
 

 

 

 

  Gorzów Wlkp.,  18  lipca 2017 r. 

PS-I.431.3.3.2017.HPie 

 

       

      Pani 

      Teresa Dziedzic 

      Kierownik 

      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

      w Gubinie 

 
Szanowna Pani Kierownik, 

 

przekazuję Pani zalecenia pokontrolne – wydane w związku z kontrolą doraźną 

przeprowadzoną przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej 28 lutego 2017 r. – 

w kierowanym przez Panią Ośrodku.  

 

Wyniki z kontroli doraźnej zawiera protokół kontroli, podpisany przez Panią 6 czerwca 

2017 r. Inspektorzy dokonali tam oceny wszystkich badanych zagadnień, przy czym ustalili, 

że poniższe zadania są realizowane z uchybieniami lub istotnymi uchybieniami. 

Występują problemy z realizacją głównych założeń ustawy o pomocy społecznej, ze względu 

na trudności w rozpoznawaniu potrzeb klientów. Praca socjalna nie jest ukierunkowana 

na rozwiązanie problemu klienta. Planowane działania pracowników socjalnych ograniczają 

się do rozmowy, motywowania i poradnictwa.  W dwóch badanych przypadkach, stwierdzono 

za małe zaangażowanie pracowników socjalnych. Jedna osoba bezdomna zmarła  

z wychłodzenia (nie monitorowano jej sytuacji), jedna osoba skierowana do domu pomocy 

społecznej, od wielu lat przebywa w domu (nie rozpoznano sytuacji).  Stwierdzono również 

pobyt osób bezdomnych w placówkach nieuprawnionych do zapewniania całodobowej 

opieki. W opinii kontrolujących – sytuacje takie,  mogą narażać bezpieczeństwo klientów.  

 

Zalecam zatem: 

1. W pełni rozpoznać potrzeby i możliwości klientów potrzebujących, zależnych 

i udzielać kompleksowego wsparcia (art.2 ust.1, art.3 ust. 1, art. 48a ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). 

2. Zapewniać pomoc osobom niesamodzielnym poprzez pobyt w placówkach 

uprawnionych do świadczenia całodobowej opieki (art. 17 ust. 1 pkt 11 i 16, art. 54 

ustawy o pomocy społecznej). 
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3. Wypracować zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem, a jednostkami 

ochrony zdrowia (art. 17 ust.1 pkt 3, art. 48, art. 54 ustawy o pomocy społecznej). 

4. Ukierunkować działania klienta, na uzyskanie trwałych efektów i usamodzielnienie 

klienta (art.2 ust.1, art.3 ust. 1, art. 48a ustawy o pomocy społecznej). 

5. Planować pracę socjalną w oparciu o potrzeby, możliwości i zasoby klienta 

oraz monitorować jego sytuację (art.2 ust.1, art.3 ust. 1, art. 45 ustawy o pomocy 

społecznej). 

6. Rozpoznać sytuację klienta długotrwale przybywającego w miejscu zamieszkania, 

będącego jednocześnie mieszkańcem domu pomocy społecznej (art.2 ust.1, art.3 

ust.1, art. 54 ustawy o pomocy społecznej). 

 

Sugeruję zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych przynajmniej do pełnych 

9 etatów oraz  rozważenie możliwości takiej organizacji pracy pracowników socjalnych, 

aby ułatwić do nich dostęp, klientom niepełnosprawnym. 

 

Pouczenie: 

Przysługuje Pani prawo, zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni 

od dnia ich otrzymania. 

W terminie 30 dni od dnia otrzymania tego pisma, oczekuję informacji o sposobie realizacji 

zaleceń. Przypominam, że jeśli zalecenia pokontrolne nie będą realizowane, Wojewoda może 

stosować sankcje, w tym również pieniężne. 

 

Podstawy prawne: 

Art. 128 ust. 1 i 2 , art. 130 ust. 1 -  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm). 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 


