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Gorzów Wlkp., dnia 11 września 2015 r. 

PS-I.431.3.5.2015.KCha                                        

 

 

       Pani 

       Agnieszka Wiśniewska 

       Kierownik 

       Gminnego Ośrodka Pomocy  

       Społecznej w Żaganiu 

 

 
 

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), w związku z §11 rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej  

(Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) - pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 15 czerwca 2015r. 

kontrolę doraźną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu w zakresie 

pomocy świadczonej na rzecz osoby wymagającej całodobowej opieki - Pani … * Wyłączenia 

dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  

(tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.) z gminy Żagań. 

Wyniki z kontroli doraźnej zostały przedstawione w protokole kontroli,  

który podpisała Pani w dniu 26 sierpnia 2015r. 

 W toku kontroli stwierdzono, że Pani… * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.)  jest 

osobą niesamodzielną, wymagająca całodobowej opieki w warunkach instytucji (typu dom 

pomocy społecznej), której stan zdrowia nie rokuje pomyślnie na poprawę samodzielności.  

 Stwierdzono istotne uchybienia w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, 

w zakresie skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu klientki do domu 

pomocy społecznej, oferującego usługi w typie niedostosowanym do stanu zdrowia klientki. 

Ośrodek nie wykorzystał ponadto wszystkich dostępnych środków do zapewnienia klientce 

całodobowej opieki w legalnie działającej formie instytucjonalnej. Narażone zostało 

bezpieczeństwo pani * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.), na 

skutek jej pobytu w placówce, która nie zapewnia minimalnych, wymaganych ustawowo 
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warunków do zapewniania opieki osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub w 

podeszłym wieku (brak zezwolenia wojewody). Ośrodek nie poinformował Wojewody 

Lubuskiego o działalności bez zezwolenia wojewody, placówki zapewniającej całodobową 

opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, pomimo 

posiadanej wiedzy na ten temat.  

 Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda          

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

W związku z powyższym zalecam: 

1. Osoby wymagające całodobowej opieki kierować do placówki całodobowej oferującej 

usługi, w typie dostosowanym do ich stanu zdrowia.  

2. Pani * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.)  oraz innym klientom wymagającym 

całodobowej opieki, zapewnić ją w wyłącznie legalnie działających instytucjach 

oferujących tego typu usługi. 

3. Informować klientów i ich rodziny o przysługujących im prawach i obowiązkach, 

obowiązujących przepisach prawa, w ramach pracy socjalnej negocjować właściwy 

sposób wsparcia klientów. 

4. W sytuacji powzięcia informacji o osobach prowadzących całodobową działalność  

na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku  

bez zezwolenia wojewody, informować o obowiązujących przepisach prawa  

w tym zakresie.  

5. Informować Wojewodę Lubuskiego o działalności nielegalnych form całodobowej opieki 

świadczonej osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku. 

  

 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 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 


