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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 7 maja 2018 r. na podstawie art. 22 pkt 8, art. 126 i art.127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą” oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 129 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zespół kontrolerów: Ewelina Zygmunt, starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący 

kontroli i Helena Sławska, starszy inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził 

kontrolę doraźną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, zwanym w dalszej części 

wystąpienia „Ośrodkiem” lub „OPS”. Tematem kontroli była ocena zasadności przyznania 

przez OPS świadczeń z pomocy społecznej na rzecz osoby zamieszkującej w Bielawie.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku z pismem zawierającym prośbę 

o wyjaśnienie zasadności przyznania zasiłków z pomocy społecznej osobie, która zamieszkała 

na terenie Bielawy.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 7 maja 2018 r.

Jednostką kieruje Pan Robert Bąk zatrudniony na stanowisku Dyrektora OPS 

w Bielawie, który ponosi odpowiedzialność za realizowane zadanie w okresie objętym 

kontrolą.

Podpisany przez Pana w dniu 23 maja 2018 r. protokół kontroli, do którego nie 

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

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.



Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bielawie w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w kontrolowanej 

sprawie.

W analizowanej sprawie świadczenia z pomocy udzielane były na wniosek osoby 

zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. Badanie 

dokumentacji wykazało, że przyznanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych na zakup 

żywności i zasiłku celowego w postaci pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku 

(1 posiłek) z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 

2020 następowało w drodze decyzji administracyjnych, stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, 

wydanych przez Dyrektora OPS, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bielawa.

Sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową osoby ubiegającej się 

o świadczenia ustalono prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz 

dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Przeprowadzony 

wywiad środowiskowy sporządzono terminowo, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem 

zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. W wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny dokonał w sposób 

właściwy analizy i oceny sytuacji rodziny, a następnie sformułował wnioski z niej 

wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający 

wywiad brał pod uwagę sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową 

świadczeniobiorcy. Ponadto analizował, czy rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną 

sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe. Przed wydaniem decyzji 

sprawdzał czy rodzina spełniała kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe, dochody rodziny, początek i koniec uprawnień 

do świadczeń ustalone były prawidłowo.

Decyzje sporządzone zostały terminowo tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 

złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j.D z. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.), zwanej dalej 

„k.p.a.”. W trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot kontrolowany z urzędu sprostował 

omyłkę zawartą w treści uzasadnienia decyzji przyznających zasiłek okresowy, co nie miało 

wpływu na przyznaną pomoc. Decyzje doręczone zostały zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 

20 lipca 2011 r. wprowadził Kodeks Etyki pracowników OPS w Bielawie, stanowiący 

załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Kodeks Etyki wyznacza standardy postępowania, których 

powinni przestrzegać pracownicy Ośrodka, w związku z wykonywaniem przez nich swoich



obowiązków. Jego zapisy odnoszą się do zawodu, relacji ze współpracownikami, 

beneficjentami i pracodawcą. Wszyscy pracownicy złożyli oświadczenie o zapoznaniu się 

z Kodeksem Etyki, które dołączono do akt pracowniczych. Zgodnie z § 8 ust. 2 Kodeksu 

Etyki (Zasada bezstronności i niezależności) na postępowanie pracowników nie może mieć 

wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownik nie może 

uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby 

jakikolwiek interes finansowy. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami 

Kodeksu Etyki Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie zobowiązuje pracowników 

do przestrzegania zasad z niego wynikających. Normy w nim zawarte wskazują, jak 

pracownicy socjalni mają się zachowywać, a jak nie powinni postępować, bowiem ponoszą 

odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

Dyrektor OPS w Bielawie spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji 

zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. posiada wymagany 

staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Pracownik socjalny zatrudniony w Ośrodku, zajmujący się kontrolowaną sprawą spełnia 

wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ww. ustawy.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w zakresie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, nie formułuje się zaleceń 

pokontrolnych.
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