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       Pani 
       Irena Dziubałtowska 
       Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej  
       w Santoku 

 

 

 

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.), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy  

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

samopomocy (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr 238, poz. 1586) w związku z §11 

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.) pracownicy Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili 

w dniu 30 maja 2014 r. kontrolę problemową w Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Santoku w zakresie standardu świadczonych usług.  

 Wyniki z kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, który kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku podpisała w dniu 02 lipca 2014r. 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień  w realizacji następujących zadań:  

Działalność zespołu wspierająco-aktywizującego w zakresie sposobu realizacji 

indywidualnego postępowania wspierająco - aktywizującego, w tym kart obserwacji 

uczestników realizowane bez zastrzeżeń. Nie stwierdzono uchybień w sposobie prowadzenia 

ewidencji uczestników, jak również w dokumentacji organizacyjnej Domu.  

Ponadto nie stwierdzono uchybień pod względem kwalifikacji pracowników zespołu 

terapeutyczno – opiekuńczego, szkoleń oraz czasu pracy koordynatora. Dom spełnia 

wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizujacego. 

Pod względem warunków bytowych w Domu nie występują bariery architektoniczne, 

pomieszczenia są wyposażone w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom 

niepełnosprawnym. Dom spełnia wymagania w zakresie metrażu, jak i w zakresie liczby 

pomieszczeń.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  

Pomieszczenia Domu nie stanowią jednolitego kompleksu. W części budynku,  

w którym wyodrębniony jest ŚDS znajdują się również pomieszczenia Ośrodka Pomocy 

Społecznej, jak i przedszkola. Pomieszczenia ŚDS są usytuowane w różnych częściach 

budynku nie pozostających ze sobą w bezpośredniej styczności. Na dzień kontroli przyjęte 

rozwiązania nie gwarantują możliwości osiągnięcia wymaganego standardu usług w obecnej 

lokalizacji.  

 

 Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda          

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

W związku z powyższym zalecam: 

1. Podjąć działania w kierunku dostosowania Domu do obowiązującego standardu usług 

bytowych (zapewnienie odrębności lokalowej) określonego w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia  2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. 

 

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 wystąpienia. 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 
 


