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Pani
Wioleta Kostiańczuk - Tulikowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałbrzychu

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

W dniach 24 -  25 maja 2018 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 

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

kontrolny w składzie Edyta Kubicka -  przewodnicząca i Małgorzata Siłka -  kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wałbrzychu z zakresu realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 

ustawy o pomocy społecznej (zwanej w dalszej części wystąpienia „ustawą”), struktury 

organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji zawodowych jej pracowników. Kontrolą objęto 

okres od 1 maja 2017 roku do 24 maja 2018 roku. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

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

Kontroli na I półrocze 2018 r. W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu pełniła Pani Wioleta Kostiańczuk - Tulikowska 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli.

W ramach działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem oceny jest stan faktyczny i prawny ustalony 

w protokole kontroli podpisanym przez Dyrektora dnia 25 czerwca 2018 roku, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zostało powołane do życia 

na mocy uchwały Nr 11/14/98 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. 

Przedstawiony podczas kontroli Statut został nadany uchwałą Nr XXIV/129/14 Rady 

Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 września 2014 roku. Centrum działa zgodnie



z Regulaminem Organizacyjnym przyjętym Uchwałą nr 140/2015 Zarządu Powiatu 

Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. Ponowne zmiany w Regulaminie wprowadzono 

uchwałami:

• nr 38/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2016 roku

• nr 144/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku 

® nr 151/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku

Podyktowane były one potrzebami reorganizacji struktury zatrudnienia i dostosowaniem 

wymiaru etatowego pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Jednostka ma siedzibę w dwóch budynkach przy al. Wyzwolenia 20 i 24 

w Wałbrzychu. W budynku Nr 24 na parterze znajduje się podjazd dla osób 

niepełnosprawnych i tu załatwiane są z nimi sprawy.

Dyrektorem PCPR jest Pani Wioleta Kostiańczuk - Tulikowska. W toku kontroli 

stwierdzono, że Dyrektor PCPR posiada upoważnienia Starosty Wałbrzyskiego 

do załatwiania indywidualnych spraw m.in. z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W trakcie czynności 

kontrolnych stwierdzono także, że Centrum wykonuje zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia.

Na dzień kontroli Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zatrudnieni 

pracownicy posiadali wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.

Organ kontrolny ustalił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu 

realizowało zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

i 18 ustawy. Określone w: pkt 7 (dotyczące pomocy w integracji ze środowiskiem...,), pkt 13 

(dotyczące udzielania informacji o prawach i uprawnieniach), pkt 14 (dotyczące szkolenia 

i doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej), pkt 15 (dotyczącego doradztwa 

metodycznego), pkt 16 (dotyczące realizacji programów osłonowych), pkt 17 (dotyczące 

sporządzania sprawozdawczości), pkt 18 (dotyczące sporządzania oceny pomocy społecznej) 

wykonywane były bez zastrzeżeń.

Zadanie określone w art. 19 pkt 10 ustawy, nie było realizowane. Na terenie powiatu 

wałbrzyskiego nie funkcjonuje dom pomocy społecznej. Gminy w ramach swojej działalności 

organizują opiekę nad osobami starszymi i innymi wymagającymi całodobowej opieki. 

Zadania wynikające z art. 19 pkt 8 i art. 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy, również nie były 

realizowane z uwagi na fakt nieprzebywania na terenie powiatu wałbrzyskiego 

cudzoziemców, w tym posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
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W ramach oceny realizacji zadania wynikającego z art. 19 pkt 1 ustawy (dotyczy 

Strategii) ustalono, że jest opracowana Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Wałbrzyskim obowiązująca w latach 2014-2020. W podrozdziale 

monitoring i ewaluacja wskazano, że wdrażanie Strategii monitorowane będzie na bieżąco 

przez realizatorów merytorycznych poszczególnych zadań, natomiast ocena stopnia realizacji 

i osiągniętych efektów będzie dokonywana corocznie przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego. 

Pomimo tego zapisu, taka ocena nie jest dokonywana w formie odrębnego dokumentu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) przedkłada corocznie Radzie Powiatu 

sprawozdanie z działalności PCPR, natomiast nie posiada informacji o działaniach innych 

instytucji wskazanych jako realizatorów Strategii, zatem nie realizuje zadania wynikającego 

z art. 112 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, w którym mowa, że powiatowe centra pomocy 

rodzinie koordynują realizację strategii.

Odnosząc się do zadania określonego w art. 19 pkt 2 ustawy (dotyczy 

specjalistycznego poradnictwa), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu 

poradnictwo specjalistyczne prowadzi m.in. psycholog, w zakresie obowiązków którego 

oprócz wsparcia psychologicznego są konsultacje oraz sporządzanie diagnoz. Analiza umów 

pomiędzy psychologiem a PCPR wskazuje, że jego pomoc skierowana była do rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka (działających na podstawie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej), zatem pominięty został klient pomocy społecznej.

W ramach oceny realizacji zadania wynikającego z art. 19 pkt 6 ustawy (dotyczy 

pomocy na usamodzielnienie) ustalono, że ocena końcowa procesu usamodzielnienia jednej 

z wychowanek M.Ł, która skorzystała z przysługujących jej form pomocy związanych 

z procesem usamodzielnienia, nie została dokonana. Znajdująca się w dokumentach ocena 

końcowa datowana była na 2011 r., to jest na czas, kiedy podopieczna jeszcze realizowała 

swój indywidualny program usamodzielnienia. Wskazane jest zatem uaktualnić dokumentację 

w tym zakresie i sporządzić ocenę końcową procesu usamodzielnienia ww. wychowanki.

W ramach oceny realizacji zadania wynikającego z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy 

społecznej (dotyczy prowadzenia mieszkań chronionych i ośrodków wsparcia) stwierdzono, 

że porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a miastem Wałbrzych 

na prowadzenie mieszkania chronionego zostało rozwiązane w 2017 r. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. nie prowadzi 

już mieszkań chronionych. Na dzień kontroli również takiej jednostki nie prowadził Powiat 

Wałbrzyski. Pomimo oświadczenia Dyrektora PCPR w Wałbrzychu odnośnie braku potrzeb
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w tym zakresie, podczas kontroli stwierdzono, że jednak taka potrzeba występuje. Analiza 

dokumentacji wychowanków usamodzielnianych wskazuje wprost na zapisy w ich 

programach usamodzielnienia dotyczące braku mieszkań do których mogliby oni powrócić po 

osiągnięciu pełnoletności i konieczności skorzystania z lokali zastępczych, w tym mieszkań 

chronionych.

Odnosząc się natomiast do prowadzenia ośrodków wsparcia, stwierdzono, że takiej 

jednostki nie ma, natomiast osoby z Powiatu Wałbrzyskiego dotknięte przemocą w rodzinie 

są przyjmowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia znajdujący się na terenie 

Wałbrzycha, gdzie mogą uzyskać oprócz specjalistycznego poradnictwa dla ofiar przemocy 

w rodzinie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia również schronienie w hostelu.

Natomiast w myśl art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej (dotyczy prowadzenia 

ośrodków interwencji kryzysowej), Powiat Wałbrzyski na mocy porozumienia Nr POWIAT 

GRODZKI/BE W/Dotacja/ l/l/l-D /2017 z dnia 29 maja 2017 r. powierzył Gminie Wałbrzych 

w 2017 r. realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -  interwencji 

kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego. W ramach porozumienia zostało 

określone, że Gmina Wałbrzych udzielała natychmiastowej specjalistycznej pomocy 

psychologicznej i w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, 

a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy, jednorazowo dla nie więcej 

niż 7 mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będących w sytuacji kryzysowej. Powyższe 

porozumienie jest kontynuowane również w 2018 r. pod numerem UM/BZS/INNE/1/1/1- 

G/2018.

W związku z powyższym osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej związanej 

z przemocą jak i z innych przyczyn, mają zapewnione przez Powiat Wałbrzyski wparcie 

i poradnictwo, a w sytuacjach uzasadnionych także schronienie.

Zadanie określone w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczące prowadzenia i rozwoju 

infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie powiatu 

wałbrzyskiego jest realizowane. Prowadzony jest Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy mieszczący się przy ul. Ogrodowej 2A w Wałbrzychu. Placówka realizuje 

zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 

roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Realizowano także zadanie, o którym mówi art. 20 ust.l pkt 3 ustawy, dotyczący 

zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu m.in. 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Powiat Wałbrzyski poprzez
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Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu realizował w ramach tego 

zadania program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Zadanie miało na celu 

wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, wspieranie rodziny i integrację społeczną.

Zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy, Dyrektor PCPR, w myśl § 6 pkt 6 Regulaminu 

Organizacyjnego sprawuje w imieniu starosty nadzór nad działalnością Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wałbrzychu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak koordynacji realizacji zadań określonych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

2. Brak poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii dla osób z obszaru pomocy 

społecznej.

3. Brak prowadzenia mieszkań chronionych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Należy podjąć działania w celu koordynacji realizacji Strategii,

Podstawa prawna: art. 112 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 

ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Należy zapewnić wsparcie psychologiczne klientom pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 

ze zm.).

Termin realizacji: 31.08.2018 r.

3. Należy podjąć działania zmierzające do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu 

mieszkania chronionego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 

ze zm.).

Termin realizacji: 31.12.2018 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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 Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się 
do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
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Proszę jednocześnie w terminie do dnia 31 września 2018 roku powiadomić 
Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 
w niniejszym wystąpieniu.

Z A s W ^ n ^ . j e ^ S r a ^ )

O trzym ują :
1. S tarosta Pow iatu W ałbrzyskiego,
2. a/a
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