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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 -  25 października 2018 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a) i lit. b) 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy: Emilia Molska 

- Kaźmierczak - inspektor wojewódzki i Magda Saska - inspektor wojewódzki z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 105, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „MOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Ośrodka w zakresie organizowania systemu 

pracy z rodziną w gminie oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 

roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 

2018 r. funkcję Kierownika Ośrodka pełniła Pani Grażyna Kuczyńska odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach. W okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 

2018 r. pełniącą obowiązki Kierownika była Pani Wiesława Kędzierska. Zarządzeniem



nr 0050.553.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 września 2018 r. na stanowisko 

Kierownika MOPS, z dniem 1 października 2018 r., została powołana Pani Agnieszka 

Chlebosz.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z uchybieniami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Kontrola została odnotowana w Rejestrze kontroli pod numerem 2. Postępowanie kontrolne 

przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych 

zadań, aktów prawa miejscowego, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej 

kwalifikacje zawodowe pracowników, oświadczeń złożonych przez Kierownika oraz rozmów 

z asystentem rodziny. {dowód: akta kontroli str. 71-72)

W myśl art. 10 ustawy pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina 

zleciła realizację tego zadania w tiybie art. 190 ustawy. Uchwałą nr XV.69.2012 Rady Miasta 

Wojcieszów z dnia 29 lutego 2012 r. kontrolowana jednostka została wyznaczona 

do realizacji zadań gminy określonych w ustawie. Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy dla Gminy 

Wojcieszów został opracowany „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 -  2018”. 

Program został przyjęty uchwałą nr XX.98.2016 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 

30 czerwca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994) podejmowanie uchwał należy do właściwości rady gminy.

Jako główny cel Programu wskazano wspieranie rodzin zagrożonych problemami 

oraz przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych. 

Określono cele szczegółowe, wyszczególniono zadania oraz realizatorów i partnerów 

(jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe). Ośrodek 

wykonywał zadania poprzez pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji zapewniając im wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp 

do specjalistycznego poradnictwa. {dowód: akta kontroli str. 19-26)

W obszarze dotyczącym form pracy z rodziną, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, 

pracownicy MOPS (asystent rodziny lub pracownik socjalny) wskazywali osobom i rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, gdzie mogą 

uzyskać pomoc i tam je kierowali. Rodziny mogły korzystać z konsultacji, poradnictwa 

specjalistycznego i terapii świadczonej w:

• Punkcie konsultacyjnym w Wojcieszowie (nieodpłatną pomoc świadczył specjalista 

terapii uzależnień w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii),

• Szkole Podstawowej w Wojcieszowie (konsultacje z pedagogiem, psychologiem
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i logopedą),

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi (psycholog),

• Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Złotoryi (pomoc psychologiczna, terapia 

logopedyczna, terapia rodzinna),

• Poradni Zdrowia Psychicznego w Złotoryi i Poradni Zdrowia Psychicznego w Jeleniej 

Górze (pomoc psychologiczna i psychiatryczna),

• Ośrodku Terapii Uzależnień w Legnicy,

• Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Szklarskej Porębie.

Kierownik Ośrodka oświadczył, że w okresie kontrolnym na terenie gminy Wojcieszów

nie było możliwości korzystania z mediacji oraz żadna z rodzin nie zgłosiła takiej potrzeby.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

zorganizowano:

• Kolonię letnią w Niechorzu dla 15 dzieci z rodzin, w których występował problem 

alkoholowy,

• Kampanie profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł“ i „Postaw na rodzinę“ w Szkole 

Podstawowej w Wojcieszowie. W organizowanych w ich ramach zawodach 

sportowych i piknikach rodzinnych wzięło udział około 288 osób,

• Wyjazd do kina dla 60 uczniów,

• Piknik rodzinny „Wakacje bez używek“ dla około 120 osób (organizator: Parafia 

rzymsko - katolicka w Wojcieszowie).

Ponadto w każdy czwartek w siedzibie MOPS odbywały się spotkania grupy anonimowych 

alkoholików (AA). Dziesięcioro dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka skorzystało 

również z wypoczynku letniego w Międzywodziu finansowanego przez Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu. Dodatkowo na terenie gminy prowadzono działania mające na celu 

organizowanie czasu wolnego dzieci oraz wsparcie psychologiczno -  pedagogiczne rodzin. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jednostki organizacyjne miasta podejmowały także 

inne działania na rzecz wsparcia rodzin. Na terenie Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie 

organizowane były zajęcia kompensacyjno -  korekcyjne, dydaktyczno -  wyrównawcze, 

muzyczno -  rytmiczne, taneczne, teatralne oraz gimnastyka korekcyjna. Uczniowie wzięli 

też udział w projekcie mającym na celu zwiększenie ich szans edukacyjnych pn. „Lepszy start 

w przyszłość“. MOPS we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizował projekty 

socjalne, m.in. „Spotkanie z Mikołajem“. Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa 

organizowało wycieczki, których celem była integracja społeczna i wzmacnianie więzi



rodzinnych. Powyższe działania organizowane dla rodzin umożliwiały wymianę doświadczeń 

oraz zapobiegały izolacji, co stwarzało możliwość uzyskania pomocy z obszaru grup wsparcia.

W okresie kontrolnym żadna rodzina nie korzystała z usług dla rodzin z dziećmi, 

w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, ze zm.) pomoc prawna była realizowana 

w Urzędzie Miasta w Wojcieszowie. Ponadto działały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Starostwie Powiatowym w Złotoryi oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej 

W Świerzawie. {dowód: akta kontroli str. 27-29, 31-33)

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, zadaniem asystenta jest pomoc rodzinie w poprawie 

jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także 

pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. 

Asystent powinien również wspierać aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywować 

jej członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do zadań asystenta należą 

też motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców kształtujących prawidłowe 

wzorce rodzicielskie i umiejętności psychospołeczne, udzielanie wsparcia dzieciom, 

w szczególności przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań 

interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz 

realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076). Podstawą działania asystenta rodziny jest 

plan pracy z rodziną, opracowywany i realizowany we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. W przypadku dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej, plan pracy z rodziną (skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu 

w tej formie opieki) jest opracowywany we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta jest dokumentowanie pracy z rodziną, 

dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie 

jej podmiotowi zatrudniającemu asystenta oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny 

po zakończeniu pracy z rodziną. Asystent współpracuje z jednostkami administracji rządowej 

i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, jak również 

z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc 

przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
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Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. a) ustawy rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych MOPS 

w Wojcieszowie zapewniał wsparcie i pomoc asystenta rodziny. W Ośrodku utworzono jeden 

etat asystenta. Analiza zakresu czynności asystenta wraz z załączonymi aneksami wykazały, 

że nie łączył on pracy asystenta z obowiązkami pracownika socjalnego, co zgodne jest 

z art. 17 ust. 3 ustawy. Asystentowi powierzono jednak zadania wykraczające poza wskazane 

przez ustawodawcę w art. 15 ust. 1 ustawy, dlatego też wskazane jest uregulowanie 

tej kwestii. W myśl art. 15 ust. 4 ustawy asystent obejmował opieką nie więcej niż 15 rodzin. 

W okresie objętym kontrolą asystent pracował łącznie z pięcioma rodzinami.

Na podstawie pięciu akt zawierających dokumentację pracy asystenta z rodziną 

dokonano oceny jej zgodności z wymogami i zasadami określonymi w Dziale II, Rozdziale 2 

ustawy. Ustalono, że w przypadku, gdy Ośrodek powziął informację o rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, pracownik socjalny 

przeprowadzał wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Na podstawie 

przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonywał 

analizy sytuacji rodziny. Jeśli wynikała konieczność przydzielenia rodzinie asystenta, 

pracownik socjalny występował z wnioskiem o jego przydzielenie do Kierownika Ośrodka. 

Kierownik po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentacją przydzielał rodzinie asystenta. 

W przypadku rodziny B. K. wniosek został sporządzony w dniu zgłoszenia rodziny, 

a więc przed przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, co stanowi uchybienie. 

Każda z rodzin pisemnie wyrażała zgodę na podjęcie współpracy z asystentem oraz była 

zapoznawana z zasadami współpracy. Asystent sporządzał wstępną analizę sytuacji rodziny 

oraz przygotowywał we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem 

socjalnym plan pracy z rodziną, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Plan ten zawierał 

cele główne, cele szczegółowe długoterminowe i krótkoterminowe określając przy każdym 

z nich przewidywany efekt oraz terminy realizacji. Na terenie gminy były rodziny nieobjęte 

pomocą asystenta, pomimo faktu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie 

ze złożonym przez Kierownika oświadczeniem, pracownik socjalny i asystent będą 

podejmowali kolejne próby podjęcia pracy z tymi rodzinami.

Asystent prowadził dla każdej rodziny „Dziennik wizyt w środowisku rodzinnym”. 

Z każdej wizyty u rodziny sporządzał notatki służbowe. Asystent odnotowywał także 

kontakty z przedstawicielami różnych instytucji, np. pedagogiem szkolnym, wychowawcą 

klasy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy, asystent dokonywał okresowej oceny sytuacji



rodziny i przekazywał ją Kierownikowi. Dokument zawierał m.in.: założone cele współpracy, 

zadania wykonane z rodziną i na jej rzecz, osiągnięte efekty, uwagi i wnioski, 

w tym dotyczące dalszego funkcjonowania rodziny. W przypadku dwóch rodzin, z którymi 

w okresie objętym kontrolą zakończono współpracę, okresowa ocena została zawarta 

w dokumencie „Zakończenie współpracy z asystentem rodziny”. Po zakończeniu pracy 

z rodziną asystent monitorował jej funkcjonowanie. Asystent w zależności od potrzeb 

odwiedzał rodzinę do dziewięciu razy w miesiącu. W trakcie kontroli, w obecności 

Kierownika Ośrodka, rozmawiano z asystentem na temat wsparcia i pomocy dla rodzin 

oraz przekazano uwagi dotyczące prowadzonej dokumentacji. Wskazane jest dochowanie 

staranności w dokumentowaniu realizowanych działań oraz zwrócenie uwagi na terminowość 

sporządzanej dokumentacji (w odniesieniu do zakresu czynności asystenta). W prowadzonej 

dokumentacji stwierdzono także omyłki pisarskie, m.in. w przywoływanych datach.
{dowód: akta kontroli str. 29-30, 34-36, 46-54, 58-70, 73-76) 

Na terenie Wojcieszowa nie funkcjonowały rodziny wspierające. Ze złożonego przez 

Kierownika oświadczenia wynika, że żadna rodzina nie zgłosiła chęci współpracy jako 

rodzina wspierająca.

Na terenie Gminy nie działały placówki wsparcia dziennego, o których mowa 

W art. 176 pkt 3 lit. c) ustawy. {dowód: akta kontroli str. 29)

Gmina, zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy, współfinansowała pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej. Gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

w wysokości odpowiednio 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka 

w pieczy rodzinnej lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej. {dowód: akta kontroli str. 37, 79-85)

W myśl art. 179 ust. 1 ustawy w terminie do dnia 31 marca każdego roku burmistrz 

składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. W trakcie kontroli przedłożono dokument 

pn. „Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie 

w 2017 roku”, którą ówczesny Kierownik Ośrodka przygotował w celu realizacji powyższego 

obowiązku. Kierownik odniósł się w nim do działalności całego Ośrodka, bez szerszego 

odwołania się do zadań wskazanych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny, co stanowi 

uchybienie. W przyszłości w sprawozdaniu należy uwzględniać wszystkie zadania i działania 

zrealizowane przez Gminę i podmioty działające w obszarze wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz wskazywać potrzeby związane z realizacją zadań.
{dowód: akta kontroli str. 38-43)
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Kontrola dotycząca zgodności kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotu 

wyznaczonego do prowadzenia pracy z rodziną potwierdziła spełnianie wymogów 

określonych przepisami prawa. Na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach osobowych stwierdzono, że osoba pracująca 

na stanowisku asystenta miała wymagane kwalifikacje zgodnie z przepisami ustawy 

oraz złożyła oświadczenia wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy.
(idowód: akta kontroli str. 44-45, 72) 

Biorąc pod uwagę obowiązek gminy wynikający z art. 176 pkt 2 i 4 lit. b) ustawy 

o konieczności tworzenia możliwości i finansowania szkoleń podnoszących kwalifikacje 

asystentów rodziny ustalono, że w okresie kontrolnym asystent uczestniczył w ww. formie 

kształcenia. Okazano zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu dla kadr pomocy społecznej 

w zakresie „Postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku 

z wykonywaniem obowiązków zawodowych”, „Zmiany w zakresie ochrony danych 

osobowych w związku z wejściem w życie RODO” oraz „Procedura działań podejmowanych 

przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego na rzecz rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych. Współpraca asystenta rodziny 

z pracownikiem socjalnym”. {dowód: akta kontroli str. 55-57)

W okresie objętym kontrolą, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, 

o których mowa w art. 177 ustawy, Ośrodek realizował rządowe programy z zakresu 

wspierania rodziny, m.in. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 

w ramach którego dofinansowywano zatrudnienie asystenta rodziny, {dowód: akta kontroli str. 29) 

Uchybienia wykazane w wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie nie miały wpływu na ocenę, w związku 

z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. W przyszłości należy dołożyć wszelkich starań, 

by zadania nałożone na Gminę w działających na jej terenie jednostkach organizacyjnych 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były wykonywane z zachowaniem 

zasad legalności, celowości i rzetelności.

POUCZENIE

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca
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2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jed.: Dz. U. z 2018 r., poz. 

998 ze zm). Proszę w terminie do 31 stycznia 2019 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu 

pokontrolnym.
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