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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 3 - 1 5  grudnia 2017 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) 

zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolny w składzie Honorata Borowiec -  przewodnicząca 

i Piotr Szafarowicz -  kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zwanym dalej „PCPR” dotyczącą 

realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej oraz 

zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres 

od 1 grudnia 2016 roku do 13 grudnia 2017 roku. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli 

na II półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jaworze pełniła Pani Izabela Aniołek, odpowiedzialna za wykonywanie zadań 

w obszarach kontrolowanych zagadnień.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością. Uzasadnieniem oceny jest stan faktyczny i prawny ustalony 

w protokole kontroli podpisanym dnia 23 stycznia 2018 roku, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze powstało na mocy uchwały 

nr W24/99 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. W okresie objętym kontrolą jednostka 

funkcjonowała w oparciu o Regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą nr 191/2016 Zarządu 

Powiatu Jaworskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze oraz wszyscy 

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z merytoryczną działalnością centrum 

mają kwalifikacje zawodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o pracownikach 

samorządowych. Dyrektor PCPR została również prawidłowo upoważniona przez Starostę 

Jaworskiego do załatwiania spraw m.in. z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jaworze realizowało prawidłowo zadania własne powiatu wynikające z art.19 pkt 1, 2, 6, 7, 

8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku realizacji zadań 

powiatu opisanych w art. 19 pkt 6 i 10 ustawy niektóre z kontrolowanych decyzji 

administracyjnych wydanych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 

obarczone były błędem w postaci nieprawidłowego oznaczenia organu wydającego decyzję. 

Podkreśla się, iż art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), wskazuje na obowiązek 

oznaczania organu administracji wydającego decyzję, a nie jego urzędu. Urząd będąc 

aparatem pomocniczym organu administracji nie posiada kompetencji władczych. Zwraca się 

również uwagę na stosowanie aktualnych publikatorów Kodeksu postępowania 

administracyj nego 

w podstawach prawnych decyzji.

Zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Powiat 

Jaworski nie prowadził ośrodka interwencji kryzysowej. Zadania w zakresie interwencji 

kryzysowej realizowane były jedynie w zakresie poradnictwa specjalistycznego 

świadczonego przez osoby zatrudnione w Zespole ds. interwencji kryzysowej oraz 

poradnictwa specjalistycznego, będącym w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jaworze. W myśl art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w ramach 

interwencji kryzysowej winno udzielać się natychmiastowej specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego,
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w sytuacjach uzasadnionych -  schronienia do 3 miesięcy. Powiat Jaworski nie zapewnia 

schronienia mieszkańcom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Również realizacja zadania 

z zakresu administracji rządowej określonego w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy możliwa jest tylko 

w formie poradnictwa specjalistycznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze prawidłowo realizowało zadania 

z zakresu administracji rządowej określone w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz wypełniało 

obowiązek, o którym mowa w art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jaworze stwierdzono nieprawidłowości:

1. Powiat Jaworski nie prowadził ośrodka interwencji kryzysowej i nie zapewniał 

schronienia osobom w sytuacjach kryzysowych.

Wobec powyższego wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić do realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej przez ośrodek 

interwencji kryzysowej.

2. Podstawa prawna: art. 6 pkt 5, art. 19 pkt 12, art. 112 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji: 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks. jedn. 

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. Proszę jednocześnie w terminie do dnia 31 grudnia 

2018 roku powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag 

i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymują:

1. Starosta Jaworski

2. a/a
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