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PS-I.431.3.13.2017.AObi 

                          Pani  

Barbara Szymczyk 

Dyrektor 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp. 

 

        

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

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), w związku 

z art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 

12 grudnia 2016r. przeprowadzili w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie  kontrolę doraźną w zakresie zbadania sposobu realizacji usług na rzecz klientki 

i Jej dzieci. 

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli, do którego pismem znak: 

SOW.07L04.2017 z dnia 20 marca 2017 r., złożyła Pani zastrzeżenia, dołączając 2 nie 

podpisane protokoły kontroli. Pismem znak: PSI.431.3.13.2017.AObi z dnia 31 marca 2017 r. 

przekazano Pani stanowisko zespołu inspektorów podpisane przez Dyrektora Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w którym 

uznano bezzasadność złożonych zastrzeżeń. 

Na podstawie oględzin placówki oraz przedłożonych kontrolującym dowodów 

ustalono, że  

Dokonano wyłączenia podsumowania ustaleń z kontroli - wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  

 

W związku z powyższym zalecam: 

1. W zakresie realizacji usług terapeutyczno-wspomagających – dogłębne diagnozowanie 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
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sytuacji psychospołecznej klientów  i opracowywanie adekwatne do nich indywidualnych 

planów pomocy, jak również prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej 

na wsparcie (zgodnie z §1.1 ust. 2 pkt a, b, e cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Pracy 

i  Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.); 

2. Potwierdzenie kwalifikacji osoby zatrudnionej na stanowisku pedagoga, dostosowanie 

zatrudnienia w placówce do obowiązujących przepisów oraz realizowanie w tym zakresie 

zalecenia pokontrolnego wydanego w 2015 roku, dotyczącego skutecznego 

zabezpieczenia kadrowego pracowników realizujących usługi świadczone przez SOW 

(zgodnie z §2.1, §2.2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 lutego 2011 r.);  

3. Korzystanie przy planowaniu klientom form wsparcia także z dostępnych poza 

Ośrodkiem zasobów, zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami (zgodnie z§1.1 ust. 2 pkt b,  

§3 pkt. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 

2011 r.);  

4. Wykorzystywanie pełnego materiału diagnostycznego, w ramach współpracy z innymi 

instytucjami, w celu dokonania dogłębnej analizy możliwości i szans klientów, w celu 

unikania pogłębiania się ich sytuacji kryzysowej (zgodnie z §1.1 ust. 2a-b,  §3 pkt. 1 

cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.);  

5. Podjęcie działań w kierunku poprawy skuteczności egzekwowania przez personel 

ustalonych w Ośrodku zasad zachowania czystości i higieny w celu zapewnienia 

pozytywnego wpływu na proces terapeutyczny klientów (zgodnie z §1.1 ust. 2 pkt b, e 

cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.). 

 

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 na temat realizacji zaleceń, uwag i wniosków oczekuję w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 

ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 


