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PS-I.431.3.16.2017.MMik 

 

Pani 

Katarzyna Romańczuk  

Kierownik 

Środowiskowego Domu  

Samopomocy  

w Słubicach   

 

 

 

uprzejmie proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych. 

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

doraźnej, przeprowadzonej – w kierowanym przez Panią Domu – 20 września 2017r.   

Wyniki z kontroli doraźnej zawiera protokół kontroli, podpisany przez Panią 24 października 

2017r. Inspektorzy dokonali tam oceny standardu usług Środowiskowego Domu  

Samopomocy w Słubicach. Ustalili, że Dom prowadzony jest na zlecenie Gminy Słubice 

przez Stowarzyszenie po PROstu, Pracownię Rozwoju Regionalnego w Słubicach. 

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zaakceptowany Program Naprawczy.  

Organizacja pracy Domu nie została formalnie uregulowana, tj. uzgodniona z wojewodą 

lubuskim. Jednostka nie spełnia standardu usług w zakresie wskaźnika zatrudnienia w zespole 

wspierająco – aktywizującym i zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami (brak przeszkolenia i doświadczenia wynikającego z §11 ust. 2 rozporządzenia 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy).   

Zalecam zatem: 

1. uregulować formalnie organizację pracy w Domu, zgodnie z §4 rozporządzenia 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy; 

2. podjąć działania w kierunku osiągnięcia minimalnego wskaźnika zatrudnienia  

w zespole wspierająco – aktywizującym, do dnia 31 grudnia 2018r. w myśl §12 

cyt.  rozporządzenia; 
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3. uregulować kwestię braku kwalifikacji pracowników zespołu wspierająco – 

aktywizującego, uwzględniając §11 cyt. rozporządzenia. 

 

 

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 2017r., 

poz. 1769 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r., poz. 1586 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 up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska  

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 


