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Pani  

Beata Wiśniewska  

Kierownik  

Środowiskowego Domu 

Samopomocy  

w Witnicy  
 

 

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

(t.j. Dz. U. 2015r., poz. 163 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  

z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, 

poz. 543 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238,  

poz. 1586 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 08 grudnia 2015r. przeprowadzili 

kontrolę doraźną w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy w zakresie pracy  

z uczestnikiem Domu. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli, który Kierownik 

Jednostki podpisał w dniu 10 lutego 2016r.  

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań stwierdzono uchybienia  

w zakresie braku warunków do pełnej realizacji zadań w Domu: brak pokoju wyciszenia,  

brak minimalnego wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym,  

brak kwalifikacji pracowników do realizacji zadań. Ustalono, że zasoby kadrowe dostępne  

w jednostce nie są w pełni wykorzystane do realizacji zadań Ośrodka wsparcia.  

Jednocześnie występują trudności w planowaniu i realizacji postępowania wspierająco – 

aktywizującego uczestnika. Do dopracowania pozostaje sposób odnotowywania aktywności 

uczestnika w zajęciach.  * 

*Dokonano wyłączenia częściowego akapitu 3 zaleceń pokontrolnych - wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.). 
 

Nie miało to dotychczas wpływu na ich frekwencję i zainteresowanie udziałem w 

zajęciach. Ustalono również, że pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego posiadają 

wiedzę na temat celu funkcjonowania Domu, rozwiązywania problemów w pracy  

z uczestnikiem, umiejętności do pracy w zespole. * 

*Dokonano wyłączenia częściowego akapitu 3 zaleceń pokontrolnych - wyłączenia dokonał zespół 

kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.). 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



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. Podjąć działania w kierunku dostosowania Domu do obowiązującego standardu 

usług, tj. zapewnienia uczestnikom pokoju wyciszenia do dnia 31 grudnia 2016r., 

na podstawie §18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy i w oparciu o zapisy zaakceptowanego w dniu 10 marca 2016r. 

Programu Naprawczego; 

2. Podjąć działania w kierunku osiągnięcia minimalnego wskaźnika zatrudnienia  

w zespole wspierająco – aktywizującym zgodnie z §12 i §18 cyt. rozporządzenia 

do dnia 31 grudnia 2018r.; z uwzględnieniem niekorzystnych zasobów kadrowych 

w Ośrodku (etat kierowcy);  

3. Uregulować kwestię braku kwalifikacji pracowników zespołu wspierająco – 

aktywizującego uwzględniając zapisy z §10 i §11 cyt. rozporządzenia; 

4. Dopracować dokumentację dot. indywidualnego postępowania wspierająco – 

aktywizującego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli  

w świetle §7, §13, §24 cyt. rozporządzenia; 

5. Podjąć działania w kierunku podniesienia kompetencji pracowników do pracy  

z osobami z zaburzeniami psychicznymi uwzględniając zapisy  

z §11 cyt. rozporządzenia. 

Ponadto, do wykorzystania wskazówki zawarte w protokole dot. relacji pomiędzy 

pracownikami, w celu właściwego funkcjonowania uczestników Domu i jakości 

świadczonych w nim usług.  

 

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 i zaleceń 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 

 


