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Pani
Elżbieta Sworacka - Dul
Dyrektor
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Polkowicach

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

W dniach 1 9 - 2 0  lipca 2017 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia

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

dalej ustawą, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu: Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki - 

przewodnicząca i Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach z zakresu 

realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy, struktury organizacyjnej 

jednostki oraz kwalifikacji zawodowych jej pracowników. Kontrolą objęto okres od 1 lipca

2016 roku do 19 lipca 2017 roku. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym 

w dniu 9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze

2017 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Polkowicach pełniła Pani Elżbieta Sworacka - Dul odpowiedzialna

za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony w protokole kontroli podpisanym 

22 sierpnia 2017 r. do którego nie wniesiono zastrzeżeń stan faktyczny i prawny.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach -  zwane dalej Centrum lub 

PCPR, zostało powołane do życia na mocy uchwały nr V126199 Rady Powiatu Polkowickiego 

z dnia 17 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Centrum funkcjonuje w oparciu

0 Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą nr 48/226/2011 Zarządu Powiatu 

Polkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu 

Polkowickiego: nr 187/142/201 z dnia 4 lipca 2014 r., nr 15/76/2015 z dnia 13 maja 2015 r., 

nr 56/109/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., nr 73/192/2016 z dnia 6 października 2016 r., 

nr 97/59/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 35/2011 Starosty Polkowickiego z dnia 22 listopada 

2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zostało wyznaczone 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

Centrum mieści się w budynku przy ul. Św. Sebastiana 1A w Polkowicach i zajmuje 

część parteru. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

Dyrektorem PCPR jest Pani Elżbieta Sworacka - Dul, która posiada upoważnienia 

Starosty Polkowickiego do załatwiania indywidualnych spraw m.in. z zakresu: pomocy 

społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej.

Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że Dyrektor Centrum w Polkowicach

1 zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że PCPR w Polkowicach realizowało 

zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ustawy. 

Natomiast zadanie wynikające z art. 19 pkt 8 ustawy nie było realizowane z uwagi na fakt 

nieprzebywania na terenie powiatu polkowickiego cudzoziemców posiadających status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Zgodnie z art. 19 pkt 6 ustawy, dotyczącym przyznawania pomocy pieniężnej 

na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze ustalono, że w okresie kontrolnym tj. od 1 lipca 2016 r. do 19 lipca 2017 r., 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach prowadziło postępowania 

administracyjne w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.
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Analizie poddano również wszystkie decyzje odmowne i uchylone wydane osobom 

usamodzielniającym się w/w okresie. Stwierdzono, że wszystkie poddane ocenie decyzje 

zawierały elementy wskazane w art. 107 Kpa oraz zostały skutecznie, zgodnie z art. 109 Kpa 

doręczone (podpisy stron potwierdzające osobisty odbiór decyzji lub zwrotne potwierdzenia 

odbioru dołączone do akt).

Zgodnie z art. 19 pkt 10 dotyczącym prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów 

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób 

stwierdzono, że Powiat Polkowicki nie prowadzi domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym. Dyrektor Centrum złożyła oświadczenie, iż potrzeby w tym zakresie 

zabezpieczają poszczególne gminy.

W ramach oceny realizacji zadania wynikającego z art. 19 pkt 11 ustawy ustalono, że 

aktualnie Powiat Polkowicki nie dysponuje mieszkaniami chronionymi.

W ramach realizacji art. 19 pkt 12 ustawy stwierdzono, że Powiat nie prowadzi 

ośrodka interwencji kryzysowej jako odrębnej jednostki. Natomiast w strukturze 

organizacyjnej Centrum wyodrębniono Zespół ds. Interwencji Kryzysowej. W skład zespołu 

wchodzą kierownik, psycholog, główny specjalista i prawnik. Podejmowane działania 

koncentrują się na rozwiązaniu trudności z uwzględnieniem poczucia bezpieczeństwa osoby 

zwracającej się o pomoc.

W ramach interwencji świadczone jest również schronienie w Domu Interwencji 

Kryzysowej w Chocianowie, którym dysponuje Centrum. Na podstawie złożonego przez 

Dyrektora Centrum oświadczenia stwierdzono, że Dom posiada 13 miejsc.

Organ kontrolny ustalił, że zadania powiatu z zakresu administracji rządowej 

określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy nie były realizowane przez Centrum 

w Polkowicach ze względu na brak wniosków osób posiadających status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy 

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie powiatu polkowickiego nie funkcjonują 

takie ośrodki.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat należy realizacja zadań wynikających 

z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, 

rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
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W okresie objętym kontrolą w powiecie polkowickim realizowane były dwa rządowe 

programy tj. „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie” oraz „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” .

Na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, starosta przy pomocy 

centrum sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym 

rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji 

kryzysowej. Mając na uwadze fakt, że Powiat Polko wieki nie prowadzi żadnej z w/w jednostek 

zatem centrum pomocy nie sprawuje nadzoru w tym zakresie.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Polkowicach stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą realizacji zadań z zakresu 

interwencji kryzysowej przez Zespół do spraw interwencji kryzysowej, będący częścią 

struktury organizacyjnej Centrum. Wobec powyższego wydaje się następujące zalecenie 

pokontrolne:

1. Podjąć działania zmierzające do utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

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: 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((jedn. tekst 
Dz. U. 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. Jednocześnie proszę w terminie do 31 października 2017 roku 
przedstawić Wojewodzie Dolnośląskiemu harmonogram realizacji zalecenia przedstawionego 
w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie:
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(podpis kierownika jednostki kontrolującej)
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