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Gorzów Wlkp., 06 sierpnia 2020 r.  
 
 

PS-I.431.3.3.2019.TOzi     Pani     

       Agata Szymańczuk 

      Kierownik 

      Klubu „Senior+” 

      ul. Sikorskiego 7 

      66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Szanowna Pani Kierownik, 

przekazuję zalecenia pokontrolne i proszę o udzielenie informacji o planowanym sposobie 

ich  realizacji. Zalecenia dotyczą ustaleń kontroli doraźnej, przeprowadzonej przez 

pracowników tut. Wydziału - 25 września 2019 r. - w kierowanym przez Panią Klubie 

„Senior+”. 

Do protokołu kontroli, pismem z 8 czerwca 2020 r. wniosła Pani zastrzeżenia. Po ich 

szczegółowej analizie ustaliłam, że nie znajdują one uzasadnienia. Stanowisko w sprawie 

zostało przekazane pismem z 1 lipca 2020 r.  

Wyniki z kontroli doraźnej, zawiera protokół kontroli, który podpisała Pani 20 lipca 2020 r. 

Kontrolujący ocenili część kontrolowanych zagadnień w kategorii, istotnych uchybień bądź 

uchybień. Ustalili, że Klub „Senior+” nie spełnia minimalnego standardu zatrudnienia. W dniu 

kontroli pracę w Klubie świadczyła tylko 1 osoba - Kierownik Klubu zatrudniony w ramach 

umowy o pracę. Trwał nabór na zatrudnienie dodatkowej osoby/ specjalisty. * 

W dniu kontroli nie przedłożono regulaminu organizacyjnego. Dokument został przesłany 8 

czerwca 2020 r. tj.  po zakończeniu czynności kontrolnych. Odstępuję od wydania zalecenia w 

tym zakresie. Warunki lokalowe są częściowo niezgodne z zapisem oferty w zakresie 

dostępności łazienek wyłącznie na potrzeby uczestników.  

Zalecam zatem: 

1. * 

 

  

2. Zapewnić minimalny standard placówki i poziom zatrudnienia pracowników (zgodnie 

z pkt IV.2 Programu wieloletniego „Senior+” – MP z 2016, poz. 1254).  

 

Pouczenie: 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI  
ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.). 
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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: 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.); 

2. pkt IV.2 Programu wieloletniego „Senior+” – MP z 2016 poz. 1254). 

 

     

                                                  Z poważaniem 

 

 

 

 

Do wiadomości: 
ks. Stanisław Podfigórny  
Dyrektor 
Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej 
ul. Bema 32-34, 
65-170 Zielona Góra 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


