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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 sierpnia 2022 r.

ZP-KNPS.431.6.21.2022.MS

Pani
Sebastian Gutowski
Prezes Koła Lubińskiego 
Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta 
ul. Parkowa 1 
59-300 Lubin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27, 30 i 31 maja 2022 r. na podstawie art. 126 w związku z art. 22 pkt 

9 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: Małgorzata Staszczak 

inspektor wojewódzki -  przewodniczący zespołu, Krzysztof Jakubowski inspektor 

wojewódzki -  kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Schronisku dla 

Bezdomnych Mężczyzn w Lubinie przy ul. Parkowej 1, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 27 maja 2022 r. Przedmiotem kontroli było zapewnienie minimalnych 

standardów schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczym oraz zgodności zatrudnienia pracowników schroniska z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą o pomocy społecznej.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. przez 

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

wprowadzonymi aneksem nr 4.

W okresie objętym kontrolą Schroniskiem kierowała Pani Barbara Durka, zatrudniona 

od dnia 24.07.2015 r. na stanowisku Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 

w Lubinie, która ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w tym okresie.
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Podpisany w dniu 12 lipca 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 z nieprawidłowością działania Schroniska 

dla Bezdomnych Mężczyzn w Lubinie w zakresie zapewnienia minimalnych standardów 

schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

oraz zgodności zatrudnienia pracowników schroniska z kwalifikacjami wymaganymi ustawą 

o pomocy społecznej.

Ustalono, że podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 

w Lubinie oraz otwarte w nim od 1 września 2018 r. Schronisko z usługami opiekuńczymi dla 

Bezdomnych Mężczyzn (którego Kierownikiem jest również Pani Barbara Durka) jest Koło 

Lubińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 59-300 

Lubin, (zwane dalej Towarzystwem), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

Nr 0000768841. Forma prawna podmiotu to Stowarzyszenie.

Zgodnie ze Statutem celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym 

oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom 

potrzebującym pomocy -  w duchu patrona, św. Brata Alberta.

Koło Lubińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zawierało umowy 

obowiązujące w okresie objętym kontrolą z następującymi gminami:

a) w zakresie zapewnienia całodobowego, tymczasowego schronienia w Schronisku dla 

Bezdomnych Mężczyzn w Lubinie: z Gminą Miejską Lubin, Gminą Lubin, Gminą Złotoryja, 

Gminą Rudna i Gminą Chocianów,

b) w zakresie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz zapewnienia usług 

opiekuńczych w Schronisku z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn w Lubinie: 

wyłącznie z Gminą Miejską Lubin (zgodnie z Uchwałą Zarządu Koła Lubińskiego 

Nr X/21/18 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie otwarcia Schroniska z usługami opiekuńczymi -  

Schronisko z usługami zapewnia tymczasowy, całodobowy pobyt dla 5 osób, natomiast 

zgodnie z pkt 3 Regulaminu Schroniska z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych 

Mężczyzn w Lubinie -  prawo do korzystania ze Schroniska z usługami opiekuńczymi mają 

osoby z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

W trakcie czynności kontrolnych ocenie poddano kwalifikacje zawodowe Kierownika 

obu Schronisk, pracownika socjalnego oraz opiekunów zatrudnionych w okresie objętym 

kontrolą.
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Kierownik Schronisk spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji 

zawodowych, wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)5 zwanej w dalszej treści „ustawą” tj. posiada 

wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy 

społecznej.

Pracownik socjalny zatrudniony w Schroniskach spełnia wymogi odnośnie 

kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 ww. ustawy.

W wyniku kontroli akt osobowych opiekunów świadczących pracę w Schroniskach 

stwierdzono, że na dzień przeprowadzania kontroli opiekunowie spełniali wymagania 

kwalifikacyjne wskazane w art. 48a ust. 2g pkt 2 oraz 2h pkt 2 ustawy oraz ukończyli 

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Lubinie (zwane dalej „Schroniskiem”) 

przeznaczone jest dla 40 osób. Na dzień kontroli w Schronisku przebywało 20 osób. 

Mieszczące się w tym samym obiekcie Schronisko z usługami dla Bezdomnych Mężczyzn 

(zwane dalej „Schroniskiem z usługami”) dysponuje 5 miejscami. Na dzień kontroli 

w Schronisku z usługami przebywały 4 osoby.

W trakcie oględzin obiektu ustalono, że Schronisko oraz Schronisko z usługami 

mieszczą się w budynku składającym się z piwnicy, parteru, I piętra oraz użytkowego 

poddasza. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Kondygnacje 

połączone są schodami zabezpieczonymi barierkami. Pomieszczenia w budynku ogrzewane 

są grzejnikami zasilanymi centralnym ogrzewaniem gazowym. Zgodnie z deklaracjami 

Prezesa TPBA Koła Lubińskiego zarówno parametry pieca gazowego - dostarczającego także 

ciepłą wodę przez cały rok - jak też temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych 

są na bieżąco kontrolowane przez personel Schronisk, które zapewniają w pomieszczeniach 

mieszkalnych temperaturę nie niższą niż 20° C oraz stały dostęp do bieżącej ciepłej wody 

w pomieszczeniach sanitariatów.

W piwnicy mieszczą się: magazyn (z regałami na środki czystości, detergenty

1 artykuły higieniczno-pielęgnacyjne), kotłownia, magazyn (z regałami na pościel i koce), 

magazyn (pomieszczenie umożliwiające wymianę odzieży -  z regałami na odzież, bieliznę 

osobistą), przylegająca do magazynu pralnia (z 3 pralkami, sznurami i regałami na odzież),

2 sanitariaty (w tym jeden -  wyposażony w urządzenie natryskowe, miskę ustępową 

i umywalkę, drugi -  w urządzenie natryskowe, miskę ustępową, umywalkę i pisuar) oraz 

suszarnia (ze sznurami podwieszanymi i suszarką rozkładaną). Zgodnie z wyjaśnieniami
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Prezesa TPBA Koła Lubińskiego, na wyposażeniu obiektu jest 5 rozkładanych suszarek oraz 

2 suszarki zewnętrzne, co potwierdzone zostało podczas oględzin budynku.

Na parterze usytuowane są: dyżurka, z zainstalowanym monitoringiem, magazyn 

artykułów żywnościowych (z regałami na produkty spożywcze w opakowaniach), 

kuchnia/jadalnia (pomieszczenie z blatem roboczym, lodówką, kuchenką 4-palnikową, 

czajnikiem elektrycznym, zlewozmywakiem szafkami kuchennymi, umożliwiające 

samodzielne przygotowywanie posiłku i gorącego napoju, jak również porcjowanie 

i wydawanie posiłków; ponadto mieszczą się w nim stoły i krzesła dla 40 osób, co umożliwia 

spożywanie posiłków; pomieszczenie -  wyposażone również w telewizor z dekoderem i radio 

- poza porami posiłków pełni funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych), sanitariat 

(z miską ustępową i umywalką), sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(z miską ustępową, umywalką, pisuarem i urządzeniem natryskowym), izolatka 

umożliwiająca tymczasową izolację osoby wymagającej dezynsekcji (wyposażona w łóżko 

i szafkę nocną) ze swobodnym dostępem do sanitariatu (wyposażonego w 2 urządzenia 

prysznicowe, miskę ustępową, pisuar i 2 umywalki) oraz 3 pomieszczenia mieszkalne: jedno 

z nich 6-sobowe z łóżkami piętrowymi, w którym przebywają mieszkańcy Schroniska oraz 

dwa pomieszczenia mieszkalne z łóżkami parterowymi, przeznaczone dla mieszkańców 

Schroniska z usługami, tj. jedno pomieszczenie 2-osobowe oraz jedno 3-osobowe.

Na I piętrze znajdują się: 2 sanitariaty (w tym jeden wyposażony w miskę ustępową 

i umywalkę oraz drugi -  w miską ustępową, umywalkę i pisuar) oraz 11 pomieszczeń 

mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkańców Schroniska, w tym: trzy pomieszczenia 

1-osobowe, trzy 2-osobowe, trzy 3-osobowe oraz dwa pomieszczenia 4-osobowe.

Na użytkowym poddaszu mieszczą się: biuro Kierownika, pomieszczenie do prac 

biurowych oraz indywidualnych rozmów, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, 

które może pełnić funkcję pracowni komputerowej, sanitariat (z miską ustępową i umywalką) 

oraz 4 pomieszczenia mieszkalne należące do Schroniska: dwa pomieszczenia 1-osobowe 

i dwa pomieszczenia 2-osobowe.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że liczba miejsc w Schronisku była nie 

większa niż 80, a w pomieszczeniach mieszkalnych przebywało nie więcej niż 10 osób 

wjednym pomieszczeniu. Norma powierzchni przypadającej na osobę w pomieszczeniu 

mieszkalnym wynosiła w każdym z pokoi nie mniej niż 4 m2 na osobę, natomiast w pokojach 

z łóżkami piętrowymi wynosiła nie mniej niż 3 m2. Pomieszczenia mieszkalne miały 

co najmniej 1 okno (5 pokoi miało po 2 okna) i zapewniały swobodny dostęp do łóżek oraz 

do szafy. Na każdym z łóżek w trakcie oględzin widoczny był materac, komplet pościeli
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(tj. co najmniej 1 poduszka, koc, prześcieradło i pokrycie na koc). W pomieszczeniach 

mieszkalnych znajdowały się również inne meble takie jak: stoliki, krzesła, taborety, regały, 

szafki przyłóżkowe oraz szafki pod telewizor oraz telewizory. Sanitariaty przeznaczone 

do użytkowania dla mieszkańców Schroniska wyposażone były w wystarczającą lub 

ponadnormatywną ilość armatury sanitarnej: 3 urządzenia natryskowe (zgodnie ze standardem 

wymagane jest 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób), 6 misek ustępowych (wg standardów 

Schronisko winno dysponować 1 miską ustępową dla 20 mężczyzn), 3 pisuary (wymagany 

1 pisuar dla 20 mężczyzn), 8 umywalek (wymagana 1 umywalka dla 5 osób). Pomieszczenia 

sanitariatów zapewniały stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantowały 

możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

W wyniku przeprowadzonych oględzin pomieszczeń Schroniska, stwierdzono 

spełnienie minimalnego standardu obiektu, określonego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896), zwanego 

dalej „rozporządzeniem”.

Funkcjonujące obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Lubinie Schronisko z usługami, 

dysponuje 2 pomieszczeniami mieszkalnymi, przeznaczonymi dla 5 osób (jedno 2-osobowe 

oraz: jedno pomieszczenie 3-osobowe). Obiekt spełnia warunki techniczne wymagane dlatego 

typu placówki -  zapewnia dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych (wejście główne 

posiada podjazd). Pomieszczenia wewnątrz całego obiektu pozbawione są progów. Zarówno 

pomieszczenia mieszkalne Schroniska z usługami, jak i inne -  tj. sanitariat, pomieszczenie 

kuchenne do przygotowywania lub porcjowania i wydawania posiłków wraz 

z jadalnią/ś wietlicą -  usytuowane są na parterze (budynek wielokondygnacyjny nie posiada 

dźwigów osobowych). Schronisko z usługami zapewnia łącznie 5 miejsc -  spełnia zatem 

standardy obiektu pod względem liczby miejsc. Na dzień kontroli w obu pomieszczeniach 

Schroniska z usługami przebywało łącznie 4 mieszkańców -  po 2 w każdym z pokoi, wobec 

czego standard obiektu dotyczący liczby osób w jednym pomieszczeniu mieszkalnym 

również był spełniony (nie więcej niż 6 osób wymagających usług opiekuńczych w jednym

pomieszczeniu). Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym była nie
• • • 2 • * mniejsza niż 5 m na osobę. W trakcie oględzin stwierdzono, że każde z pomieszczeń

mieszkalnych miało po 1 oknie, zapewniało swobodny dostęp do łóżek wyposażonych

w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) jak również

zapewniało swobodny dostęp do szafy. Ponadto pomieszczenia mieszkalne wyposażone były



w parterowe łóżko, krzesło i szafkę nocną -  po 1 sztuce dla każdej osoby, jak również stół 

i szafę -  po 1 sztuce na pokój. Schronisko z usługami dysponuje sanitariatem dostosowanym 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonym w 1 urządzenie natryskowe (zgodnie 

ze standardem wymagane jest 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób), 1 miskę ustępową 

(wg standardu winno dysponować 1 miską ustępową dla 20 mężczyzn), 1 pisuar (wymagany 

1 pisuar dla 20 mężczyzn) oraz 1 umywalkę (wymagana 1 umywalka dla 5 osób). Zespół 

kontrolujący podczas oględzin stwierdził, że wielkość kabiny natryskowej w łazience, jak 

również szerokość otworu drzwiowego, umożliwiały wjazd osobie na wózku inwalidzkim. 

Pomieszczenie sanitariatu zapewniało stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz 

gwarantowało możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

W wyniku przeprowadzonych oględzin pomieszczeń Schroniska z usługami, 

stwierdzono spełnienie minimalnego standardu obiektu, określonego z załączniku Nr 3 

do rozporządzenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Schronisko, jak i Schronisko z usługami 

świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, zapewniając możliwość 

całodobowego przebywania, w tym miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu 

mieszkalnym, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C.

Mieszkańcom obu placówek umożliwia się spożycie posiłku oraz zapewniany jest 

dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku 

i gorącego napoju. Ponadto w przypadku Schroniska z usługami -  umożliwia się spożycie 

posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby -  karmienie.

W zakresie świadczonych usług placówki umożliwiają skorzystanie z prysznica, 

wymianę odzieży oraz umożliwiają pranie i suszenie odzieży, a w Schronisku z usługami 

dodatkowo zapewnia się w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu, jak również 

opiekę higieniczną -  usługi opiekuńcze zapewnia się w wydzielonym pomieszczeniu lub 

w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną.

Placówki zapewniają informacje o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby 

pomoc w jej zorganizowaniu. Ponadto mieszkańcom Schroniska z usługami opiekuńczymi 

zapewnia się niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, a także pomoc w korzystaniu 

ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

W okresie objętym kontrolą w obie placówki zapewniały opiekę przez co najmniej 

1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, w tym również w porze 

nocnej.
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Zgodnie ze standardami świadczonych usług, określonymi w załącznikach Nr 2 i 3 

rozporządzenia, zarówno w schronisku dla bezdomnych, jak i w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego 

na nie więcej niż 50 osób. Do pracy w obu placówkach zatrudniony jest 1 pracownik socjalny, 

co spełnia powyższy standard (Schronisko zapewnia 40 miejsc, a Schronisko z usługami 

-  5 miejsc, czyli łącznie dla 45 osób).

Jak wyjaśnił Prezes TPBA, Koła Lubińskiego ze względu na pandemię COVID-19 

w okresie objętym kontrolą działania aktywizacyjne prowadzone bezpośrednio przez 

Schronisko zostały zawieszone. Natomiast mieszkańcom obu placówek zapewniano dostęp 

do usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, 

uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności w postaci działań prowadzonych 

poza siedzibą -  w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii 

Uzależnień w Lubinie (uczestnictwo w prowadzonych dwa razy w tygodniu spotkaniach 

grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz w spotkaniach indywidualnych 

dla osób uzależnionych z psychologiem), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Lubinie (wykonywanie prac społecznie użytecznych na podstawie skierowania wydanego 

przez Ośrodek, korzystanie z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego 

w Ośrodku) oraz z Grupą Odnowy w Duchu Świętym „Jordan" w Lubinie (uczestnictwo 

w spotkaniach Grupy). Ponadto mieszkańcy obu placówek objęci są na bieżąco wsparciem 

pracownika socjalnego, którego działania aktywizujące również mają na celu wzmacnianie 

aktywności społecznej mieszkańców oraz wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej (w przypadku mieszkańców Schroniska z usługami -  mające na celu w miarę 

możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej). Podejmowane 

przez pracownika socjalnego działania realizowane były m.in. przez: sporządzanie wspólnie 

z osobą bezdomną Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności i wspieranie 

osoby podczas jego realizacji; towarzyszenie mieszkańcom w nawiązywaniu i odnawianiu 

więzi rodzinnych; w przypadku osób młodych - mobilizowanie do podjęcia nauki i zdobycia 

zawodu; w przypadku osób w wieku aktywności zawodowej -  pomoc w rejestracji w PUP, 

uczenie poruszaniu się po rynku pracy i wyszukiwania ofert pracy; wspomaganie 

podopiecznych przy składaniu wniosków o przydział mieszkania, przy sprawach związanych 

z uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczeń emerytalno-rentowych, 

w tym pomoc w odzyskiwaniu świadectw pracy; pomoc w sprawach związanych 

z uzyskaniem świadczeń z pomocy społecznej i współpraca w tym zakresie z pracownikami 

socjalnymi właściwych ośrodków pomocy społecznej; w przypadku osób, których stan
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zdrowia uległ pogorszeniu -  pomoc w umieszczeniu w dps, w hospicjum, schroniskach 

z usługami opiekuńczymi; w przypadku osób objętych nadzorami kuratorskimi -  współpraca 

z kuratorami społecznymi i zawodowymi.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono spełnienie przez 

Schronisko minimalnego standardu podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla 

osób bezdomnych, określonego w załączniku Nr 2 rozporządzenia oraz spełnienie przez 

Schronisko z usługami minimalnego standardu podstawowych usług świadczonych 

w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, określonego w załączniku 

Nr 3 do rozporządzenia.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono spełnienie standardu usług 

świadczonych przez placówki podlegające kontroli zgodnie z zasadami udzielania schronienia 

wynikającymi z art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Schronisko zapewnia osobom 

bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz 

usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności 

i uzyskanie samodzielności życiowej), art. 48a ust. 2b ustawy (Schronisko z usługami 

zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 

wymagają częściowej opield i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale 

nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład 

opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz 

z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności 

społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej) 

oraz art. 48a ust. 2c ustawy (który uważa się za spełniony, jeżeli w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobom bezdomnym, o których mowa w ust. 2b, zapewnia się posiłek lub 

całodzienne wyżywienie).

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w Schronisku z usługami zapewniane 

jest tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu 

do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy 

społecznej -  zgodnie z art. 48a ust. 2d ustawy.

Kontroli poddano również spełnienie standardu usług świadczonych przez Schronisko 

z usługami zgodnie z zasadami udzielania schronienia wynikającymi z art. 48a ust. 2f ustawy, 

który uważa się za spełniony, jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi przebywają wyłącznie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego
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schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji 

o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydane przez 

gminę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowość:

1. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Schronisku z usługami opiekuńczymi dla 

Bezdomnych Mężczyzn w Lubinie przebywa osoba bez decyzji o przyznaniu 

tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, 

wydanej przez gminę.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi świadczyć usługi 

tymczasowego schronienia jedynie osobom, którym gmina wydała decyzję o przyznaniu 

tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

albo decyzję o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. 

Podstawa prawna: art. 48a ust. 2f ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U . z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2268 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.

Otrzymują:
1. Pani Barbara Durka -  Kierownik Schroniska
2. a/a

up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

wthW m łtu  
ZASTĘPCA^YREKTORA WYDZIAŁU 

Zdrowia i Polityki Społecznej

K IE R O W N IK  ODDZ IAŁU
Koniroll i Nadzoru w Pomocy Społecznej 
•/ Wyuii; 'diawia i Płlityki Społecznej
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