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Na podstawie §7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  w sprawie nadzoru  

i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 543.  

z późń. zm.) oraz § 8 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) – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 sierpnia 2014r. 

przeprowadzili kontrol ę doraźną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie 

świadczenia usług w jednostce na rzecz rodziny, w której istnieje podejrzenie stosowania 

przemocy domowej w związku z tragicznymi wydarzeniami w rodzinie, w której 30 – letni 

mężczyzna popełnił samobójstwo.  

Wyniki z kontroli doraźnej zostały przedstawione w protokole kontroli,  

podpisanym przez Panią w dniu 10 października 2014r. 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań stwierdzono uchybienia  

pod względem właściwego rozpoznania potrzeb i problemów rodziny, zwłaszcza w zakresie 

diagnozowania indywidualnych potrzeb każdego członka rodziny. W planowaniu pracy 

socjalnej występują problemy z wytyczaniem kierunków działań i kierowaniem oferty 

pomocy dla rodziny z uwzględnieniem problemów wszystkich jej członków. Ponadto 

działania podejmowane przez Ośrodek na rzecz klientów są niewystarczająco 

dokumentowane.  

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



 Na podstawie art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) oraz § 19 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli  

nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wyniku 

przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności Wojewoda może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

 

W związku z powyższym zalecam: 

1. W pracy socjalnej diagnozować rodzinę uwzględniając indywidualne potrzeby 

każdego jej członka; 

2. Planować kierunki działań dla rodziny uwzględniając problemy wszystkich jej 

członków; 

3. Kierować ofertę pomocy dostosowanej do wszystkich problemów i potrzeb 

występujących w rodzinie;  

4. Dokumentować wszystkie działania podejmowane przez Ośrodek na rzecz klientów. 

 

 

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 i zaleceń oczekuję  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. 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  

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


