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PS-I.431.4.1.2018.MMik 

Pani 

Maria Butrym 

p.o. Kierownika  

Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Brzozowcu  

 

 

 

Szanowna Pani Kierownik, 

 

uprzejmie proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych. 

Zalecenia dotyczą ustaleń, dokonanych przez pracowników tut. Wydziału, w toku kontroli 

kompleksowej, przeprowadzonej – w kierowanym przez Panią Domu – w okresie od 8 lutego 

do 8 kwietnia 2018 r.  

Kontrolujący ustalili, że uregulowała Pani - formalnie - organizację pracy Domu (plan pracy 

ŚDS na 2018 r.). Skorygowania wymagają zapisy Statutu Domu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Dom nie spełnia standardu usług bytowych, pod względem funkcji pełnionych 

przez poszczególne pomieszczenia. Stwierdzono brak minimalnego wskaźnika zatrudnienia 

w zespole wspierająco - aktywizującym. Kierownik Domu, zatrudnia pracowników 

na stanowiskach niezgodnych z obowiązującymi przepisami.   

Zespół kontrolny stwierdził niepełne faktyczne wykorzystanie miejsc oferowanych 

przez Dom, co może wpływać na efektywne wykorzystanie środków finansowych 

przekazywanych z budżetu państwa na jego funkcjonowanie.   

Dopracowania wymaga dokumentacja indywidualna i zbiorcza, a także sposób realizacji 

obowiązku informowania określonych podmiotów o zamknięciu placówki w danym okresie. 

Kontrolujący stwierdzili braki w dokumentacji, gromadzonej w toku postępowania 

administracyjnego. Czas pobytu w Domu nie był zbieżny z czasem dotyczącym 

indywidualnego postępowania wspierająco – aktywizującego.  Uczestnicy nie brali udziału 

w spotkaniach zespołu wspierająco – aktywizującego. 

 

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

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).  

 

Sposób realizacji wszystkich badanych zagadnień, zawiera protokół kontroli, który podpisała 

Pani 15 maja 2018r. Zapisy protokołu definiują poszczególne uchybienia lub istotne 

uchybienia.  

 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



Zalecam zatem: 

1. Dostosować Dom do obowiązującego standardu usług bytowych, zgodnie 

ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli, nie później niż do dnia 31 grudnia 

2018 r., na podstawie §18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy; 

2. Osiągnąć minimalny wskaźnik zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym, 

do 31 sierpnia 2018 r., w myśl §12 cyt.  rozporządzenia; 

3. Dostosować nazwy stanowisk pracowników Domu do obowiązujących przepisów 

i posiadanych kwalifikacji;  

4. Realizować obowiązek informowania określonych podmiotów o zamknięciu Domu 

w danym okresie, w myśl §6 cyt. rozporządzenia;  

5. Uzupełnić dokumentację uczestnika, o gromadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w toku postępowania administracyjnego oraz przestrzegać terminów realizacji 

indywidualnego postępowania wspierająco – aktywizującego, zgodnie z treścią 

protokołu kontroli i w świetle §7, §8, §13, §24 cyt. rozporządzenia; 

6. Dopracować Statut Domu i dokumentację zbiorczą Domu, w oparciu o wskazówki 

zawarte w protokole kontroli oraz §24 cyt. rozporządzenia; 

7. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).  

 

Sugeruję również usunięcie krat z okien i zastosowanie innych zabezpieczeń oraz zmianę 

sposobu dokumentowania spotkań zespołu wspierająco – aktywizującego. Zasadne jest dalsze 

przyjmowanie uczestników w miejsce osób stale opuszczających zajęcia w ŚDS.  

 

Pouczenie: 

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: 

 Art. 128 i 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1769 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie 

nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.). 

 

      Z poważaniem,  

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska  

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 

 


