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Pani
Aneta Grzelka
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6-7 lipca 2016 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930), 

zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru 

i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.) zespół kontrolny 

w składzie: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, 

Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8, 58-200 

Dzierżoniów z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy

0 charakterze obowiązkowym -  art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy -  art. 17 ust. 2 

ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych wart. 18 ust. 1 

ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia

1 stycznia 2015 r. do dnia 6 lipca 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Aneta Grzelka, która od dnia 1 kwietnia 

2007 r. jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora OPS w Dzierżoniowie.

Pani Aneta Grzelka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 25 sierpnia 2016 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli 

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowością działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dzierżawie w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań 

wynikających z cytowanej ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym 

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 ustawy nie były realizowane, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Dodatkowo stwierdzono, iż Gmina Miejska Dzierżoniów nie prowadzi i nie zapewnia 

miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Stwierdzono również, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 

pkt 1, 3, 3a, 4 i 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy. Organ 

kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 9 ustawy. 

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy nie były wykonywane, 

bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Miejskiej Dzierżoniów realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 

4 ustawy. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Miejskiej Dzierżoniowa 

coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9) oraz wytoczył 1 powództwo 

o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańca Gminy (art. 110 ust. 5). Ponadto Ośrodek nie 

kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Dyrektor OPS w Dzierżoniowie 

spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 

ustawy tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu 

organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji 

zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art.121 

ust. 3a ustawy otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną
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w środowisku. W aktach personalnych pracowników socjalnych znajdują się stosowne 

dokumenty potwierdzające przyznanie powyższego dodatku oraz przyjęte i podpisane zakresy 

czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Miasta Dzierżoniów 

zamieszkały przez 32.394 mieszkańców (według stanu na dzień 31.05.2016 r.), w tym 310 

rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dzierżoniowie nadzień kontroli zatrudnionych było 17 pracowników 

socjalnych terenowych.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy ośrodek pomocy społecznej powinien 

zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku 

jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 

mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ośrodek 

pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych.

W przypadku OPS w Dzierżoniowie wskaźnik ten jest spełniony, zarówno 

w odniesieniu do liczby mieszkańców, jak i w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną.

Na sformułowanie oceny wpływ miała następująca nieprawidłowość:

- brak zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób 

niepełnosprawnych fizycznie w przypadku złożenia wniosku o skierowanie do 

środowiskowego domu samopomocy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w sprawie nr 1 (E.O.) przy wniosku 

o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy nie było zaświadczenia lekarza 

rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 

środowiskowego domu samopomocy, co jest niezgodne z § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej wyjaśnił:

„ ... Pani E.O. została skierowana do Środowiskowego Domu Samopomocy na okres wstępny 

diagnostyczny pomimo brakli zaświadczenia wydanego przez lekarza rodzinnego z uwagi na
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wyjątkowo trudną sytuację zdrowotną. Wymagała udzielenia wsparcia w form ie m. in. terapii 

i innych usług świadczonych przez placówkę. Pani O. zobowiązała się do uzupełnienia 

powyższego zaświadczenia, czego niestety nie zdążyła uczynić ze względu na nagłe 

pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji (od 9 czerwca 2015 r. nie uczestniczyła 

ju ż  w zajęciach ŚD S — listy obecności uczestników zajęć). Z  dniem 31 lipca 2015 r. wygasła 

decyzja kierująca do ŚDS. Nadmieniam, że priorytet w momencie przyjęcia ww. do ŚDS  

stanowiło zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę, które klientka przedłożyła  

pracownikowi socjalnemu. Wobec powyższego w celu zapewnienia Pani E.O. możliwości 

szybkiego skorzystania ze wsparcia specjalistów zatrudnionych w ww. placówce podjęto  

decyzję o skierowaniu pom imo braku zaświadczenia lekarskiego ”.

W dniu 30.08.2016 r. Dyrektor Ośrodka złożył dodatkowe wyjaśnienia:

„ Wspomniane zaświadczenie znajdowało się w kartotece medycznej Pani E. O. w Przychodni 

Miejskiej w Bielawie (o czym ani SD S ani OPS nie miał wiedzy). Klientka zgłosiła się do 

lekarza rodzinnego celem uzyskania zaświadczenia (Druk wydany przez pracownika  

socjalnego ŚDS), jednakże nie dostarczyła ju ż  wypełnionego formularza.

Powyższa sytuacja nie je s t  przez nas stosowaną praktyką je s t to przypadek incydentalny. 

Powyższe zaświadczenie zostało włączone do dokumentacji uczestnika zajęć Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Dzierżoniowie

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzoną nieprawidłowością 

wydaje się następujące zalecenie:

1. Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy rozpatrywać w oparciu 

o komplet dokumentów. Wniosek winien zawierać m.in. zaświadczenie lekarza rodzinnego 

o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz 

z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. 

Podstawa prawna: § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

Niezależnie od powyższego zespół kontrolny zwraca uwagę, iż zastrzeżenia budzi fakt 

sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją zadania. Ustalono bowiem, że w sprawie 

nr 1 (M.K.) usługi opiekuńcze przez cały okres ich świadczenia tj. od 1.01.2015 r. do 

1.02.2016 r. pełniła ta sama opiekunka w sposób ciągły, bez żadnego dnia przerwy zarówno 

w dni robocze, weekendy jak i święta, łącznie przez okres 13 miesięcy. W analizowanej
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sytuacji brak dni wolnych od pracy rodzi wątpliwości czy pracownik jest w stanie 

zregenerować swoje siły w celu prawidłowego i efektywnego wykonywania tak trudnych 

czynności.

W toku czynności kontrolnych, po przeanalizowaniu powyższej sytuacji, Kierownik 

Działu Świadczeń przedłożył pismo z dnia 6.07.2016 r. Kierownika Biura Oddziału 

Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie Pani Elżbiety Bancerz 

z wyjaśnieniami o treści:

„Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Dzierżoniowie informuje, że opiekunki świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z  zaburzeniami psychicznymi zgodnie z  decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 

Jeżeli decyzja określa opiekę przez  7 dni w tygodniu, opiekunki pracują zgodnie z  decyzją”.

Ponadto na podstawie zawartej z realizatorem umowy na świadczenie usług, po każdej 

wizycie opiekunki, kartę pracy poświadczać winien świadczeniobiorca/klient usług. 

W przypadku, gdy stan klienta nie pozwala na złożenie podpisu, dopuszcza się jego brak 

w karcie (ze stosowną adnotacją).

Po analizie karty Pani M.K. za miesiąc styczeń 2016 r. stwierdzono, że usługi 

świadczone były przez okres pełnego miesiąca. Wykonanie usługi nie zostało jednak 

potwierdzone każdorazowo przez świadczeniobiorcę. Na karcie brak podpisu 

świadczeniobiorcy po każdej wizycie opiekunki. Widnieje jeden podpis, który poświadczać 

ma wykonanie usług za okres pełnego miesiąca.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 930) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 
pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W  przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z tip, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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