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PS-I.431.3.3.2016.KCha          

 

Gorzów Wlkp., dnia 16 sierpnia 2016 r. 

 

Pan 

       Tomasz Taupa 

       Kierownik 

   Miejsko – Gminnego Ośrodka  

   Pomocy Społecznej 

       w Witnicy 

 

 

 

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

(j.t. Dz. U. z 2016r., poz.930) 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 dniach 19 kwietnia i 25 maja 

2016r. kontrolę doraźną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy w zakresie 

kwalifikacji kadry i wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych – w związku  

z anonimową skargą z dnia 18 marca br., skierowaną do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.   

Wyniki z kontroli problemowej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym przez Pana w dniu  04 lipca 2016 r.  

 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zagadnień nie stwierdzono 

uchybień pod względem zgodności kwalifikacji kierującego jednostką z wymogami 

ustawowymi - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej posiada wymagane kwalifikacje. 

Ponadto, warunki lokalowe są dobre, zapewniają możliwość realizacji zadań przez 

pracowników socjalnych, stwarzają szanse na zapewnienie intymności i poszanowania 

godności w kontakcie z klientem.  

Stwierdzono istotne uchybienia w zakresie spełnienia wymaganego ustawą o pomocy 

społecznej wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych. Na 1 pracownika socjalnego 

przypada 2.182 mieszkańców gminy, a także w dwóch przypadkach – na 1 pracownika 

socjalnego przypada ponad 50 rodzin objętych pracą socjalną – co jest niezgodne z art. 110 

ust. 11 cyt. ustawy, który stanowi, iż „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny  

w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin  

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

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

gospodarujących”.  

Nie wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadają wymagane kwalifikacje. 

Jedna osoba zatrudniona na tym stanowisku na dzień kontroli nie posiadała kwalifikacji  

i tym samym uprawnień do pobierania dodatku do wynagrodzenia w wys. 250 zł.  
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Ponadto, czynności kontrolne wykazały istotne uchybienia pod względem 

podejmowanych działań w stosunku do rodzin objętych pracą socjalną. Kontrola 

dokumentacji rodzin wykazała, że działania prowadzone w ramach pracy socjalnej częściowo 

uwzględniają występujące tam potrzeby.  

W toku kontroli stwierdzono, iż nieczytelnie określona została podległość 

pracowników socjalnych. Stwierdzono też, że wielość zmian – jakie w ostatnim czasie 

zaistniały w Ośrodku, w tym zmiana Kierownika Ośrodka, wyznaczenie spośród 

pracowników koordynatora, nowe, znaczące zadania (świadczenie wychowawcze) – może  

przytłaczać pracowników i prowadzić do nieporozumień między nimi. 

 

  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. Dostosować  zatrudnienie pracowników socjalnych do wymogów wskazanych w zapisach  

art. 110 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 930. 

2. Uregulować kwestię braku kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego i pobierania dodatku do wynagrodzenia za świadczenie pracy 

socjalnej przez osobę nieposiadającą uprawnień (art. 121 ust. 3a cyt. ustawy o pomocy 

społecznej). 

3. W planowaniu pracy socjalnej/pomocy klientowi uwzględniać wszystkie potrzeby  

i możliwości klientów  (art. 2 ust 1 i art. 3 ust.1  cyt. ustawy o pomocy społecznej).  

 

Ponadto sugeruję zbadanie opinii pracowników socjalnych w zakresie występujących 

problemów w organizacji pracy, określenie ich przyczyn i podjęcie stosownych działań 

w zależności od uzyskanych wyników.  

 

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 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


