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Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390) oraz § 3 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru i kontroli 

nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, 

poz. 718) – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 28 grudnia 2016 r. kontrolę sprawdzającą 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zaleceń 

pokontrolnych wydanych na skutek kontroli doraźnej w dniu 28 marca 2014r. Wyniki kontroli 

przedstawiono w protokole kontroli, do którego pismem znak: PCPR.ZPZ.600.2.2017.Sło  

z dnia 09 marca 2017 r., złożył Pan zastrzeżenia, dołączając 2 niepodpisane protokoły 

kontroli. Pismem znak: PS-I.431.2.4.2017.WMik z dnia 27 marca 2017 r. przekazano Panu 

stanowisko zespołu inspektorów podpisane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w którym uznano bezzasadność 

złożonych zastrzeżeń. Następnie w dniu 04 kwietnia 2017 r. do tut. Wydziału wpłynął 

podpisany przez Pana protokół kontroli.      

 Czynności kontrolne wykazały, że zalecenia pokontrolne (dokumentowanie pracy  

z klientem ośrodka interwencji kryzysowej, sposób zatrudnienia pracownika oraz 

monitorowanie procesu wychodzenia klientów z sytuacji kryzysowej), zostały zrealizowane. 

Stwierdzono również, że w dwóch przypadkach były realizowane z uchybieniami tj. pod 

względem planowania wsparcia w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb i możliwości 

klienta i dokumentowania monitorowania sytuacji korzystających ze schronienia w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



 

Na podstawie art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wyniku przeprowadzonych przez zespół 

inspektorów czynności Wojewoda może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 

albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.  

W związku z powyższym zalecam: 

1. Planować pracę z Klientem w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb i możliwości 

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

2. Dokumentować sprawy dot. monitorowania sytuacji korzystających ze schronienia  

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (art.14. § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).  

 

Przypominam, że zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje,  

w tym również sankcje pieniężne.  

 

 Informacji o sposobie realizacji przedstawionych zaleceń oczekuję w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 

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 

 


