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Pani
Joanna Sadowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Środzie Śląskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 i 25 stycznia 2018 roku na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a) i b) ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Grzegorz 

Kownacki -  inspektor wojewódzki oraz Emilia Molska - Kaźmierczak -  inspektor 

wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 1, zwanym 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „GOPS”.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji systemu pracy z rodziną w gminie 

oraz zgodności zatrudnienia pracowników GOPS realizujących zadania wynikające z ustawy, 

w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 stycznia 2018 roku. Kontrolę przeprowadzono 

zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego 

Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Środzie Śląskiej pełniła Pani Joanna Sadowska, odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Kontrola została odnotowana w „Książce kontroli” pod numerem 1. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań,



aktów prawa miejscowego, dokumentacji z akt osobowych potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe pracowników, a także pisemnych oświadczeń złożonych przez Kierownika 

Ośrodka.
{dowód: akta kontroli str. 14)

W toku przeprowadzonych czynności ustalono:

Kontrolowana jednostka działała w oparciu o statut wprowadzony uchwałą 

nr XXIII/221/04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej (z późniejszymi 

zmianami). W § 4 ust. 2 statutu wskazano zakres działania Ośrodka, w tym wynikający 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Środzie Śląskiej w uzgodnieniu z Burmistrzem Środy Śląskiej, wprowadził 

Regulamin organizacyjny jednostki, który określał jej strukturę wewnętrzną, zasady działania 

oraz zakres spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach pracy.

{dowód: akta kontroli str. 24, 48-58)

W świetle art. 176 pkt 1 ustawy, do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja 3 -  letnich gminnych programów wspierania rodziny. Uchwałą nr XII/78/15 Rada 

Miejska Środy Śląskiej w dniu 30 czerwca 2015 roku przyjęła Gminny program wspierania 

rodziny na lata 2015 -  2018. Jako cel główny programu wskazano poprawę jakości życia 

i funkcjonowania rodzin w Gminie Środa Śląska poprzez tworzenie sieci wsparcia. 

W oparciu o diagnozę sytuacji rodzin w Gminie Środa Śląska opracowano cele szczegółowe, 

takie jak:

• Wzmocnienie rodzicielstwa, wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach.

• Pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym.

• Zwiększenie dostępności usług dla rodzin ze szczególnymi potrzebami.

• Prowadzenie działań informacyjno -  edukacyjnych w zakresie promocji rodziny.

{dowód: akta kontroli str. 93-99)

Gmina realizowała cele poprzez przydzielanie rodzinom przeżywającym trudności 

w wypełnianiu swoich funkcji wsparcia udzielanego przez asystenta rodziny, pracowników 

socjalnych GOPS, przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy 

społecznej, diagnozę przyczyn kryzysu w rodzinach na terenie gminy, organizowanie 

warsztatów kompetencji wychowawczych.

W świetle art. 10 ust. 1 ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina 

lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 cyt. ustawy. 

Spełniając powyższe w Ośrodku był zatrudniony psycholog, który prowadził konsultacje
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specjalistyczne w każdy wtorek od godziny 10:30 do godziny 16:30 oraz piątek od godziny 

07:30 do 17:30. W sytuacjach tego wymagających psycholog podejmował zadania w zakresie 

interwencji kryzysowej poprzez poradnictwo i terapię dla ofiar przemocy oraz działania 

w formie terapii i poradnictwa dla rodzin przejawiających dysfunkcje w zakresie aktywności 

na płaszczyznach życia codziennego. W ramach pracy psychologa organizowane były 

warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców wykazujących natężone problemy 

opiekuńczo - wychowawcze i wymagających wsparcia w tym zakresie. Warsztaty pełniły 

również charakter „grup wsparcia”. W okresie objętym kontrolą odbyły się 2 cykle 

warsztatów. Każdy cykl obejmował 6 zajęć trwających po 3 godziny. Tematykę warsztatów 

stanowiły: ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci, rozwijanie umiejętności 

słuchania dzieci, nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, kształtowanie 

umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami. Ponadto 

zapoznawano rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród, 

uczono jak organizować czas wolny dzieciom, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty 

i nieporozumienia. Przekazano uczestnikom warsztatów informacje na temat specyficznych 

potrzeb oraz zachowań dzieci w poszczególnych fazach rozwojowych. Wyjaśniono także 

jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania do wieku i możliwości dziecka 

oraz jak kształtować relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją i jak pomóc 

budować więzi między rodzeństwem. Rodzice uczyli się konstruktywnych metod 

przeciwdziałania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji i manipulacji wśród dzieci. W obu 

cyklach warsztatów uczestniczyło łącznie 13 osób. Ponadto w kontrolowanej jednostce 

działał Punkt Konsultacyjny utworzony w ramach projektu socjalnego, będący wsparciem 

dla osób wykazujących problem o charakterze uzależnienia, w tym od alkoholu i innych 

środków odurzających. Punkt był czynny w każdy poniedziałek w godzinach 

od 09:00 do 11:00 oraz w razie potrzeby w pozostałych godzinach pracy GOPS. Z klientami 

Punktu prowadzono rozmowy, świadcząc poradnictwo z zakresu edukacji, podnoszenia 

motywacji do podjęcia leczenia, zmiany zachowań destrukcyjnych, kształtowania 

prawidłowego funkcjonowania w roli członka rodziny. Pracownicy socjalni GOPS kierowali 

do Punktu osoby ze zdiagnozowanym problemem oraz te, wobec których istniało uzasadnione 

podejrzenie zaniedbywania obowiązków opiekuńczo -  wychowawczych w wyniku używania 

lub nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. W 2017 r. udzielono 

128 porad dla 17 osób, w tym 5 objętych pomocą asystenta rodziny. Z oświadczenia Pani 

Joanny Sadowskiej, Kierownika GOPS wynika, iż w kontrolowanym okresie nie wystąpiła 

sytuacja powodująca konieczność udzielenia wsparcia rodzinie w postaci mediacji. W sytuacji
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zaistnienia takiej potrzeby była możliwość uzyskania wsparcia mediatora działającego przy 

Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej.

W siedzibie kontrolowanej jednostki na podstawie umowy zawartej z prawnikiem, 

w każdy wtorek w godzinach 07:30 -  15:30 udzielana była bezpłatna pomoc prawna 

z zakresu prawa rodzinnego. Z opisywanej formy wsparcia skorzystało 6 rodzin w ciągu 

2017 r. Kierownik GOPS oświadczył, iż w trakcie okresu objętego czynnościami kontrolnymi 

nie wystąpiły potrzeby uzasadniające przyznanie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych dla rodzin z dziećmi.

(dowód: akta kontroli str. 46, 89-92)

Na terenie Ośrodka działał zespół do spraw wsparcia rodzin i asysty rodzinnej, w składzie 

którego była Pani Elżbieta Wójcik -  zastępca kierownika GOPS, Pani Marta Świątek -  Prycik 

-  psycholog, Pani Wioletta Kołaczyńska -  specjalista pracy socjalnej oraz Pani Renata 

Grabas -  asystent rodziny.

Analiza akt wykazała, iż w kontrolowanym okresie w GOPS był zatrudniony 

w oparciu o umowę o pracę 1 asystent rodziny. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, praca 

asystenta rodziny nie była łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego 

na terenie gminy, w której praca ta była prowadzona. Asystent rodziny nie prowadził także 

postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, 

kierownik GOPS przydzielał asystenta rodziny w świetle art. 11 ustawy. Liczba rodzin, 

z którymi asystent prowadził w tym samym czasie pracę nie przekraczała 

15 i realizowana była w miejscu zamieszkania rodziny lub miejscu przez nią wskazanym. 

Zarządzeniem nr 11/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie 

Śląskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez asystenta 

rodziny uregulowano czas pracy asystenta, dokumentację stosowaną w pracy, zasady 

współpracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego, monitoring pracy asystenta.

Kontrola 6 losowo wybranych akt pracy asystenta z rodziną wykazała, że:

• W przypadku gdy GOPS powziął informację o rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, pracownik socjalny 

przeprowadzał rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769, ze zm.). Ponadto pracownik socjalny pozyskiwał od rodziny w formie pisemnej 

- „Zgodę na podjęcie współpracy rodziny z asystentem”.
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• Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonywał analizy sytuacji 

rodziny. Stwierdzenie konieczności przydzielenia rodzinie asystenta rodziny 

powodowało, iż pracownik socjalny występował do kierownika GOPS z wnioskiem

0 jego przydzielenie.

• Kierownik GOPS po otrzymaniu wniosku pracownika socjalnego, przydzielał rodzinie 

asystenta rodziny.

• Dla każdej z rodzin opracowany był plan pracy z rodziną obejmujący zakres 

realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, zawierający terminy ich realizacji oraz wskazanie osób odpowiedzialnych 

za ich wykonanie. Przedmiotowe dokumenty nie zawierały przewidywanych efektów 

pracy z rodziną, które jednostkowo wynikały z części dotyczącej opisu działań. 

W dwóch przypadkach plan pracy z rodziną nie został opracowany we współpracy 

z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i nie był skoordynowany z planem 

pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. Ponadto w odniesieniu 

do jednego ze wskazanych przypadków, określono działania rodzica od lutego 

2017 r. do kwietnia 2017 r. w postaci podtrzymywania kontaktu z dzieckiem 

umieszczonym w pieczy zastępczej, jednak nie ukierunkowano ich na umożliwienie 

powrotu dziecka do rodziny. Powyższe zostało skorygowane przez asystenta rodziny 

w maju 2017 r. poprzez modyfikację planu pracy z rodziną i określenie działań 

na rzecz powrotu dziecka do rodziny. W związku z powyższym, w sytuacjach 

zaistnienia przesłanki winno się każdorazowo już na etapie opracowywania 

pierwszego planu pracy z rodziną określać działania umożliwiające powrót do niej 

dziecka, umieszczonego w pieczy zastępczej.

• Wszystkie akta rodzin objętych asystą zawierały „Karty pracy asystenta rodziny”, 

w których asystent ujmował informacje dotyczące aktualnej sytuacji rodziny 

oraz podjętych działań.

• Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy, do zadań asystenta rodziny należy 

w szczególności dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej 

niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.

1 ustawy.

Asystent rodziny w porozumieniu z pracownikiem socjalnym kontrolowanej 

jednostki, sporządzał okresowe oceny sytuacji rodziny przekazując je Kierownikowi 

GOPS. We wszystkich przypadkach przestrzegano 6 miesięcznego terminu 

sporządzenia okresowej oceny sytuacji rodziny.
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W okresie podlegającym kontroli pracą asystenta rodziny zostało wspartych 19 rodzin, z tego 

w 7 przypadkach zakończono pracę określając powód:

• 2 rodziny - przezwyciężyły trudne sytuacje życiowe osiągając cel pracy,
• 2 rodziny - brak współdziałania i aktywnego udziału rodziny w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji życiowych,
• 2 rodziny - wycofały zgodę na pracę z asystentem rodziny,
• 1 rodzina - ustanie przyczyny uzasadniającej potrzebę udzielenia wsparcia w postaci 

asystenta rodziny.
{dowód: akta kontroli str. 15-24, 32-40, 85-92)

Po zakończonej pracy, rodziny były pisemnie powiadamiane o tym fakcie, a także 

o zaplanowanym przez asystenta monitoringu ich sytuacji w miejscu zamieszkania. 

Dodatkowo w każdym przypadku przesyłano do sądu informację o powyższym, podając 

przyczynę zakończenia współpracy. W jednym przypadku w piśmie skierowanym do strony 

zawarto treść, iż współpraca z asystentem rodziny została zakończona „ ...w  związku 

z brakiem postępów w pracy z rodziną.” Wskazana przesłanka nie stanowi przyczyny 

do zakończenia wspierania rodziny, a mając na uwadze jej dobro ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji dziecka, należy w przyszłości wykluczyć stosowanie takiego 

uzasadnienia. Powyższe wyjaśniono z Kierownikiem GOPS w trakcie prowadzonych 

czynności kontrolnych.

(idowód: akta kontroli str. 85, 62-64)

W czasie przerw w zatrudnieniu asystenta, wsparciem rodzin zajmowali się pracownicy 

socjalni kontrolowanej jednostki. Po zatrudnieniu asystenta, ponownie kierowano 

do rodzin informacje o objęciu ich wsparciem w powyższym zakresie.

Przedłożona przez Kierownika Ośrodka dokumentacja pozwoliła stwierdzić, iż asystent 

rodziny brał udział w posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, 

udzielał pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, a także 

sporządzał w porozumieniu z pracownikiem socjalnym GOPS, na wniosek sądu, opinie 

o rodzinie i jej członkach. Praca asystenta rodziny była prowadzona w miejscu zamieszkania 

rodziny oraz poza nim.

Z treści oświadczenia Kierownika GOPS wynika, iż w okresie od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia kontroli, Ośrodek nie miał podpisanej umowy z rodziną wspierającą. 

Powodem był brak potrzeb środowiska do skorzystania z takiej formy wsparcia, 

które zaspokajano poprzez prowadzoną pracę socjalną w zakresie określonym ustawą 

o pomocy społecznej.

Na terenie Gminy nie było prowadzonych placówek wsparcia dziennego, o których 

mowa w art. 176 pkt 3 lit. c) ustawy.
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Gmina realizowała zadanie własne w postaci współfinansowania pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w stosunku do łącznej liczby 29 dzieci pochodzących 

z 21 rodzin. Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy, wydatki ponoszone były odpowiednio 

w wysokości:

• 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w stosunku do 13 dzieci,

• 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej -  w stosunku do 2 dzieci,

• 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej -

w  stosunku do 14 dzieci.

(dowód: akta kontroli str. 32-38, 46, 77-83, 86-87) 

Przyczynami stanowiącymi najczęstszą przesłankę do umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej była postępująca niewydolność opiekuńczo -  wychowawcza ich naturalnych 

rodzin. Jako istotny czynnik utrudniający lub uniemożliwiający podjęcie współdziałania 

z rodzicami na rzecz powrotu dzieci do rodzin był brak zgody rodziców do współpracy, 

przebywanie poza terenem gminy, zgon rodzica, przebywanie w zakładzie karnym, 

zaawansowane uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz migrujący charakter 

funkcj ono wania.

Wójt realizując obowiązek wynikający z art. 179 ust. 1 ustawy, do dnia 31 marca 

2017 r. złożył Radzie Gminy przygotowane przez Kierownika GOPS roczne sprawozdanie 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawił potrzeby związane z ich 

realizacją.

Kontrola kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka prowadzących pracę 

z rodziną potwierdziła, że spełniają oni w tym zakresie wymogi określone przepisami prawa. 

W przypadku wykształcenia asystenta rodziny analiza akt osobowych wykazała, iż posiadał 

on kwalifikacje zgodne z ustawą.

Gmina w okresie kontrolnym tworzyła możliwości i finansowała szkolenia 

podnoszące kwalifikacje zawodowe asystenta rodziny.

Asystent rodziny wziął udział w konferencji szkoleniowej pn. Asystentura rodziny w zakresie 

wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem

Stosując art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował 

„Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” 

oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programów współfinansowano 

zatrudnienie asystenta rodziny oraz posiłki dla dzieci w szkołach, jak i świadczenia pieniężne 

na zakup artykułów spożywczych umożliwiających rodzinom przygotowywanie żywności 

w ich miejscu zamieszkania.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Plany pracy z rodziną nie zawierały przewidywanych efektów pracy.

2. Nie opracowywano, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. W planie pracy z rodziną zawierać przewidywane efekty pracy.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco

2. Opracowywać, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, plan pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco 

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 697, ze zm.).

Proszę w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.


