajdował się zawarty kontrakt socjalny oraz 

dokumenty dotyczące diagnozowania sytuacji klientki i opracowania dalszych działań.  

Z przeanalizowanego kontraktu socjalnego wynika, że dokonano oceny sytuacji życiowej, 

potencjalnych możliwości i ograniczeń klientki pozwalających na rozwiązanie Jej trudnej 

sytuacji życiowej. W ślad za tym wytyczono cel, który miała osiągnąć klientka, 

umożliwiający przezwyciężenie trudności życiowych. W tym przypadku ze względu 

na zdiagnozowane złe relacje rodzinne wynikające z braku akceptacji partnerki przez 

rodziców partnera, cel ten sformułowano, jako „wynajęcie mieszkania, lub powrót do domu 

rodziców partnera”. Do osiągnięcia tych dążeń zdefiniowano następujące cele szczegółowe: 

próby rozwiązania konfliktu i pojednanie klientki z rodzicami partnera; poszukiwanie nowego 

lokum dla klientki. Przy czym przy tak skategoryzowanym problemie w dokonanej diagnozie 

sytuacji klientki (konflikt rodzinny i określono jego przyczynę) wyznaczone cele wydają 

się wykluczać. Diagnoza powinna prowadzić do jasno skonkretyzowanego celu, a tym samym 

w tym przypadku uwzględniać możliwości i szansę na rozwiązanie konfliktu lub nie. Na rzecz 

Pani będącej w OIK w okresie od 24 marca do 02 kwietnia 2016 r. (10 dni), podejmowano 

działania w kierunku zniwelowania konfliktu rodzinnego. W tym celu Pani okres świąt 

spędziła razem z rodzicami swojego partnera. Ponadto z przedłożonej dokumentacji 

kontrolującym wynika, że równocześnie motywowano klientkę do poszukiwań lokalu 

mieszkalnego. W efekcie podejmowanych działań klientka zamieszkała z partnerem i Jego 

rodzicami.  Analizowana dokumentacja udostępniona kontrolującym wskazywała także 

na dokonywanie oceny realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych 

oraz informacje o dalszym biegu wydarzeń i zakończeniu spraw. Akta zawierały materiał 

(notatki, oświadczenia), w których opisywano postępy w realizacji wyznaczonych wcześniej 

celów. Z niego wynikało, że pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie 

pozostawał w bieżącym kontakcie z klientką.  

[Dowód: akta kontroli str.21-60]  
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W analizowanej w toku kontroli dokumentacji brak dowodów na podejmowanie przez 

PCPR inicjatyw służących ustaleniu form, możliwości i zasad organizowania interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców poszczególnych gmin Powiatu. W zebranych przez tyt. Wydział 

informacji z tych gmin wynika, że istnieje potrzeba udzielania tego typu pomocy, a część 

gmin dostosowuje do niej lokalną infrastrukturę (np. Bogdaniec – mieszkanie socjalne, 

Witnica- mieszkanie interwencyjne). Zastanawiające są zatem przyczyny samodzielnego 

organizowania przez gminy zadania, które ustawowo zostało powierzone powiatowi. Część 

gmin wskazywała na konieczność zapewnienia tego typu wsparcia w miejscu zamieszkania 

(na terenie gminy), ze względu na dostępną infrastrukturę oraz zależność zawodową i osobistą 

rodzin.  

Ponadto od roku 2014 tut. Wydział prowadzi analizę świadczenia interwencji 

kryzysowej przez Powiaty na rzecz obywateli (między innymi dostępność całodobowo 

numerów telefonów, pod którymi, w ramach interwencji kryzysowej, osoby potrzebujące 

specjalistycznego wsparcia – otrzymają je). Początkowo powiat gorzowski deklarował numer 

telefonu należący do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. W odpowiedzi 

na   pismo Wydziału Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2016 r. znak: 

PS.I.9452.13.2016.AObi w sprawie aktualizacji wykazu całodobowych numerów 

interwencyjnych opracowywanego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 

w  piśmie z dnia 31.08.2016r. znak PCPR.ZPZ.600.3.2016.SN Dyrektor PCPR wskazał 

całodobowo dostępny numer telefonu pozostający w Jego dyspozycji. Według stanu na dzień 

kontroli, nie wykonano jak dotąd połączeń dotyczących interwencji kryzysowej 

na  obsługiwany przez Dyrektora numer telefonu. 

 

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane z uchybieniami pod względem planowania 

wsparcia w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb i możliwości klienta.  

 

Do rozpoznania potrzeby poszczególnych gmin Powiatu w obszarze realizacji interwencji 

kryzysowej i ustalenie zasad współpracy w tym zakresie.  

 

2. Monitoring procesu wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej. 

 

W toku czynności kontrolnych zbadano materiał dot. bieżącego monitorowania 

procesu wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej. Akta zawierały materiał (notatki, 

oświadczenia), w których opisywano postępy w realizacji wyznaczonych wcześniej celów.  
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Z dokumentów tych wynikało, że klientka będzie znajdować się z pracownikiem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bieżącym kontakcie. W dokumentacji znajdowała 

się jedna informacja datowana na 04 kwietnia 2016r. tzn. w dniu opuszczenia przez klientkę 

Ośrodka, z której wynika, że zamieszkała ona w domu rodzinnym swojego partnera. 

Przedłożona dokumentacja nie zawierała dalszych informacji o sposobie realizacji tego 

zadania (brak wymiennej korespondencji z odpowiednim ośrodkiem pomocy społecznej).  

Z uwagi na doświadczenie przez osobę sytuacji kryzysowej oraz wynikających z tego 

konsekwencji dla jej dalszego funkcjonowania, gromadzenie informacji o monitorowaniu 

sytuacji klientów wydaje się istotne.  

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane z uchybieniami pod względem dokumentowania 

monitorowania sytuacji korzystających ze schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.  

[Dowód: akta kontroli str.27-32, 61-62] 

 

3. Zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy w ośrodku 

interwencji kryzysowej. 

 

W toku kontroli doraźnej z dnia 28 marca 2014r. ustalono, ze prowadzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej i spraw związanych z interwencją kryzysową należało  

do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Starszego Referenta ds. pieczy 

zastępczej. Było to niezgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (załącznik  

do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r., poz. 1050), w którym 

wśród wymienionych stanowisk w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach 

integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej nie ujęto takiego stanowiska. Zalecono zatem uregulowanie sposobu zatrudnienia 

pracownika odpowiedzialnego za sprawy związane z interwencją kryzysową, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne z dnia 

30 czerwca 2014 r., sprawy związane z interwencją kryzysową zostały powierzone osobie 

zatrudnionej na stanowisku specjalista pracy socjalnej. 

W toku kontroli sprawdzającej ustalono, że w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie zatrudniona jest kadra obejmująca specjalistę pracy socjalnej, pracownika 

socjalnego oraz psychologa. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i spraw 

związanych z interwencją kryzysową zgodnie z przedłożonym zakresem czynności 
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obowiązków należy do obowiązków jednego pracownika Centrum zatrudnionego 

na stanowisku specjalisty pracy socjalnej.   

[Dowód: akta kontroli str.63-70] 

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane. Brak uchybień w realizacji zadania 

 

WNIOSKI:  

 

Zrealizowano zalecenia w zakresie: 

1. Dokumentowania pracy z klientem ośrodka interwencji kryzysowej; 

2. Sposobu zatrudnienia pracownika; 

3. Monitorowania procesu wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej. 

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

pod względem 

1. Dokumentowania pracy z klientem ośrodka interwencji kryzysowej; 

2. Sposobu zatrudnienia pracownika. 

Stwierdzono uchybienia pod względem: 

1. Planowania wsparcia w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb i możliwości klienta; 

2. Dokumentowania monitorowania sytuacji korzystających ze schronienia w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej.  

 

Do rozpoznania potrzeby poszczególnych gmin Powiatu w obszarze realizacji interwencji 

kryzysowej i ustalenie zasad współpracy w tym zakresie.  

 

Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi dyrektor kontrolowanej jednostki. 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

Dokonano wpisu do książki kontroli. 

 

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 
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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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje: 

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 

2. WPS LUW a/a. 

 

Kontrolujący:     Dyrektor Powiatowego Centrum  

  Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 

        

Wiesława Mikołajczyk                                                            Daniel Olejniczak 

             Inspektor          

 

      Anna Obiegło                                    

    Inspektor Wojewódzki 

                               

 

Gorzów Wlkp., dnia 01 marca 2017 r.                      Gorzów Wlkp., dnia 04 kwietnia 2017 r. 


