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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 24 - 26 października 2016 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126

1 art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

930, ze zm,), 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.) kontrolerzy w składzie: Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki oraz 

Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę kompleksową 

w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, mieszczącym się przy 

ul. Hubskiej 7, 50-501 Wrocław z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy 

o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi 

kwalifikacjami zawodowymi. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

24 października 2016 r.

Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi 

kwalifikacjami zawodowymi. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym 

w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli 

na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierował Pan Piotr Klag, który z dniem

2 lutego 2007 r., na podstawie Uchwały Nr 127/111/07 z dnia 1 lutego 2007 r. Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego, został powołany na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego 

Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. Pan Piotr Klag jest odpowiedzialny 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 13 grudnia 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 działania Dolnośląskiego Ośrodka 

Polityki Społecznej we Wrocławiu w zakresie realizacji zadań wynikających z cytowanej 

ustawy oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą o pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zwany dalej „DOPS”, jest wojewódzką 

samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego w zakresie polityki społecznej, w tym między innymi 

zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej. DOPS 

koordynuje realizację Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej w zakresie polityki 

społecznej, będącej integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, 

w szczególności:

- Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

na lata 2013-2016;

- Dolnośląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego -  Modernizacja opieki 

psychiatrycznej;

- Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia 

w województwie dolnośląskim (2012-2020);

- Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017;

- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-

2020;

- Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 

2016-2022.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego organizuje kształcenie - prowadzi 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych oraz szkolenia zawodowe kadr pomocy 

społecznej.

Samorząd Województwa wspiera samorządy lokalne w przeciwdziałaniu ubóstwu 

i wykluczeniu społecznemu w ramach programów operacyjnych współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 rolę regionalnych programów



operacyjnych pełni Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 -  Włączenie Społeczne.

W okresie objętym kontrolą Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

we Wrocławiu prowadził działania w zakresie systematycznego monitoringu głównych 

zjawisk społecznych i problemów pomocy społecznej występujących na terenie 

województwa dolnośląskiego między innymi na podstawie informacji zawartych 

w systemie CAS, korzystając z dostępnych statystyk publicznych, w tym danych 

statystycznych zgromadzonych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego, a także badań, opracowań i analiz GUS odnoszących się 

do województwa dolnośląskiego oraz Polski.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego inspirował i promował nowe 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej poprzez działania na rzecz wzmacniania 

potencjału rodzin dolnośląskich oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian 

demograficznych, realizację Wojewódzkiego Programu „NESTOR”.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu koordynuje działania 

w zakresie ekonomii społecznej w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

- „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie objętym kontrolą DOPS 

we Wrocławiu sporządzał sprawozdania z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 

i przesyłał je Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Ocena, o której mowa w art. 16a ustawy o pomocy społecznej sporządzana jest 

na podstawie danych wprowadzonych do podsystemu Ocena Zasobów Pomocy 

Społecznej (OZPS) działającego w systemie Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) 

przez wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej województwa 

dolnośląskiego.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w ramach podejmowanych Uchwał 

w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego, zapewnia środki finansowe 

na utrzymanie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, w tym na wynagrodzenia 

wynikające z umów.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozwijał infrastrukturę usług aktywizacji, 

integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez:



1. Dofinansowanie tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej 

na Dolnym Śląsku.

2. Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w zakresie zadania 

dotyczącego inspirowania i promowania nowych metod działań dotyczących aktywizacji, 

integracji oraz reintegracji społecznej, zawodowej osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w 2016 roku realizował badanie pn. „Badanie monitoringowe 

dolnośląskiego sektora ekonomii społecznej oraz działań w obszarze reintegracji 

społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji 

dla systemu monitoringu”.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wspiera rozwój partnerskiej współpracy 

pomiędzy samorządem lokalnym a innymi podmiotami z obszaru pomocy i integracji 

społecznej. Organizowano spotkania doradcze wspólnie dla samorządów oraz podmiotów 

ekonomii społecznej mające na celu nasilenie współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej w zakresie tworzenia lokalnych 

planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych lub społecznie 

odpowiedzialnych zamówień, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej.

DOPS w celu zwiększenia kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, 

integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym organizuje spotkania doradcze, spotkania z ekspertami dla 

podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa dolnośląskiego.

Ustalenia kontroli wykazały, że realizowano zadania należące do samorządu 

województwa wynikające z art. 21 i 21 a ustawy o pomocy społecznej, z wyjątkiem 

zadania (art. 21 ust. 7) dotyczącego organizowania i prowadzenia regionalnych jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej - w województwie dolnośląskim nie funkcjonują 

regionalne domy pomocy społecznej.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania nieprawidłowości, 

w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują:
1 .Pan Cezaiy Przybylski 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
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