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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 18 i 21 lipca 2022 r. na podstawie art. 126 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą” zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Anita Denes-Ziemkiewicz inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu, Małgorzata Staszczak inspektor wojewódzki, 

kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn 

w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Pocztowej 22, zwanego dalej „Schroniskiem”, wchodzącego 

w skład Centrum Wsparcia Socjalnego, komórki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 18 lipca 

2022 r. Przedmiotem kontroli było zapewnienie minimalnego standardu podstawowych usług 

świadczonych w Schronisku oraz minimalnego standardu obiektu, w którym mieści się 

Schronisko i zgodność zatrudnienia pracowników schroniska z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2022 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2022 r. ze zmianami.

W okresie objętym kontrolą Jednostką kierowała Pani Magdalena Stefańska Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, która ponosi odpowiedzialność 

za realizowane zadania w tym okresie. Funkcję Kierownika Centrum Wsparcia Socjalnego 

pełnił Pan Łukasz Lipka, który jest zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu na tym stanowisku począwszy od 1 września 2010 r.



Podpisany w dniu 16 sierpnia 2022 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 Schroniska w zakresie 

zapewnienia minimalnego standardu podstawowych usług świadczonych w Schronisku oraz 

minimalnego standardu obiektu, w którym mieści się Schronisko i zgodności zatrudnienia 

pracowników schroniska z kwalifikacjami wymaganymi ustawą.

Ustalono, że podmiotem prowadzącym Schronisko jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu. Schronisko dla Bezdomnych wchodzi w skład struktury 

organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, którego „komórką 

organizacyjną” jest Centrum Wsparcia Socjalnego.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Schroniska dla Bezdomnych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu z dnia 2 kwietnia 2018 r. Schronisko zapewnia 

schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego i całodobowego pobytu, osobom 

bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie 

decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Schronisko zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami 

ustawy o pomocy społecznej poprzez:

a) udzielenie schronienia tymczasowego na czas uregulowania sytuacji życiowej osoby 

bezdomnej;

b) przyznanie niezbędnego ubrania osobom potrzebującym;

c) przyznanie czystej pościeli raz na miesiąc;

d) umożliwienie przygotowania sobie posiłku w wyznaczonych pomieszczeniach schroniska;

e) udzielenie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym 

staraniem nie może go sobie zapewnić;

f) udzielenie pomocy w postaci poradnictwa socjalnego, psychologicznego, terapeutycznego 

i prawnego.

Zgodnie z § 4 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Schroniska ośrodek wsparcia, 

dysponuje 60 miejscami dla bezdomnych mężczyzn.

Na dzień kontroli w Schronisku przebywało 61 bezdomnych mężczyzn, 1 osoba trafiła 

do Schroniska w trybie interwencyjnym, przemieszczając się do Łodzi.
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W trakcie czynności kontrolnych ocenie poddano kwalifikacje zawodowe Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika, Zastępcy Kierownika, pracowników 

socjalnych oraz opiekunów zatrudnionych w okresie objętym kontrolą.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik oraz Zastępca 

Kierownika spełniali odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych, wskazane 

wart. 122 ust. 1 ustawy tj. posiadali wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz 

specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W Schronisku w okresie od 1.01.2021 r. do 18.07.2022 r., zatrudnionych było 

2 pracowników socjalnych (w tym 1 starszy pracownik socjalny).

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w schronisku zatrudnia się nie mniej 

niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku. 

Na dzień kontroli w Schronisku przebywało 61 osób (przy czym 1 osoba przemieszczająca się 

do Łodzi przyjęta została na nocleg w trybie interwencyjnym), Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu na potrzeby realizacji zadań realizowanych w Schronisku 

zatrudniał 2 pracowników socjalnych, wobec powyższego wskaźnik na dzień kontroli był 

spełniony w zakresie liczby zatrudnionych pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni spełniali wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane 

w art. 116 i 156 ustawy.

W wyniku kontroli akt osobowych opiekunów świadczących pracę w Schronisku 

stwierdzono, że na dzień przeprowadzania kontroli opiekunowie spełniali wymagania 

kwalifikacyjne wskazane w art. 48 a ust. 2g pkt 2 ustawy, za wyjątkiem jednego opiekuna, 

który ukończył Szkołę Podstawową.

Zgodnie z art. 48 a ust. 2g pkt 2 ustawy do wykonywania czynności w zakresie usług 

świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych zatrudnia się opiekunów posiadających:

a) wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne 

doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy lub

b) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z regulacją art. 5 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 700) osoby świadczące usługi na stanowisku opiekuna 

w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych lub ogrzewalniach, które nie posiadają 

kwalifikacji wymaganych od osób wykonujących czynności w zakresie usług świadczonych 

w tych placówkach, mogą nadal wykonywać te czynności, jednak nie dłużej niż do dnia



31 grudnia 2020 r.

Termin na zrealizowanie minimalnego standardu dla osób bezdomnych oraz 

minimalnego standardu obiektów zgodnie z art. 34 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) został wydłużony do 31.12.2022 r. 

jednakże wydłużenie okresu nie dotyczy posiadanych kwalifikacji opiekunów, które winny 

zostać uzupełnione do dnia 31 grudnia 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 19.08.2022 r. powiadomił Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o rozwiązaniu umowy

0 pracę za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę z dniem 26.08.2022 r. 

opiekuna nie posiadającego wymaganych przepisami prawa kwalifikacji na zajmowanym 

stanowisku. Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego 

w przedmiotowym zakresie.

W trakcie oględzin ośrodka wsparcia ustalono, że Schronisko mieści się w budynku 3 - 

kondygnacyjnym o konstrukcji mansardowej z poddaszem nieużytkowanym. Obiekt 

ogrzewany jest przez kotłownię znajdującą się w osobnym budynku na terenie użytkowym. 

Ogrzewanie gazowe obsługiwane jest przez osobę do tego upoważnioną. W osobnym 

budynku znajduje się również magazyn odzieży (wyposażony w metalowe regały). 

Właścicielem nieruchomości oraz terenu jest Gmina Wałbrzych. W obiekcie znajdowało się 

dojście i dojazd dla osób z niepełnosprawnością (pochylnią od strony północnej i wschodniej

1 jest to główne wejście do obiektu). Nieruchomość przy ul. Pocztowej 22 przekazana została 

decyzją WIM/DOMK/72244/11/04E z dnia 23.08.2002 r. w trwały zarząd na rzecz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu na czas nieoznaczony.

Wysokość temperatury zgodnie z deklaracjami Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu była monitorowana, stwierdzono, że w każdym 

pomieszczeniu był termometr do pomiaru temperatury powietrza.

Schronisko dysponowało 8 pomieszczeniami mieszkalnymi: 1 pomieszczenie 4-osobowe, 

1 pomieszczenie 5-osobowe, 1 pomieszczenie 6-osobowe, 1 pomieszczenie 8-osobowe, 

1 pomieszczenie 9-osobowe, 1 pomieszczenie 10-osobowe, 2 pomieszczenia 12-osobowe. 

Liczba łóżek w pomieszczeniach mieszkalnych wynosiła łącznie 66, natomiast zajętych było 

61 (jedno w trybie interwencyjnym w ramach 6 łóżek szpitalnych umiejscowionych 

w pomieszczeniu na parterze budynku dotyczących potencjału sprzętowego dla osób 

mających trudności w przemieszczaniu się na piętra budynku).
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Stwierdzono, że w dwóch pomieszczeniach mieszkalnych (nr 14 i 25) przebywało po 

12 osób.

W każdym z pomieszczeń mieszkalnych było co najmniej 1 okno, w 2 

pomieszczeniach mieszkalnych były po 2 okna, w 1 pomieszczeniu mieszkalnym - 3 okna, 

natomiast w 3 pomieszczeniach mieszkalnych były po 4 okna. Pomieszczenia były 

wyposażone w łóżka 1 osobowe oraz 29 łóżek piętrowych. Na każdym z łóżek w trakcie 

oględzin widoczny był materac, komplet pościeli ( t j c o  najmniej 1 poduszka, koc, 

prześcieradło i pokrycie na koc). Do łóżek zapewniony był swobodny dostęp. W trakcie 

pomiaru metrażu pomieszczeń mieszkalnych zespół kontrolny stwierdził, że powierzchnia 

mieszkalna mierzona w m2 przypadająca na 1 osobę nie była mniejsza niż 4 m2, natomiast 

w przypadku pomieszczeń z łóżkami piętrowymi nie była mniejsza niż 3 m2, za wyjątkiem 

pomieszczeń mieszkalnych nr 14 i 25, w których stwierdzono przekroczenie standardu liczby 

osób w pomieszczeniach mieszkalnych (po 12 osób), oraz powierzchni przypadającej na 

osobę w pomieszczeniach mieszkalnych liczonej w m2. W pomieszczeniu mieszkalnym nr 14 

powierzchnia pomieszczenia liczona w m2 wynosiła 2,81 (pomieszczenie z łóżkami 

piętrowymi), natomiast w pomieszczeniu nr 25 wyposażonym również w łóżka piętrowe 

wynosiła 2,80 m2 .

Zgodnie z wprowadzoną normą minimalnego standardu obiektu określoną 

w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób 

bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni 

w przypadku pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych w łóżka piętrowe powierzchnia 

przypadająca na osobę nie powinna być mniejsza niż 3 m2 , natomiast liczba osób w jednym 

pomieszczeniu mieszkalnym nie powinna być większa niż 10.

Ponadto w pomieszczeniach mieszkalnych zapewniono swobodny dostęp, 

do co najmniej jednej szafy za wyjątkiem pomieszczeń o nr 25 i 27. W niniejszych 

pomieszczeniach nie było szaf, zostały one przeniesione do jadalni. Podczas oględzin 

ustalono, że w każdym pomieszczeniu mieszkalnym znajduje się kaloryfer. 

W pomieszczeniach mieszkalnych znajdowały się również inne meble, takie jak szafki 

przyłóżkowe. W pomieszczeniach sanitariatów zapewniony był stały dostęp do bieżącej 

ciepłej i zimnej wody.

Ponadto w obiekcie znajdowały się:

- na parterze:



• pralnia wyposażona w dwie pralki (jedna po ekspertyzie technicznej zostanie 

wymieniona na nową),

• aneks kuchenny wyposażony w meble kuchenne, stół do przyrządzania i spożywania 

posiłków, 1 kuchenkę gazową 4 palnikową, 1 lodówkę, 1 zlewozmywak),

• dwa biura pracowników socjalnych wyposażone w stoły, krzesła, biurka, sprzęt 

komputerowy),

• sanitariat dla personelu męski i damski,

• sala spotkań indywidulanych i grupowych wyposażona w stoliki, krzesła, regały 

z książkami, grami planszowymi,

• dyżurka stanowiąca miejsce pracy opiekunów wyposażona w monitoring, biurko, 

krzesło,

• pomieszczenie gospodarcze na środki czystości wyposażone w półki, na których 

znajdowały się środki czystości,

• sanitariaty (wyposażone w 1 umywalkę, 1 kabinę prysznicową, 1 miskę ustępową), 

niniejszy sanitariat jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami).

- na I piętrze:

• sanitariaty nr 19-20 oraz nr 21-23 (wyposażone w 6 umywalek, 3 kabiny prysznicowe, 

2 miski ustępowe, 1 pisuar),

• aneks kuchenny (wyposażony w meble kuchenne, stół do przygotowania posiłków, 

1 kuchenkę gazową 4 palnikową, 3 lodówki),

• jadalnia/świetlica (wyposażona w stoliki i krzesła do spożywania posiłków i spędzania 

czasu wolnego),

• pomieszczenie gospodarcze nr 15 przeznaczone do przechowywania chemii 

gospodarczej, środków czystości, środków ochronnych (maseczki, kombinezony),

• pomieszczenie gospodarcze nr 16 przeznaczone do przechowywania łóżek polowych, 

materacy.

- na II piętrze:

• magazyn bielizny pościelowej pomieszczenie nr 35 (wyposażony w regały na których 

przechowywana jest bielizna pościelowa oraz kołdry, poduszki, koce),

• aneks kuchenny (wyposażony w meble kuchenne, 1 kuchenkę, 2 lodówki),

• jadalnia/świetlica (wyposażona w stoliki i krzesła do spożywania posiłków i spędzania 

czasu wolnego),

• sanitariaty nr 30-31 oraz nr 32-34 (3 kabiny prysznicowe, 2 miski ustępowe, 1 pisuar,
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6 umywalek).

W pomieszczeniach Schroniska w sanitariatach zapewniono odpowiednią liczbę 

urządzeń sanitarnych.

Magazyn odzieży oraz kotłownia znajdowały się w osobnym budynku na terenie 

nieruchomości. Magazyn wyposażony był w regało-szafy, wieszaki oraz szafki (odzież 

zgromadzona w magazynie była poukładana i posortowana według asortymentu). Pracownia 

komputerowa znajdowała się w wydzielonym pomieszczeniu sali spotkań 

indywidualnych/grupowych znajdującym się na parterze budynku, w którym znajdował się 

komputer z dostępem do Internetu. Schronisko nie było wyposażone w suszarkę elektryczną. 

Mieszkańcy suszą odzież na suszarkach podręcznych na poszczególnych piętrach, w okresie 

letnim odzież suszą na zewnątrz.

W wyniku przeprowadzonych oględzin pomieszczeń w budynku Schroniska, 

stwierdzono spełnienie minimalnego standardu obiektu, w którym mieści się schronisko dla 

bezdomnych mężczyzn, określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia, za wyjątkiem przekroczonej 

liczby osób w pomieszczeniach mieszkalnych nr 14 i 25 (po 12 osób), mniejszej, aniżeli 

określona w standardach, powierzchni przypadającej na osobę, liczonej w m2, 

w pomieszczeniach mieszkalnych nr 14 i 25 oraz w zakresie swobodnego dostępu do szafy 

w pomieszczeniach mieszkalnych o nr 25 i 27 (brak szafy w tych pomieszczeniach).

Termin na zrealizowanie minimalnego standardu dla osób bezdomnych oraz 

minimalnego standardu obiektów zgodnie z art. 34 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

z dnia 14 maja 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r., poz. 875) został wydłużony do 31.12.2022 r.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym 

zakresie.

Schronisko świadczyło usługi dla osób bezdomnych całodobowo przez cały rok, przez 

7 dni w tygodniu. Umożliwiało przebywanie, w tym miejsca do spania w ogrzewanych 

pomieszczeniach mieszkalnych, których temperatura nie jest niższa niż 20°C. Schronisko 

umożliwiało spożycie posiłku oraz dostęp do pomieszczeń kuchennych umożliwiających 

samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. Osoby miały zapewniony dostęp 

do sanitariatów z dostępem do ciepłej i zimnej wody, wymiany odzieży oraz prania i suszenia
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jej. Opiekunowie pracujący w Schronisku zapewniali informacje o dostępnych formach 

pomocy, a w razie potrzeby pomagali w jej zorganizowaniu.

W Schronisku w okresie objętym kontrolą podejmowano liczne działania 

ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej 

i wyjście z bezdomności poprzez uczestnictwo mieszkańców między innymi w projektach 

oferujących następujące formy wsparcia: indywidualne ścieżki reintegracji - diagnostyka 

kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji, 

indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym - coaching i animacja, warsztaty 

kompetencji społecznych, zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości 

i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych 

z własną aktywnością społeczną, doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, 

psychologiczne), aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, 

rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów, Szkoła Aktywnego 

Mieszkańca Obszaru Rewitalizowanego - rozwój kompetencji i umiejętności społecznych 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotyczących funkcjonowania 

w grupie rodzinnej, społecznej oraz motywacji do podjęcia aktywności, centrum wolontariatu 

- aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem 

i z ich najbliższym otoczeniem oraz praktyczne budowanie kompetencji aktywności 

w społecznościach lokalnych, kursy i szkolenia zawodowe, nabycie, podniesienie lub zmiana 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji 

społecznych niezbędnych na rynku pracy, staże - wzrost zdolności do samodzielnego 

świadczenia pracy na rynku pracy, trening kompetencji społecznych „Aktywni Bezdomni”- 

rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz wzrost motywacji do budowania pozytywnego wizerunku 

siebie jako przyszłego pracownika.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem projektu „Centrum 

Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę być, czyli odkrywamy życie na nowo”. Projekt 

realizowany przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminą Wałbrzych -  Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -  2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie
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społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja). Projekt zakłada następujące formy wsparcia: 

diagnoza wyzwań i potrzeb -  opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno -  

zawodowej, indywidualna i środowiskowa integracja społeczno -  zawodową: coaching oraz 

animacja, budowanie kompetencji społecznych -  warsztaty kompetencji społecznych -  

zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji 

społeczno -  zawodowej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością społeczną, 

utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu, specjalistyczne poradnictwo -  

prawne, rodzinne i psychologiczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, 

wolontariat -  integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych -  kursy i szkolenia zawodowe -  nabycie, 

podniesienie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności 

i kompetencji społecznych na rynku pracy, rozwój kompetencji zawodowych -  zatrudnienie 

socjalne uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej (CIS) i program stażowy -  wzrost 

zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

W okresie od stycznia 2022 r. do 8 lipca 2022 r. 13 mieszkańców Schroniska podjęło 

w ramach zatrudnienia socjalnego zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej. Wszyscy 

mieszkańcy Schroniska uczestniczący w projekcie są uczestnikami Klubu Wolontariatu 

w ramach, którego podejmowane są systematycznie następujące działania:

1. Udział w zajęciach integracyjnych.

2. Samopomoc uczestników -  zajęcia integracyjne z elementami edukacyjnymi.

3. Wyjścia na wydarzenia kulturalne/sportowe budujące kompetencje uczestnictwa 

w życiu społecznym i publicznym.

4. Warsztaty rozwijające pasje m.in. dotyczące konstruktywnego korzystania 

z komputera oraz Internetu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono spełnienie przez 

Schronisko minimalnego standardu podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla 

osób bezdomnych, określonego w rozporządzeniu.

W kontrolowanej jednostce w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień 

ani nieprawidłowości w zakresie standardu obiektu oraz świadczonych usług w schroniskach 

dla osób bezdomnych określonych w rozporządzeniu, za wyjątkiem braku posiadania 

wykształcenia zgodnego z art. 48 a ust. 2g pkt 2 ustawy przez jednego z opiekunów, którego 

sytuacja zawodowa została uregulowana w związku z przejściem z dniem 26.08.2022 r.
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na emeryturę, przekroczenia standardu liczby osób w 2 pomieszczeniach mieszkalnych, 

przekroczenia w 2 pomieszczeniach mieszkalnych powierzchni przypadającej na osobę 

liczonej w m2 oraz braku zapewnienia swobodnego dostępu do szafy w 2 pomieszczeniach 

mieszkalnych, których termin dostosowania do minimalnych standardów został wydłużony 

do 31.12.2022 r.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym 

zakresie.

z iip. w o je w o d y  Do l n o ś l ą s k ie g o

D
Z A S TĘ P C A ( w yd zia łu

Zdrowia I Polityki Spntewnej

Do wiadomości:
1) Magdalena Stefańska -  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
2) a/a

K I E R O W N I K  O D D Z I A Ł U  
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej 
w  W ydziale Zdrowia i Ptftityki Społecznej

WiŁE w elina Zygm unt


