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Wrocław, dnia } maja 2018 r.

Pani
Ewa Romańczuk
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Oławie

Wystąpienie pokontrolne

W  dniach 26 - 28 lutego 2018 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 

1769 zezm .), 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.) 

zespół kontrolerów: Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, 

Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Oławie, ul. 3-go Maja 18 g/u, 

55-200 Oława, z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy, w szczególności zgodności 

zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak również zapisów 

art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą 

okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 26 lutego 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w  dniu 18 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2018 r.

Jednostką kieruje Pani Ewa Romańczuk zatrudniona na stanowisku Kierownika 

Ośrodka od dnia 1 stycznia 2004 r., a od dnia 20 stycznia 2017 r. na stanowisku Dyrektora.

Pani Ewa Romańczuk ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w  okresie 

objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 19 kwietnia 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 z nieprawidłowościami działania 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie w zakresie zgodności zatrudnienia



pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym 

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, 

które dotyczą:

-  opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

(pkt 1),

-  sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),

-  udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),

-  świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),

-  organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),

-  dożywiania dzieci (pkt 14),

-  sprawienia pogrzebu, w  tym osobom bezdomnym (pkt 15),

- kierowania do domu pomocy społecznej, ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu (pkt 16),

-  udzielania pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego (pkt 16a),

-  sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

(pkt 17),

-  utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków 

na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

-  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).



Zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym 

osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie było 

realizowane, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka nie złożono wniosków o pomoc 

w powyższym zakresie.

W okresie objętym kontrolą do dnia 25 lutego 2018 r. Dyrektor Ośrodka, na podstawie 

Uchwały Nr XLI/299/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 czerwca 2005 r. wydawał 

decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Burmistrz 

Miasta Oława z dniem 26 lutego 2018 r. na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opield zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j . Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) upoważnił Dyrektora Ośrodka Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oławie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych 

dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące przyznawania zasiłków celowych 

w formie biletu kredytowanego oraz zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, dotyczące opłacania 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 

ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem bądź 

rodzeństwem, w okresie objętym kontrolą nie były realizowane, bowiem jak wyjaśnił 

Dyrektor Ośrodka nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Gmina Miejska Oława nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach 

chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy). Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora na terenie 

miasta Oława funkcjonuje mieszkanie chronione prowadzone przez Powiat Oławski jako 

forma świadczenia pomocy społecznej zorganizowanej dla osób usamodzielnionych 

opuszczających pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób pod opieką 

specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością lokalną. 

Użytkownikami są osoby usamodzielniane w wieku od 18 do 25 roku życia, pochodzące 

z powiatu oławskiego, opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, które 

korzystają z pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie to pochodzi 

z zasobów Gminy Miejskiej, która w dniu 30.03.2015 r. zawarła umowę najmu lokalu 

mieszkalnego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Wskazana umowa 

obowiązuje od 1.04.2015 r. do chwili obecnej. Ponadto Gmina Miejska pismem

3



nr GKM.7142.9.2018 r. z dnia 22.02.2018 r. zadeklarowała udostępnienie lokalu 

mieszkalnego w br. w celu utworzenia mieszkania chronionego zgodnie z art. 53 ustawy 

o pomocy społecznej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora ustalono, że Gmina realizuje zadania własne 

wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3a, 4 i 5 ustawy, które dotyczą:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych specjalnych (pkt 1),

-  opracowania i realizacji projektów socjalnych (pkt 3a),

-  realizacji programów osłonowych (pkt 4),

-  współpracy z powiatowym urzędem pracy w  zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach (pkt 5).

Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczącego 

przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie złożono 

wniosków na ww. formę pomocy.

Gmina na swoim terenie nie prowadzi domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia 

o zasięgu gminnym (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Dyrektor wyjaśnił, że na terenie powiatu 

funkcjonuje DPS, który zabezpiecza potrzeby w tym zakresie. Na terenie miasta Oława 

funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego. Siedziba Placówki mieści się w  Oławie przy 

ul. Młyńskiej 12 b - Filia Placówki mieści się przy ul. Kamiennej 4.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 

6 i 9 ustawy, które dotyczą:

- realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia (pkt 6),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Zadanie dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 

w  miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3), nie było 

realizowane, gdyż, jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w okresie objętym kontrolą nie wpłynął 

żaden wniosek o taką formę pomocy.

, Zadanie dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy) nie
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było realizowane, gdyż, jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w okresie objętym kontrolą nie było 

takich zdarzeń.

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). Zgodnie z wyjaśnieniami 

Dyrektora Ośrodka, MOPS w Oławie przygotowuje dokumentację oraz przeprowadza 

wywiady środowiskowe dla mieszkańców Oławy, którzy korzystają z ŚDS w Ścinawce 

Dolnej na podstawie Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 stycznia 2013 r. 

pomiędzy Gminą Oława, a Miastem Oława w sprawie powierzenia Gminie Oława zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Oleśnicy Małej 

dla mieszkańców Miasta Oława. Z tej formy pomocy skorzystało w 2017 roku -  10 osób, 

w 2018 roku -1 0  osób.

Zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 7 dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

0 których mowa w art. 5a oraz zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 8 dotyczące przyznawania

1 wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Dyrektora Ośrodka, w  okresie objętym kontrolą nie 

złożono wniosków na ww. formy pomocy.

W Gminie Miejskiej Oława zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące 

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, nie było 

realizowane, ponieważ, jak zapewnił Dyrektor Ośrodka, nie było potrzeb w tym zakresie.

Dyrektor Ośrodka nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy), zapewnił jednakże, że pracownicy socjalni udostępniali 

klientom druki i udzielali wszechstronnych informacji, w tym zakresie.

Dyrektor MOPS w Oławie składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania 

z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 

ust. 9 ustawy).

Dyrektor MOPS w Oławie 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. 

Pracownicy socjalni terenowi, zatrudnieni w Ośrodku na dzień kontroli, spełniali wymogi
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odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ww. ustawy.

Podczas postępowania kontrolnego ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku 

starszego specjalisty pracy socjalnej i ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb 

Społecznych -  posiada dyplom pracownika socjalnego oraz jednolite studia wyższe 

magisterslde na kierunku socjologia o specjalności praca socjalna i służby społeczne 

(ukończone w lipcu 2012 r.).

Ukończone przez ww. studia wyższe magisterskie nie uprawniają do zajmowania 

stanowiska starszego specjalisty pracy socjalnej.

W okresie objętym kontrolą dodatek do- wynagrodzenia w wysokości 250 zł 

wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy 

socjalni terenowi zatrudnieni w MOPS. W aktach osobowych pracowników znajdowały się 

stosowne pisma o przyznaniu powyższego dodatku oraz przyjęte i podpisane zakresy 

czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Miejskiej Oława 

zamieszkały przez 31 375 mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.), w tym 686 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie na dzień kontroli było 

zatrudnionych, w pełnym wymiarze czasu pracy, 16 pracowników socjalnych realizujących 

pracę socjalną.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 

jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 

mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych 

pracą socjalną w  stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych.

W przypadku MOPS w Oławie powyższy wskaźnik jest spełniony, zarówno w stosunku 

do liczby mieszkańców gminy, jak i do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych pracą socjalną.

W sprawdzonych sprawach dotyczących świadczenia usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

l.W  przypadku sprawy Nr 2 ) w podstawie prawnej wydanych decyzji dotyczących



przyznania pomocy w  formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi przywołano art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenie 

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Natomiast nie wskazano szczegółowych 

przepisów, na podstawie których przyznano przedmiotowe usługi;

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. w decyzji administracyjnej należy powołać podstawę prawną, 

w oparciu o którą decyzja ta została wydana. Podstawę prawną należy wskazać precyzyjnie 

z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów, zarówno prawa materialnego 

jak i procesowego, które były podstawą rozstrzygnięcia w danej sprawie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych specjalnych stwierdzono następująca nieprawidłowość:

1. We wszystkich sprawdzonych sprawach w  uzasadnieniu decyzji administracyjnych 

umieszczono zapis, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy 

przyznawanie zasiłków celowych specjalnych, co jest niezgodne z art. 17 ust. 2 pkt 1 

ustawy, który stanowi, że do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością 

o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

- zatrudnienie na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej osoby nieposiadającej 

wymaganych kwalifikacji,

- brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

- nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania 

pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz specjalnych zasiłków celowych.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. N a stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej zatrudniać osoby które ukończyły 

studia wyższe nadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub 

posiadające dyplom pracownika socjalnego i specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik

7



socjalny. W związku z powyższym dostosować stanowisko pracy I .do posiadanych

kwalifikacji zawodowych.

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. nr 48, poz 320), art. 116, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

0 pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze 

obowiązkowym dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach 

chronionych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin wykonania: 30.09.2018 r.

3. W podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy 

społecznej wskazywać konkretne przepisy, które mają zastosowanie przy rozstrzyganiu 

sprawy. Uzasadnienia ww. decyzji formułować w sposób jasny, jednoznaczny

1 zrozumiały dla każdej ze stron postępowania, bez możliwości różnej interpretacji, 

w  oparciu o cały zebrany materiał dowodowy.

Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1769 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku 
niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

POUCZENIE

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Oława
2. a/a
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11;
Oddział Kontroli i Nadzoru 

w Pomocy Społecznej

U ¿.i-* Ls>; o

Dyrektor

Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu

W związku z otrzymanym w dniu 21 maja 2018 r wystąpieniem 
pokontrolnym obejmującym kontrolę w MOPS Oława w dniach 26-28 luty 2018 
r.( znak ZP-KNPS.431.6.8.2018.KJ) zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z 12 marca 
2004 r o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U z 2017 poz. 1769 ze zm.)zgłaszam 
zastrzeżenia do pkt 1 otrzymanych zaleceń pokontrolnych w zakresie 
dostosowania stanowisko pracy I , do posiadanych kwalifikacji 
zawodowych.

Wyjaśniam, co następuje:

ukończył Szkołę Policealną Pracowników Społecznych w 2007 
r -  posiada dyplom pracownika socjalnego oraz jednolite studia wyższe 
magisterskie na kierunku socjologia o specjalności Praca socjalna i Służby 
Społeczne ( ukończone w 2012 r).

Zdaniem kontrolujących ukończone przez pracownika studia wyższe 
magisterskie nie uprawniają go do zajmowania stanowiska starszego specjalisty 
pracy socjalnej.

MOPS w Oławie wyjaśnia ,iż pracownik ten rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku 
Socjologia, specjalizacja Służby socjalne w październiku 2002 r tj. przed 1 
maja 2004 r. a zakończył w 2012 roku i uzyskał tytuł magistra socjologii. 
Zdaniem Ośrodka zgodnie z art. 156 ust.3a ustawy o pomocy społecznej
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pracownik ten w związku z datą rozpoczęcia studiów ma uprawnienia do 
wykonywania zawodu pracownika socjalnego , gdyż ukończył studia wyższe 
nadające mu takie uprawnienia . Tym samym ma również kwalifikacje do 
zatrudnienia go na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej .

Załączniki:
- zaświadczenie z dnia 3.01.2004
- pismo pracownika z dnia 5.01.2014

Do wiadomości: 
-a/a.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.6.8.2018.KJ

Wrocław, dnia (> czerwca 2018 r.

Pani
Ewa Romańczuk
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy'Społecznej 
w Oławie

W odpowiedzi na zgłoszone pismem znak SŚ.XIII.83.2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

(data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 czerwca 2018 r.) zastrzeżenia 

do pkt 1 zaleceń pokontrolnych zamieszczonych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 maja 

2018 r., wydanych po przeprowadzonej dniach 26 -  28 lutego 2018 r. kontroli kompleksowej 

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej informuję, że zastrzeżenia zostały 

uwzględnione.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że 1 >*' i j  zatrudniony

na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej ukończył Szkołę Policealną Pracowników 

Służb Społecznych, posiadał dyplom pracownika socjalnego. Ponadto stwierdzono, że w lipcu 

2012 r. ukończył jednolite studia wyższe magisterskie na kierunku socjologia o specjalności 

praca socjalna i służby społeczne. Organ kontrolny uznał, że ukończone przez ww. studia 

wyższe magisterskie nie uprawniają do zajmowania stanowiska starszego specjalisty pracy 

socjalnej i wydał zalecenie pokontrolne nr 1 o treści: „Na stanowisku starszego specjalisty 

pracy socjalnej zatrudniać osoby które ukończyły studia wyższe nadające uprawnienia 

do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub posiadające dyplom pracownika 

socjalnego i specjalizacją I  stopnia w zawodzie pracownik socjalny, W związku z powyższym 

dostosować stanowisko pracy .do  posiadanych kwalifikacji zawodowych

Na powyższym stanowisku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009 r. w  sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1786), może być zatrudniona osoba, która posiada wykształcenie wyższe według odrębnych



przepisów (w tym przypadku ustawy o pomocy społecznej), bądź legitymuje się dyplomem 

pracownika socjalnego i specjalizacjąII stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Podczas czynności kontrolnych w siedzibie MOPS udzielający wyjaśnień Dyrektor 

Ośrodka nie przedstawił posiadanych dokumentów dotyczących daty rozpoczęcia studiów 

przez ww. pracownika tj. zaświadczeń z uczelni, czy pism o przyznanie urlopu szkoleniowego 

w związku z kontynuowaniem nauki na studiach wyższych. Dyrektor kontrolowanej jednostki 

nie odniósł się do tej kwestii w składanych wyjaśnieniach do protokołu kontroli, nie wniósł 

także zastrzeżeń do przedmiotowego protokołu.

Z dołączonych do ww. pisma dokumentów tj. kserokopii zaświadczeń z uczelni 

wynika, że ; rozpoczął jednolite studia magisterskie na kierunku

socjologia o specjalności służby socjalne w 2002 r. tj. przed 1 maja 2004 r., natomiast 

ukończył je  w lipcu 2012 r. Zgodnie z art. 156 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

0 pomocy społecznej (t. j.D z . U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) osoby, które przed dniem

1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: 

pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych 

studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. W związku z tym, na podstawie 

ukończonych studiów wyższych magisterskich ww. pracownik posiada kwalifikacje 

do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i zajmowania stanowiska starszego 

specjalisty pracy socjalnej.

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Oława
2.a/a
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