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PS-I.431.3.3.2017.KCha 

STANOWISKO 

ZESPOŁU INSPEKTORÓW 
w sprawie zastrzeżeń złożonych 

przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie 

do protokołu kontroli doraźnej 

przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2017.  

 

Pismem z dnia 2 maja 2017r. znak: FK.0610.1.2017 Pani Teresa Dziedzic, Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie, złożyła zastrzeżenia dotyczące ustaleń 

zawartych w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej w ww. jednostce w dniu 28 lutego 

2017r. 

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.  

z 2016r., poz. 930 ze zm.), § 16 ust.6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  

23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, 

poz. 543 ze zm.) zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących Ośrodek Pomocy 

Społecznej  inspektorów w składzie: 

1. Krystyna Chabowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

LUW w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu kontrolnego; 

2. Hanna Piekarska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW 

w Gorzowie Wlkp.  

 

Po szczegółowej analizie zastrzeżeń stwierdzono, że częściowo znajdują one uzasadnienie. 

 

I. Zastrzeżenia dot. kwestii reakcji gminy na apele Wojewody skierowane do władz 

samorządowych. 

  Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących sposobu organizacji wsparcia osobom 

opuszczającym szpitale, ustalono, że częściowo znajduje ono uzasadnienie.  Z analizy treści 

złożonych zastrzeżeń wraz z załącznikami wynika, że Ośrodek udzielił informacji 

Burmistrzowi Miasta nt. organizowanego wsparcia osobom opuszczającym szpitale (pismo 

nr ŚD.02.29.2014 z dnia 4.09.2014r.), o czym pismem nr SO.033.1.95.2014 z dnia 8.09.2014r 

Burmistrz poinformował tut. Wydział. Nie znajdują uzasadnienia argumenty świadczące 

o braku obowiązku reagowania na pismo, w którym nie obligowano jednostki do udzielenia 
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odpowiedzi. Organy administracji państwowej powinny reagować na każde wpływające 

pismo, każde zaś wpływające pismo zawiera w treści określoną intencję, do której organ 

powinien się odnieść.  

Jednocześnie wskazany w zastrzeżeniach brak formalnego uregulowania zasad współpracy 

z jednostkami ochrony zdrowia wskazuje jednoznacznie na nierealizowanie wytycznych 

zawartych w opracowanym w 2015r. Raporcie pn. „Realizacja przez samorządy zadań 

związanych z udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym”, a tym samym brak pożądanej 

reakcji na apele i pisma.  

 

II. Zastrzeżenia dot. niewłaściwej oceny sprawności klienta (akta sprawy 

PS.4122.9.2016) 

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących niewłaściwej oceny sprawności klienta 

ze względu na upoważnienie pracownika Noclegowni do odbioru jego świadczeń,  ustalono, 

że nie znajdują one uzasadnienia.  

Ocena kontrolujących oparta była o całość przedłożonej dokumentacji w sprawie. 

Wywiad środowiskowy z dnia 17.01.2017r. wskazuje, że klient jest osobą schorowaną  

i wymaga specjalistycznego leczenia z powodu amputacji palców, ma ograniczoną zdolność 

w poruszaniu (w styczniu 2017r. przebywał na oddziale chirurgii w Szpitalu). Plan pomocy, 

jaki został określony dla klienta ogranicza się do przyznania  prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków na pomoc społeczną oraz zasiłku celowego na zakup 

leków i opatrunków w kwocie 150 zł. W opinii zespołu kontrolnego - z wywiadu nie wynika, 

jaki jest stopień samodzielności osoby po amputacji palców, szczególnie w zakresie 

przemieszczania się w celu zakupu alkoholu. Zawarte w dokumentacji informacje  

o niesprawności klienta i brak uzasadnienia konieczności kompensowania niektórych jego 

czynności przez pracownika Noclegowni, pozwalają wysunąć wniosek o jego 

niesamodzielności. Do zastrzeżeń nie dołączono innych dowodów pozwalających na zmianę 

oceny w tym zakresie m.in. wspomnianej w zastrzeżeniach konsultacji z kierownikiem ZOL.  
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III. Zastrzeżenia dotyczące niewłaściwej oceny stanu zdrowia klienta wymagającego 

opieki w placówce całodobowej  (akta sprawy PS.4122.13.2016).   

 

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących oceny możliwości zapewnienia całodobowej 

opieki klientowi zależnemu przebywającemu w Schronisku „Barka” w Drezdenku ustalono, 

że nie znajdują one uzasadnienia.  

Z analizy dokumentacji wynika, że Ośrodek posiadał wiedzę o sytuacji klienta.  

W piśmie z dnia 06.05.2013r. Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku poinformowała 

Ośrodek o przyjęciu klienta ze szpitala w Poznaniu, do którego  trafił na SOR (błąkał się 

po mieście, zdezorientowany, bez logicznego kontaktu”. Również z pisma wynika,  

że mieszkańcy wspólnoty sami prowadzą dom i wykonują wszystkie prace związane z jego 

funkcjonowaniem, mają zapewnioną pomoc socjalną, psychologiczną i prawną. Należy 

wnioskować, że są to osoby samodzielne, zarówno na poziomie indywidualnym, 

jak i społecznym. Z dokumentacji świadczeniobiorcy wynika, że od 09.01.2013r. 

do 15.02.2014r. miał orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności: I-  02-P oraz II- 

od dnia 29.01.2014r. do 26.02.2017r. z kodami 02-P i 10-N.  Decyzja kierująca do domu 

pomocy społecznej została wydana 24.06.2016r., zatem 3 lata od momentu przyjęcia 

do  Schroniska i ustalenia stopnia niepełnosprawności. Brak w badanej dokumentacji 

dowodów na to, że Ośrodek podejmował w tym okresie starania o zapewnienie klientowi 

opieki adekwatnej do jego stanu zdrowia i możliwości. Do zastrzeżeń nie dołączono innych 

dowodów pozwalających na zmianę oceny w tym zakresie. 

 

IV. Zastrzeżenia dot. braku aktywności pracownika wobec klienta bezdomnego. 

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących aktywności pracownika socjalnego wobec 

klienta bezdomnego, który zmarł z wychłodzenia, ustalono, że nie znajdują one uzasadnienia.  

Badana dokumentacja pozwoliła na ustalenie faktów dotyczących braku aktywności 

pracownika socjalnego pod względem: planowania i realizacji pracy socjalnej z klientem, 

nie monitorowania jego sytuacji w momencie, gdy zaprzestał wnioskować o świadczenia 

finansowe z pomocy społecznej. Kontrolujący przypominają, że pomoc społeczna zmierza 

do życiowego usamodzielnienia klienta, co nie jest jednoznaczne z tym, że posiada miejsce 

do spania i wyżywienie. Bezdomność jest problemem złożonym, wymagającym 

specjalistycznych oddziaływań, a bezpieczeństwo tych osób jest szczególnie narażone, 
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nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne. W przekazanych zastrzeżeniach 

potwierdzono brak rozpoznania sytuacji osoby bezdomnej, w momencie gdy zamieszkała 

u  „osoby obcej”.  

 

V. Zastrzeżenia dot. braku działań Ośrodka wobec klienta niepełnosprawnego. 

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących konieczności uregulowania pod względem 

formalnym sposobu zapewnienia całodobowej opieki ustalono, że częściowo znajdują one 

uzasadnienie. Kontrolujący błędnie wskazali w protokole organ wydający decyzję kierującą 

do domu pomocy społecznej. Faktycznie wydał ją Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej 

w Zielonej Górze na podstawie dokumentów skompletowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gubinie. 

W treści protokołu wskazano na konieczność rozeznania sytuacji klienta i podjęcie 

uregulowań formalnych w tej kwestii. Ustalono, że Ośrodek ma wiedzę dot. pobytu klienta 

przez 18 lat w domu rodzinnym, a nie podjął próby przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego i sprawdzenia aktualnej jego sytuacji oraz możliwości jego funkcjonowania 

w środowisku. Na postawie przeprowadzonego wywiadu i oceny sytuacji zgodnie z art. 155 

ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej to starosta właściwy ze względu 

na położenie domu mógłby podjąć decyzję o ewentualnym uchyleniu decyzji kierującej 

do domu pomocy społecznej. Rozpoznanie sytuacji klienta niepełnosprawnego mieszkającego 

na terenie miasta Gubina należy do Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Ustalenia na stronie 4, zdanie w wierszu 9 o brzmieniu: „Brak natomiast reakcji 

Gminy na apele Wojewody skierowane do władz samorządowych pismami nr PS-

I.9421.2.17.2017.KFri z dnia 14.02.2017r. i nr PS-I.9421.2/127.2014 z dnia 29.08.2014r.  

w sprawie wypracowania zasad wzajemnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej a jednostkami ochrony zdrowia” skreśla się. 

Treść ustaleń  na stronie 4, zdanie w wierszu 9 otrzymuje brzmienie: … „oraz na apel 

Wojewody skierowany do władz samorządowych pismem nr PS-I.9421.2/127.2014 z dnia 

29.08.2014r. Brak informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób opuszczających 

szpitale w roku 2017, w związku z pismem skierowanym do Ośrodka 

nr PS I.9421.2.17.2017.KFri  z dnia 14.02.2017r.”   



5 

 

Ustalenia na stronie 14, zdanie w wierszu 11 o brzmieniu: „W opinii kontrolujących 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie wydając decyzję kierującą do domu pomocy 

społecznej również potwierdził zasadność zapewnienia całodobowej opieki, przy 

jednoczesnym braku możliwości zorganizowania jej w dotychczasowym środowisku 

zamieszkania.” skreśla się. 

Treść ustaleń  na stronie 14, zdanie w wierszu 11 otrzymuje brzmienie: „W opinii 

kontrolujących Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie kompletując dokumenty, 

na podstawie których Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Zielonej Górze wydał 

decyzję kierującą do domu pomocy społecznej również potwierdził zasadność zapewnienia 

całodobowej opieki, przy jednoczesnym braku możliwości zorganizowania jej 

w dotychczasowym środowisku zamieszkania.” 

 

Zespół inspektorów:                                 Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Krystyna Chabowska 

Starszy Inspektor Wojewódzki 

 

 

……………………………………. 

Hanna Piekarska 

Inspektor  Wojewódzki 

   

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 31 maja 2017 r. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 

 


