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PROTOKÓŁ 

KONTROLI  KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim 

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H; 

w dniu 14 czerwca 2016 r. 

 

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

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1390) oraz §13 

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) 

  

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Wiesława Mikołajczyk, Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW 

w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 133-1/2016  

z dnia 06.06.2016 r.– Przewodniczący Zespołu  

2. Anna Obiegło, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW 

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego 133-2/2016  

z dnia 06.06.2016 r. – Członek Zespołu 

[Dowód – akta kontroli str. 1-4] 

Przeprowadził w dniu 14 czerwca 2016r. kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krośnie Odrzańskim w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania 

jednostki w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Kontrolę 

przeprowadzono w obecności Pani Agnieszki Szarkowicz – Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krośnie Odrzańskim i Pani Joanny Pisz – Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krośnie Odrzańskim. 

 Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów OPS 

w Krośnie Odrzańskim. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2015 do dnia kontroli.  

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono organ prowadzący oraz podmiot kontrolowany 

pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. z dnia 03 czerwca 2016 r. znak: PS-I.431.4.4.2016WMik 

 

 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str.5-25] 
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Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia: 

 

1. Gminny pogram przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie; 

2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

3. Zespół interdyscyplinarny; 

4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”;   

5. Warunki realizacji zadania. 

 

USTALENIA Z KONTROLI: 

1. Gminny pogram przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie.  

 

Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 1 cyt. ustawy z 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W toku czynności kontrolnych ustalono,  

że Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim Uchwałą Nr LV/344/10 z dnia 5 listopada 2010 r. 

przyjęła gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2010 – 2015. Z uwagi na upłynięcie terminu obowiązywania Programu, 

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim uchwalą Nr XVIII/138/16 z dnia 30 marca 2016 r. 

przyjęła Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020. W okresie objętym kontrolą 

realizowano/zrealizowano szereg przedsięwzięć odnoszących się do obydwu Programów. 

Jako cel główny Programu wskazano ograniczenie na terenie Gminy Krosno 

Odrzańskie rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie. Określono także 4 cele 

szczegółowe oraz szereg działań mających doprowadzić do ich osiągnięcia (razem 12).  

W ramach celu szczegółowego pn. „Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 

społecznej mieszkańców Gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

uzyskania pomocy” założono dystrybucję informatorów, broszur zawierających informacje  

o istocie zjawiska oraz instytucjach udzielających pomocy, organizację spotkań dotyczących 

rozwijania współpracy interdyscyplinarnej, wymianę doświadczeń, kontakty z lokalnymi 

mediami w zakresie przedmiotowej problematyki, dystrybucję materiałów edukacyjnych 

kierowanych do dzieci i młodzieży, organizację spotkań/konferencji oraz dyżurów 
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przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

na terenach wiejskich.  

W obszarze oddziaływania edukacyjnego i informacyjnego na szerszą społeczność 

lokalną w dniu 18 listopada 2015 r. zorganizowano konferencję pn. „Zjawisko przemocy 

dotykające młodzież”, której adresatami byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 

ich rodzice, nauczyciele; do przeprowadzenia wykładów zatrudniono specjalistę na umowę 

zlecenie, uczestniczyło w niej ok. 130 osób, informacja o przedsięwzięciu oraz jego przebiegu 

była upubliczniona przez lokalne mass-media oraz na stronie internetowej. W budżecie  

na 2016 r. zabezpieczono środki na organizację kolejnej konferencji. Informacje nt. zjawiska 

przemocy, możliwości uzyskania wsparcia, dane teleadresowe są dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Lubuska Niebieska Tarcza”, ponadto na stronie 

internetowej OPS i Urzędu Miasta publikowano informacje nt. możliwości telefonicznego   

i osobistego kontaktu ze specjalistami, zarówno na terenie Gminy, jak i w Zielonej Górze, 

skorzystania z porad prawnych i obywatelskich, godzin przyjęć specjalistów. Na stronach 

internetowych, jak również tablicach informacyjnych zamieszczano materiały z kampanii 

społecznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgłaszania przemocy, 

możliwości uzyskania wsparcia. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzał 

doroczne raporty z działalności Zespołu oraz przedstawiał go podczas posiedzeń Komisji 

Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim; udział w tych 

posiedzeniach umożliwiał nie tylko zapoznawanie się radnych ze skalą zjawiska przemocy, 

podejmowanymi działaniami, ale również przedstawienie im zdefiniowanych problemów  

i ograniczeń w funkcjonowaniu Zespołu, pracy z osobami dotkniętymi przemocą. W czerwcu 

2015 r. OPS uczestniczył w imprezie plenerowej pn. „Rybobranie”; zorganizowano stoisko 

pod namiotem, m.in. dystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne dla rodziców.  

Kolejny cel szczegółowy dotyczy zwiększenia kompetencji zawodowych 

pracowników służb i instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie poprzez 

szkolenia tematyczne oraz organizację superwizji pracy zespołu interdyscyplinarnego.  

Ustalono, że 6 z 7 pracowników OPS merytorycznie zaangażowanych w udzielanie 

pomocy osobom dotkniętym przemocą uczestniczyło w różnych szkoleniach z przedmiotowej 

problematyki (jeden pracownik nie uczestniczył w w/w szkoleniach). Ponadto w budżecie 

przeznaczonym na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano na 2016 r. środki  

na przeszkolenie 20 osób – członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników 

socjalnych OPS. 
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Trzeci cel szczegółowy, „Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin,  

w których występuje przemoc” obejmuje wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne, 

edukacyjne i interwencyjne, jak również systematyczną pracę pracowników socjalnych  

z rodzinami.  

Z analizowanej dokumentacji dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” 

wynika, że osobom dotkniętym przemocą udzielano wsparcia, Takie osoby korzystały  

z pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, psychiatrycznej, jak również terapii dla osób 

współuzależnionych. Osoby tego wymagające korzystały z bezpiecznego schronienia, 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami kierowano, we współpracy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, do Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Wyspa”  

w Gubinie (w okresie objętym kontrolą skierowano do niego jedną rodzinę). W celu 

poszerzenia oferty pomocy nawiązano współpracę z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz 

Kobiet „Baba”, którego przedstawiciele (psycholog i prawnik) pełnili w siedzibie OPS 

dyżury, była także możliwość skorzystania ze wsparcia materialnego w ramach funduszu  

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej składał 

deklaracje o przystąpieniu do współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, 

realizującymi projekty na rzecz klientów i pracowników pomocy społecznej (Stowarzyszenie 

„Przystań” w Krośnie Odrzańskim, Stowarzyszenie „Suport Team” w Gorzowie Wlkp., 

Stowarzyszenie „Subsidium” w Brzózce). We wrześniu 2015 r. do 16 instytucji 

funkcjonujących na terenie Gminy (placówki oświatowe, ochrony zdrowia, spółdzielnie 

mieszkaniowe, parafie, Straż Miejska i in.) zostały skierowane pisma z prośbą o pomoc  

w zidentyfikowaniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji, wymagających wsparcia  

i kierowania informacji o takich rodzinach do Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Ostatni cel szczegółowy odnosi się do stworzenia lokalnego systemu ochrony dzieci 

przed krzywdzeniem i zaniedbaniem; jego osiągnięcie planuje się poprzez propagowanie oraz 

podejmowanie działań na rzecz wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci, promowanie 

prawidłowych postaw rodzicielskich oraz pozytywnego wizerunku rodziny, jak również 

współpracę instytucji opartą na zawiązanym partnerstwie.  

W ramach realizacji celu dotyczącego tworzenia systemu przeciwdziałania 

krzywdzeniu i ochrony dzieci podjęto następujące działania: na poziomie Gminy przyjęto 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2015 – 2017 „Mamo, tato, 

chcę być z wami”; w celu jego wdrażania zawiązane zostało międzyinstytucjonalne 

partnerstwo, OPS pozyskał wolontariuszy wspierających dzieci w nauce oraz kształceniu 

umiejętności społecznych oraz zrealizował cykl zajęć warsztatowych „Trening umiejętności 
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wychowawczych” przeznaczony dla klientów Ośrodka wychowujących dzieci. Ponadto Pani 

Kierownik OPS jest członkiem podpisanego 12 stycznia 2015 r. partnerskiego porozumienia 

„rodzinka.fkr” na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny w społeczności lokalnej na terenie 

powiatu krośnieńskiego. W latach 2015 – 2016 Gmina Krosno Odrzańskie aplikowała  

o środki w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt  

pt. „Przemoc. Nie zamykaj oczu”, przesłany do Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., z przyczyn formalnych nie został skierowany  

do dalszego procedowania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Ustalono, że zrealizowano/w toku realizacji były wszystkie działania zaplanowane  

w celach szczegółowych Programu. Wszystkie te działania zawierają się w ustawowych 

zadaniach w przedmiotowym zakresie.  

[Dowód – akta kontroli str. 25-179] 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  

 

2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

W toku kontroli, na podstawie analizowanych akt klientów objętych procedurą 

„Niebieskie Karty” ustalono, że osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz innymi 

problemami zapewniano dostęp do poradnictwa specjalistycznego. Zgodnie ze stwierdzonymi 

potrzebami była to pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna, praca socjalna, terapia  

dla osób współuzależnionych.  

W okresie objętym kontrolą osoby dotknięte przemocą (oraz stosujące przemoc) 

mogły korzystać m.in. z poradnictwa psychoterapeutycznego i psychologicznego, terapii 

indywidualnej dla ofiar przemocy domowej, warsztatów komunikacji małżeńskiej, 

programów dla osób współuzależnionych w Ośrodku Terapeutycznym Horyzont Bis  

w Krośnie Odrzańskim. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Medyk w Krośnie 

Odrzańskim oferowała m.in. ambulatoryjne leczenie odwykowe, poradnictwo w zakresie 

uzależnienia i współuzależnienia oraz w zakresie psychiatrii. Od początku 2016 r.  

OPS skierował do tych placówek 8 osób.  Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą 

świadczy ponadto Punkt Wsparcia Rodzin przy PCPR w Krośnie Odrzańskim (pomoc 

psychoterapeutyczna oraz prawna 1 raz w tygodniu. Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne 
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było świadczone ponadto w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (5 razy w tyg.  

4 godz. dziennie; w 2016 r. 2 osoby kierowane przez OPS skorzystały z porad prawnych),  

W okresie od czerwca 2015 r. do kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Krośnie Odrzańskim można było korzystać z bezpłatnych porad prawnych  

i obywatelskich, realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej 

„Civus Sum”, w wymiarze 4 godz. w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.  

Z informacji Stowarzyszenia wynika, że udzielono w tym czasie ok. 180 porad mieszkańcom 

miasta zgłaszającym się m.in. w sprawach rodzinnych. 

W 2015 r. w siedzibie OPS, na mocy umowy o współpracy z Lubuskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „Baba” udzielano bezpłatnych porad prawnych  

(3 godz. w mies. w okresie październik-grudzień) i psychologicznych (w analogicznym 

okresie – 4 godz. w mies.) – skorzystały z nich łącznie 92 osoby. Wolontariusz, z którym 

zostało zawarte porozumienie wolontariackie, miał za zadanie występowanie w charakterze 

osoby pierwszego kontaktu, która udziela informacji klientom, organizuje im pomoc, zgodnie 

z potrzebami (prawną, psychologiczną, psychoterapię, finansową).  

W celu wspierania rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, zagrożonymi 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej w marcu 2015 r. Rada Miejska  

w Krośnie Odrzańskim przyjęła uchwałą Nr IV/21/15 Program Wspierania Rodziny  

w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2015 – 2017 „Mamo, tato, chcę być z wami”. Program 

jest adresowany do wychowujących dzieci rodzin dotkniętych i zagrożonych problemami 

przemocy, ubóstwa, uzależnień i ma na celu wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych i podniesienie ich kompetencji i umiejętności w tym zakresie. 

17 instytucji (OPS, PCPR w Krośnie Odrzańskim, placówki oświatowe, poradnia 

psychologiczno – pedagogiczna) złożyło deklarację przystąpienia do partnerstwa na rzecz 

realizacji Programu, zawarto umowy o współpracy. Dotychczas odbyły się 4 spotkania 

członków partnerstwa w sprawie Programu. Pod koniec 2015 r. OPS zawarł 7 porozumień  

o współpracy w ramach wolontariatu z osobami, których zadaniem ma być wspieranie 

wskazanych przez OPS dzieci w odrabianiu lekcji oraz uczenie ich kompetencji społecznych. 

Zajęcia z dziećmi realizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami (ok. 50 godzin zajęć). 

W okresie od marca do czerwca 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował warsztaty 

pn. „Trening umiejętności wychowawczych”. Cykl zajęć ukończyło 3 rodziców 

wychowujących w sumie 9 dzieci w wieku od 3 do 17 lat, których motywacją do udziału  

w „Treningu” była chęć zmiany, uzyskanie pomocy, wskazanie sądu, czy poszerzenie wiedzy 
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i umiejętności wychowawczych. Kolejna edycja zajęć jest planowana na wrzesień 2016 r.; 

chęć udziału zadeklarowało 6 rodziców z 6 rodzin. 

W analizowanej dokumentacji procedury „Niebieskie Karty” w planach pomocy oraz 

protokołach grup roboczych znajdują informacje nt. kierowania i korzystania z pomocy 

specjalistycznej.  

W okresie objętym kontrolą w analizowanej dokumentacji (10 teczek rodzin 

dobranych losowo z rejestru wpływu „Niebieskich Kary”, w których prowadzono procedurę) 

stwierdzono, że w jednym przypadku udzielano pomocy w formie całodobowego schronienia 

z powodu przemocy w rodzinie. Klientkę skierowano do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w Gubinie. W aktach przedłożonych kontrolującym znajdowały się informacje  

o podejmowanych działaniach przez ośrodek pomocy społecznej w tym zakresie. 

Stwierdzono, że po zgłoszeniu przez zainteresowaną rodzinę problemu przemocy w rodzinie, 

pomocy udzielono natychmiastowo. W związku z zaistniałą sytuacją po rozpoznaniu sytuacji 

rodziny Ośrodek zawnioskował do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krośnie o skierowanie klientów do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dyrektor PCPR 

przychylił się do prośby i rodzina w ciągu kilku dni otrzymała całodobowe schronienie.  

W takcie pobytu rodziny w OIK ośrodek pomocy społecznej podjął działania zmierzające  

do stworzenia rodzinie odpowiednich warunków mieszkaniowych po opuszczeniu OIK.  

W tym celu skierowano prośbę do Burmistrza Miasta o przyznanie lokalu mieszkalnego  

dla Zainteresowanych. Dokumentacja zawierała korespondencję wymienną w tej sprawie,  

w wyniku czego rodzina otrzymała z zasobów Miasta lokal socjalny. W dokumentacji rodziny 

zawierały się także m.in. informacje dot. ich aktualnych warunków, w tym np.:  

informacje o konsultacji psychologicznej, pracy asystenta rodziny, udzielonej pomocy 

finansowej, cyklicznych wizytach i rozmowach wzmacniających. Z opisanej sytuacji wynika, 

że rodzina przebywała w OIK ponad cztery miesiące. Po opuszczeniu ośrodka wsparcia prace 

z rodziną trwały jeszcze przez trzy miesiące. W tym czasie członkowie rodziny otrzymywali 

wsparcie w formie asystenta rodziny. Na skutek tych działań rodzina zdecydowała się  

na podjęcie czynności zmierzających do zmiany swojej sytuacji życiowej, samodzielnie 

opuściła swój dom i zamieszkała na wynajętym mieszkaniu. Analizowana dokumentacja  

w tym zakresie wskazuje na zasadność kierowanej oferty do osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie.  

[Dowód – akta kontroli str. 42-48; 70-125; 180-307] 

 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  
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3. Zespół interdyscyplinarny.  

W dniu 31 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przyjęła Uchwałę  

Nr XII/79/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 150/11 Burmistrza  

Krosna Odrzańskiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu 

interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Zarządzeniu 

określono 12 – osobowy imienny Zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich 

służb i instytucji wskazanych w przepisach prawa; zostały zawarte stosowne porozumienia  

o współpracy pomiędzy burmistrzem Krosna Odrzańskiego, a tymi instytucjami. Zarządzenie 

było kilkakrotnie zmieniane, w związku ze zmianami personalnymi w składzie Zespołu,  

m.in. powołano (i po kilkunastu miesiącach odwołano) przedstawiciela Prokuratury,  

w październiku 2015 r. odwołano przedstawiciela ochrony zdrowia.  

Wg stanu na dzień kontroli, w Zespole są reprezentowane następujące instytucje: 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 3 placówki oświatowe, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, organizacja pozarządowa, Policja, Sąd Rejonowy  

w Krośnie Odrzańskim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim; 

obecnie brak jest w Zespole reprezentanta ochrony zdrowia.  

W dokumentacji stwierdzono obecność podpisanych oświadczeń zobowiązujących  

do zachowania poufności uzyskanych danych.  

Z posiedzeń Zespołu były sporządzane protokoły, wraz z dołączoną listą obecności.  

Na podstawie ich analizy stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się 5 spotkań 

Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym w 2015 r.: 18 marca, 26 czerwca, 30 września,  

29 grudnia; w 2016 r.: 13 kwietnia (posiedzenie zostało zaplanowane na dzień 23 marca;  

w dokumentacji zaproszeniu skierowane do członków; z powodu nieplanowanej nieobecności 

Przewodniczącej Zespołu spotkanie musiało zostać przesunięte). Częstotliwość organizacji 

posiedzeń Zespołu była zgodna z art. 9a pkt. 7 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na podstawie list obecności ustalono,  

że we wszystkich posiedzeniach w analizowanym okresie wzięło udział od 50%  

(w tym przypadku połowa Zespołu uczestniczyła w szkoleniu) do 75% członków; średnio  

ok. 60 % składu. Z analizy protokołów z posiedzeń wynika, że działalność Zespołu 

obejmowała przede wszystkim realizację procedury „Niebieskie Karty”, poruszano także 

szerszą problematykę realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

możliwości pozyskania środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, planowanych 
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przedsięwzięć na terenie gminy, aktualnych w gminie kwestii społecznych, wymieniano 

informacje o lokalnych działaniach. Z analizy rocznych sprawozdań działalności  

Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzanych przez jego Przewodniczącego wynika,  

że funkcjonowanie Zespołu napotyka na szereg trudności, jak absencja części jego członków, 

brak ich zaangażowania w prace grup roboczych, co było tłumaczone kolizją z obowiązkami 

zawodowymi, niechęcią współpracowników wynikającą z konieczności zastępowania członka 

Zespołu, który udawał się na spotkanie Zespołu czy grupy roboczej. Ponadto niepokoi 

informacja, że „Zespół ma przypisaną nadmierną rolę, z nadmiernie rozbudowaną 

biurokracją, kosztem konkretnej pomocy udzielanej pokrzywdzonym”. Członkowie Zespołu 

mieli wielokrotnie, bezskutecznie sygnalizować konieczność rozszerzenia zakresu 

obowiązków służbowych, brak odciążenia od swoich obowiązków w miejscu pracy i brak 

wynagrodzenia za pracę w Zespole w ramach realizacji dodatkowych zadań.  

                                                           [Dowód: akta kontroli str. 158-177; 308- 378] 

 

Zadanie realizowane z istotnym uchybieniem w zakresie składu Zespołu 

Interdyscyplinarnego – brak w Zespole jednego z ustawowo wymaganych podmiotów.  

Do zbadania przyczyny trudności w zaangażowaniu wskazanych ustawowo przedstawicieli 

instytucji w prace Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych celem zaktywizowania  

ich do działań w tym kierunku. 

 

4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”. 

 

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie jest realizowana procedura „Niebieskie Karty”.  

W 2015r. według wykazu Kart sporządzono 52 karty, natomiast w 2016r. do dnia kontroli 

zarejestrowano 21 formularzy. Przeanalizowano 14% dokumentacji dot. problemu przemocy 

w rodzinie w 2015 i 2016 r., tj.: 10 losowo wybranych (co 11 oraz co 3) z rejestru akt 

osobowych rodzin, w których zaistniał problem przemocy. Podejmowanie procedury  

w badanej dokumentacji w każdym przypadku odbywało się z zachowaniem terminowości 

określonej w §7 ust.1 oraz § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Każdy analizowany formularz był datowany 

i potwierdzany przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w wyznaczonym  

na formularzu „Niebieskiej Karty – A” miejscu. Ustalono również, że otrzymane formularze 

„Niebieska Karta - A” przekazywane były członkom Zespołu i grupy roboczej. W celu 

zachowania poufności wszelkich informacji i danych przyjęto zasadę przekazywania 
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formularzu „Niebieskie Karty - A” bezpośrednio do przewodniczącego Zespołu.  

Zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” na posiedzeniach Zespół wypełnia także formularze 

„NK – C” i „NK- D”. W analizowanej próbie materiału stwierdzono, że nie w każdym 

przypadku formularze te były wypełniane. Przyczyną ich niewypełniania była nieobecność 

osoby, wobec której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową.  

Ze sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie za rok 2015 przedłożonego kontrolującym wynika, że prawie 33% (17 osób) tych 

klientów nie podjęło współpracy z Zespołem/grupą roboczą. W przypadku osób podejrzanych  

o stosowanie przemocy, było to blisko 67% (35 osób). Należy zauważyć, że podstawowym 

celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy i zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom jej doznającym. Nie jest to możliwe bez podjęcia interdyscyplinarnej 

i wspólnej z rodziną pracy na jej rzecz. Ze względu na bezpieczeństwo rodzin, u których 

podejmowane zostały interwencje w oparciu o procedurę „Niebieski Karty”, Gminny Zespół 

powinien dołożyć należytych starań, aby przeanalizować ten problem zwłaszcza, że stan taki  

w gminie utrzymuje się od przynajmniej dwóch lat.  

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy  

w rodzinie dla tych rodzin tworzone były grupy robocze. Fakt powoływania tych grup, 

według §5 pkt. 1 regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego winien być dokumentowany 

na formularzu pn. kwestionariusz zgłoszeniowy. W badanej próbie dokumentacji 

przedłożonej kontrolującym nie stwierdzono tych formularzy. Natomiast analiza materiału  

w tym zakresie (formularze potwierdzające zapoznanie się z „Niebieską Kartą”, podpisy 

uczestników grupy roboczej odnotowane na protokołach posiedzeń tych grup, listy obecności 

grup roboczych) wykazuje, że do pracy z rodzinami, w których realizowana była procedura 

„Niebieskie Karty”, wyznaczani byli przedstawiciele różnych instytucji (kurator, pracownik 

socjalny, przedstawiciel organizacji pozarządowej i gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, policjant, pedagog). W dwóch przypadkach z rodziną pracowało 

dwóch pracowników socjalnych. Równocześnie w toku prowadzenia czynności kontrolnych  

w dokumentacji stwierdzono korespondencję Przewodniczącego Zespołu kierowaną  

do Komendanta Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zwracającą uwagę na brak 

uczestnictwa dzielnicowych w pracach grup roboczych. Z kolei z treści innego pisma wynika, 

że „kuratorzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach grup roboczych, ale nie są  

na nie zapraszani”. Na podstawie powyższego ujawnia się obraz funkcjonowania Zespołu, 

który boryka się z problemami związanymi z ustalaniem optymalnej współpracy między 

przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy  
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w rodzinie działających na rzecz rodzin przeżywających kryzys związany z doświadczaniem 

przemocy w rodzinie. Należy podkreślić, że zgodnie z art.9a cyt. ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w szczególności w ramach prac w zespole interdyscyplinarnym. 

Spotkania z osobami co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą  

w rodzinie oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

zgodnie z §17 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  

nie mogą być organizowane w tym samym czasie i miejscu. Każdorazowo spotkania z tymi 

osobami organizowane były w innym czasie. 

Z kontrolowanej dokumentacji („Niebieska Karta-C”) wynika, że rodzinom, u których 

wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” dokonano analizy sytuacji rodziny. Na formularzu 

zawierały się informacje m. in. o sytuacji rodziny w momencie podjęcia z nią pracy,  

o planowanej pomocy. Badana dokumentacja – akta rodziny, zawierała m.in. karty czynności 

pracowników socjalnych z wizytacji przeprowadzonych w środowisku, wnioski do GKRPA  

o leczenie odwykowe, adnotacje służbowe, z opisem aktualnej sytuacji rodziny.  

W indywidualnych przypadkach akta rodziny zawierały także takie dokumenty jak 

zawiadomienia do sądu czy okresowe opinie asystenta rodziny. Grupy robocze przyjęły 

formułę planowania pomocy dla rodziny formułując je w protokole ze spotkań, określając 

rodzaj działań. W dokumentacji znajdowały się najczęściej planowane i realizowane działania 

pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Wskazane byłoby dokumentowanie wszelkich 

działań podejmowanych w rodzinie i sporządzanie takiego planu pomocy, którego 

konstrukcja zawierać będzie diagnozę indywidualnych potrzeb każdego członka rodziny, 

zawarte zostaną w nim informacje o zasobach materialnych, niematerialnych rodziny, w celu 

przezwyciężenia jej trudnej sytuacji życiowej, określone zostaną cele pracy oraz sposób 

współdziałania między rodziną dotkniętą przemocą domową, a Zespołem/grupą roboczą.  

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że wszystkim rodzinom, u których wszczęto 

procedurę „Niebieskie Karty” udzielano pomocy. Pomoc polegała między innymi 

na: zgłoszeniu do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przygotowywaniu wniosków do sądu, cyklicznych rozmowach wspierających pracownika 

socjalnego, spotkaniach z psychologiem, monitorowaniu środowiska rodzinnego, przyznaniu 

asystenta rodziny. W wyniku podejmowanych działań przez grupy robocze na rzecz osób 

objętych procedurą „Niebieskie Karty” następuje rozpoznawanie indywidualnych 

uwarunkowań rodzin, wzrasta poziom ich stabilizacji (w dokumentacji notatki z wizyt  
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w środowisku, protokoły). Rodziny w dalszym ciągu są monitorowane. Członkowie grup 

roboczych nie zakończyli pracy w tym zakresie, trwa kontynuacja działań.  

W toku kontroli przeanalizowano dokumentację 5 rodzin w odniesieniu, do których 

zakończono realizację procedury „Niebieskie Karty.” Każdą z tych procedur kończył 

dokument – Protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zawierający: dane osób, 

których dotyczyła, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury, zwięzły opis podjętych działań 

oraz datę podjęcia decyzji i uzasadnienie zakończenia procedury. Wszystkie protokoły zostały 

podpisane przez Przewodniczącego Zespołu. 

W 3 badanych przypadkach zamknięcie procedury nastąpiło podczas posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 30 września 2015 r., w jednym – w dniu 29 grudnia 

2015 r. oraz w jednym – w dniu 13 kwietnia 2016 r. Czas trwania procedur w badanych 

sprawach wynosił od 1,5 do 7 miesięcy. Zamknięcie procedury podczas posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego było poprzedzone złożeniem przez grupę roboczą dokumentu  

pn. „Wniosek do Zespołu Interdyscyplinarnego”, z podaniem rodziny i powodu zakończenia 

procedury.  

Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich analizowanych procedurach jako podstawę 

prawną ich zamknięcia wskazano §18 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty”, tzn. rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań. 

Zawartość analizowanych teczek świadczy o tym, że w większości przypadków wobec 

podmiotów procedury planowano i realizowano różne działania wynikające  

ze zdiagnozowanych potrzeb, odnotowywane w dokumentacji, co potwierdzało zasadność  

realizowania procedury. Jej zamknięcie wynikało z oceny sytuacji rodzin dokonanej przez 

grupy robocze, wskazującej raczej na „brak zasadności podejmowania dalszych działań” 

(czyli w wyniku uzasadnionego przypuszczenia, że przemoc ustała, że zrealizowane działania 

były skuteczne), co nie jest jednoznaczne z  bezzasadnością o podejmowaniu działań  

w sytuacji np. stwierdzenia konfliktu małżeńskiego, nie noszącego znamion stosowania 

intencjonalnej przemocy. Taka sytuacja miała miejsce w jednym przypadku,  

gdy osoba, co do której zachodziło przypuszczenie, że doznaje przemocy opuściła Gminę 

Krosno Odrzańskie na stałe zmieniając miejsce zamieszkania. Ponadto z analizy sprawy 

wynika, że w związku dochodziło raczej do agresji na tle nadużywania alkoholu i zaburzeń 

psychicznych, a nie intencjonalnej przemocy w rodzinie. W pozostałych teczkach znajdują  

się informacje o planowanych i zrealizowanych działaniach. W każdym przypadku 

monitorowano sytuację; rodziny odwiedzał pracownik socjalny i dzielnicowy, osoby były 

informowane o możliwościach, zachęcane i korzystały z terapii dla ofiar przemocy, 
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korzystały z porad prawnych i psychologa. Powiadamiano sąd – skierowano pismo o wgląd  

w sytuację dziecka, powiadamiano Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa  

z art. 207, powiadamiano Gminną Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w sytuacji, gdy w rodzinie dochodziło do nadużywania alkoholu (w 3 przypadkach osoby 

stosujące przemoc zobowiązały się do uczestnictwa w terapii, złożono wniosek  

o przymusowe leczenie), w 2 przypadkach dzieci zostały skonsultowane z psychologiem  

i objęto je wsparciem pedagogicznym. W 3 przypadkach ofiary przemocy w rodzinie podjęły 

decyzję o rozwodzie, w tym 1 zaczęła prowadzić odrębne gospodarstwo domowe, druga 

wyprowadziła się, w trzecim przypadku relacje w rodzinie poprawiły się, mąż rozpoczął 

stacjonarne leczenie odwykowe. W kolejnym przypadku osoba stosująca przemoc poddała się 

terapii przeciwalkoholowej, wizyty monitorujące oraz oświadczenia osoby doznającej 

przemocy potwierdzały znaczną poprawę sytuacji w rodzinie, ustanie przemocy, rodzina 

pozostawała pod nadzorem kuratora. 

 [Dowód: akta kontroli str.379-623] 

 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem wskazywania przyczyn zamykania 

procedury „Niebieskie Karty” (określanie podstawy prawnej); dokumentowania planowanych 

działań na rzecz każdego członka rodziny dotkniętej przemocą domową; interdyscyplinarnego 

planowania i udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy w rodzinie. 

 

5. Warunki realizacji zadania przez OPS. 

 

W budżecie Miasta Krosno Odrzańskie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 

2015 zaplanowano kwotę 1 800 zł. natomiast na 2016 jest to kwota 4600zł. W ramach tych 

środków zatrudniono prelegentów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także 

kupowano różne materiały biurowe i usługi pocztowe. 

W dniu kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zatrudniał  

7 pracowników socjalnych (7 pełnych etatów).  Przy czym do dnia 24 czerwca br. trwał 

kolejny nabór na stanowisko pracownika socjalnego. W nadesłanych w trakcie czynności 

kontrolnych wyjaśnieniach Kierownik jednostki deklaruje, że od 01 lipca br. zostanie 

zatrudniony pracownik socjalny. W dniu 12 lipca br. Kierownik potwierdził zatrudnienie 

pracownika, który od dnia 07 lipca br. objął funkcję przewodniczącego Zespołu. Wobec 

powyższego w okresie prowadzenia czynności kontrolnych wskaźnik zatrudnienia w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Gminie 
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daje średnio 2269 osób na pracownika socjalnego (z uwzględnieniem zatrudnionego w lipcu 

pracownika).  

Według wykazu przedłożonego przez kierownika jednostki kontrolowanej na jednego 

pracownika socjalnego w 2016r. przypadało blisko 60 środowisk korzystających z pomocy 

społecznej w formie pracy socjalnej. Ośrodek nie spełnia wymogu zatrudnienia pracowników 

socjalnych, określonych w art. 110 ust.11 i ust.12 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r.,poz.930), który stanowi:, że „ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności Gminy  

w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby 

rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących; ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu 

pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”. W tej sprawie zostanie wszczęte odrębne 

postępowanie w Wydziale Polityki Społecznej. 

Każdy z pracowników socjalnych zajmował się także rodzinami, w których istnieje 

przemoc domowa. Według stanu na dzień kontroli na terenie Gminy było 73 czynnych 

środowisk (dane z wykazu formularzy „NK” w ośrodku pomocy społecznej), w których 

ujawniono problem przemocy domowej było (średnio 10 środowisk na jednego pracownika 

socjalnego). 

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano dokumentację dotyczącą szkoleń kadry. 

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenia ukończonych szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sześcioro pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krośnie Odrzańskim uczestniczyło w szkoleniu dot. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, m.in. o tematyce: Zwiększenie kompetencji kadry pomocy społecznej pracującej 

w obszarze przemocy w rodzinie; Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; Działania i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych; Przemoc  

w rodzinie wobec kobiet; Przemoc - interwencja kryzysowa. Cytowane powyżej tematy 

szkoleń wskazują na adekwatność treści zagadnień do zgłębiania i poszerzania wiedzy kadry 

merytorycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Jedna osoba (zatrudniona w OPS od maja 2015r.) nie uczestniczyła jeszcze w żadnym 

szkoleniu z przedmiotowego zagadnienia, jednak wyrażała wolę podniesienia kwalifikacji  

w tym obszarze – kontrolującym przedstawiono formularz zgłoszeniowy datowany  

na 18 marca 2016 r., z którego wynika, że złożono akces na szkolenie dot. przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, jednak ze względu na ograniczoną 

liczbę uczestników, osoba ta nie została rekrutowana. Wskazane byłoby umożliwienie 

pracownikowi skorzystania ze szkolenia obejmującego problematykę przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

Gmina Krosno Odrzańskie współpracuje z organizacjami pozarządowymi  

tj.: Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „Baba”, Stowarzyszeniem „Przystań”  

w Krośnie Odrzańskim, Stowarzyszeniem „Suport Team” w Gorzowie Wlkp., 

Stowarzyszenie „Subsidium” w Brzózce). Na terenie gminy nie istnieją ośrodki wsparcia, 

natomiast gmina w tym zakresie współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  

w Gubinie. W toku prowadzonych czynności kontrolnych dot. udzielania wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą domową należy stwierdzić, że Zespół nawiązuje współpracę  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin uwikłanych w problem 

przemocy w rodzinie w zakresie obejmowania klientów poradnictwem specjalistycznym  

oraz  w uzasadnionych przypadkach, zapewniania całodobowego schronienia. 

[Dowód: akta kontroli str.624-713] 

 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem warunków realizacji zadania – OPS  

nie spełnia minimalnego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych.  

Wskazane systematyczne podnoszenie kwalifikacji całej kadry merytorycznej OPS w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
 
WNIOSKI:  
 
 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień  

pod względem: 

 

1. Opracowania i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. Realizacji działań interwencyjnych, poradnictwa adresowanego do osób zagrożonych  

i dotkniętych przemocą w rodzinie; 

3. Powoływania składu grup roboczych; 

4. Przestrzegania terminów określonych w procedurze „Niebieskie Karty”; 

5. Zachowania zasady poufności wszelkich informacji i danych osób dotkniętych przemocą  

domową i osób stosujących przemoc. 
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Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań stwierdzono istotne uchybienia 

w zakresie  

1. Składu Zespołu Interdyscyplinarnego,  

2. Warunków realizacji zadania, tj.: OPS nie spełnia minimalnego wskaźnika 

zatrudnienia pracowników socjalnych; 

oraz uchybienia w zakresie  

1. Dokumentowania planowanych działań przez wszystkich członków grup roboczych  

na rzecz każdego członka rodziny dotkniętej przemocą domową; 

2. Interdyscyplinarnego planowania i udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy  

w rodzinie; 

3. Wskazywania podstawy prawnej do zamykania procedury „Niebieskich Kart”. 

 

Wskazane systematyczne podnoszenie kwalifikacji całej kadry merytorycznej OPS  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Odpowiedzialność za stwierdzone uchybienia w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

ponosi Przewodniczący Zespołu, w zakresie powoływania członków do Zespołu 

Interdyscyplinarnego ponosi Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie, w zakresie warunków 

realizacji zadania ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. 

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 
Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 26/2016. 

 

 

Pouczenie 

 Na podstawie § 18 ust.1 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) Kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu 

kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. 

Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania 

protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.  

            Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia,  

przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych  

w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 
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podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. 

            Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie  

przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe 

czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych 

dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.  

           Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole 

kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje 

stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się 

kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 

 

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje:  

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim; 

2. Burmistrz Krosna Odrzańskiego;  

3. WPS LUW a/a 

 

Kontrolujący:                      Zastępca Kierownika: 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Krośnie Odrzańskim 

 

………………………………                    

  Wiesława Mikołajczyk                                                              Iwona Jakubowska 

Inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej 

     

 

……………………………      

Anna Obiegło      

Inspektor Wojewódzki  

w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 19 lipca 2016r.                 Krosno Odrzańskie  dnia  27 lipca 2016 r. 


