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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 26 -  28 kwietnia 2017 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 930, ze zm.), zwanej 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „ustawą”, kontrolerzy Piotr Szafarowicz starszy 

inspektor wojewódzki i Grażyna Zielińska starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, zwanego dalej 

„centrum pomocy” lub „PCPR”, w zakresie realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 

i art. 20 ustawy oraz zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku. W okresie objętym 

kontrolą, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 26 kwietnia 2017 roku Dyrektorem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy była Pani Beata Galewska, 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań podlegających ocenie. W zakresie działalności 

jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywna, a jej uzasadnieniem jest ustalony 

w Protokole kontroli z dnia 6 czerwca 2017 roku stan faktyczny i prawny, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jest jednostką organizacyjną 

powiatu świdnickiego powołaną do życia z dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie uchwały 

Rady Powiatu Świdnickiego. Bieżącą działalność centrum pomocy w zakresie realizacji zadań



własnych powiatu oraz zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat 

wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o repatriacji i cudzoziemcach 

oraz ustawy o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym określał, w okresie 

objętym kontrolą, Regulamin organizacyjny nadany uchwałą nr 215/2012 ze zmianami 

Zarządu Powiatu w Świdnicy, do którego treści i zapisów nie wniesiono zastrzeżeń.

Dyrektor oraz pracownicy centrum pomocy realizujący zdania z zakresu pomocy 

społecznej mieli wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. Dyrektor centrum 

pomocy została również upoważniona przez Starostę Świdnickiego do wydawania w jego 

imieniu m.in. decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do 

właściwości powiatu w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w jednostce organ kontrolny 

ustalił, że zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynikające 

z art. 20 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o pomocy społecznej były realizowane w sposób 

prawidłowy. Zadania wynikające z art. 19 pkt 8 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 cytowanej 

powyżej ustawy nie były realizowane ze względu na brak stosownych wniosków składanych 

przez cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Biorąc pod 

uwagę art. 19 pkt 12 ustawy dotyczący prowadzenia przez powiat ośrodka interwencji 

kryzysowej, organ kontrolny stwierdził, że zadania w ramach interwencji kryzysowej (pomoc 

psychologiczna, poradnictwo socjalne i prawne oraz schronienie w sytuacjach uzasadnionych) 

realizowane były przez Punkt Interwencji Kryzysowej, wchodzący w strukturę organizacyjną 

centrum pomocy. Zgodnie z art. 6 pkt 5, art. 19 pkt 12 oraz art. 112a ustawy, powiat winien 

prowadzić ośrodek interwencji kryzysowej jako jednostkę organizacyjną pomocy społecznej 

działającą samodzielnie lub w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świdnicy stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą realizacji zadań z zakresu 

interwencji kryzysowej przez Punkt Interwencji Kryzysowej, będący częścią struktury 

organizacyjnej centrum pomocy.

Wobec powyższego wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1) Doprowadzić do realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej przez ośrodek 

interwencji kryzysowej.
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Podstawa prawna: art. 6 pkt 5, art. 19 pkt 12, art. 112a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 930, ze zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 930, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia 
do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni 
od dnia ich doręczenia. W terminie do dnia 31 lipca 2017 roku kierownik jednostki 
podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji 
zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.




