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1. Kontrola i nadzór 

 

Koordynacją działalności kontrolnej, w tym jej planowaniem i sprawozdawczością  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku zajmuje się Wydział Organizacji  

i Rozwoju - Referat ds. Nadzoru i Audytu. W 2007 roku kontrola i nadzór prowadzona była 

zgodnie z obowiązującymi zasadami przeprowadzania kontroli określonymi Zarządzeniem  

Nr 52/2005 Dyrektora MOPS z dnia 6 kwietnia 2005 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 53/07 

Dyrektora MOPS z dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz uwzględnionymi w procedurze zarządzania 

jakością (ISO-0l). Kontrole prowadzone są na podstawie opracowywanych przez wydziały 

rocznych planów kontroli, zatwierdzonych przez Dyrektora MOPS w Gdańsku. 

Plan działań kontrolnych na 2007 r. obejmował 94 kontroli (w roku 2006 - 100).  

Na podstawie 92 upoważnień wydanych przez Dyrektora MOPS przeprowadzonych zostało 

ogółem 91 kontroli, w tym skontrolowano 22 podmioty niepubliczne (27 umów).  

80 planowanych i 11 doraźnych (w roku 2006 - 85). 

- 77 (w roku 2006 - 66) kontroli przeprowadzonych zostało w ramach nadzoru 

merytorycznego - przez upoważnionych pracowników poszczególnych komórek, 

- 14 (w roku 2006 - 19) kontroli przeprowadzonych przez Referat ds. Nadzoru  

i Audytu. 

 

Ilość zaplanowanych i zrealizowanych przez Wydziały przedstawia poniższa tabela: 

 

 WOR WKA WPIRON WPDR WIOPŚ WF 

ilość kontroli 

zaplanowanych 
14 17 40 6 14 10 

ilość kontroli 

wykonanych (z planu) 
6 15 33 4 12 10 

ilość kontroli 

doraźnych  

(poza planem) 

8 0 1 1 1 0 
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W jednostkach organizacyjnych lub podległych MOPS kontrole koncentrowały się głównie 

na zagadnieniach merytoryczno - finansowych, natomiast w organizacjach pozarządowych 

przedmiotem kontroli było wykonywanie zadań określonych umowami oraz gospodarowanie 

środkami publicznymi. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do jednostek 

kontrolowanych wystąpienia pokontrolne. W wystąpieniach opisano stwierdzone 

nieprawidłowości oraz wydano zalecenia zobowiązujące do ich usunięcia. 

Zespoły kontrolne wydały ogółem 141 zaleceń pokontrolnych, z tego RNA 43 zaleceń. 
Zalecenia zostały w większości zrealizowane, na rok 2008 pozostały do zrealizowania 

zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli technicznych przez inspektorów nadzoru 

MOPS w zakresie remontów, napraw, bhp (budynek przy ul. Gustkowicza 13, Wolności 16), 

opracowania ISO w zakresie korzystania ze służbowych telefonów, rozliczania kosztów 

energii elektrycznej przez WTZ „NATRA”. 

 

Analiza wykonanych zaleceń wykazała, że do najistotniejszych należały dotyczące: 

- zdyscyplinowania podmiotów niepublicznych do przestrzegania umów, 

- zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

- przestrzegania zarządzeń Dyrektora oraz ich zweryfikowanie, 

- ustalenie jednolitych kryteriów pomocy uznaniowej, 

- ujednolicenia systemu poradnictwa, 

- zapewnienia nadzoru WIOPŚ w zakresie koordynacji planów pracy Filii i 

sprawozdawczości z ich realizacji oraz bilansu potrzeb, 

- opracowania standardów pracy socjalnej. 
Do głównych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości należy zaliczyć: 
- brak odpowiedniej, współmiernej do realizacji zadań, ilości pracowników o niezbędnych 

kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym, 

- nieprzestrzeganie zawartych umów, zarządzeń, wewnętrznych aktów prawnych, 

- błędy w organizacji pracy kontrolowanych jednostek. 

 

Z zaplanowanych do przeprowadzenia w 2007 r. kontroli nie wykonano 14 kontroli, w tym: 

- realizacja 3 zaplanowanych kontroli została przesunięta na I kwartał 2008 r. (Gdańska 

Fundacja Innowacji Społecznej, Fundacja „Rodzina Nadziei”, pomieszczenia  

w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich) oraz 3 na II półrocze 2008 r. (DPS  

ul. Polanki 121, DPS ul. Hoża 4, DPS ul. Starogardzka 20), 

- 2 zaplanowane przez WIOPŚ kontrole zostały anulowane (efektywność OSL  

w zmienionych strukturach oraz ROB - efektywność wprowadzonych zmian) z uwagi 

na ujęcie ww. tematyki w kontroli WIOPŚ wykonanej przez RNA, 

- 6 kontroli ujętych w planie kontroli zostało wykonanych w ramach kontroli 

funkcjonalnych, w tym 5 kontroli - WPIRON (ŚDS ul. Nowiny 7, DPS ul. Hynka 12, 

Stowarzyszenie Wspólnota Serc ul. Hoene 6, Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” ul. Srebrniki 1, mieszkanie chronione,  

ul. Różany Stok, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13a), 1 kontrola WKA (w zakresie przestrzegania zasad 

korzystania z telefonów). 

 

Zmniejszenie liczby kontroli przeprowadzonych przez Referat ds. Nadzoru i Audytu 

spowodowane było zmianami organizacyjnymi Wydziału, vakatem na stanowisku pracownika 

ekonomicznego, dodatkowym obciążeniem zadań w zakresie kierowania WOR przez 

starszego specjalistę. Ponadto pracownik RNA uczestniczył w pracach zespołów 

usprawniających tj: do spraw reorganizacji Wydziału Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji 
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Osób Niepełnosprawnych oraz do spraw reorganizacji Wydziału Pomocy Dziecku Rodzinie. 

Wiele zadań realizowanych przez RNA przybiera często formę analiz oceniających problem 

bądź realizację zadania, w 2007 r. przeprowadzono 104 postępowań wyjaśniających. 

 

W 2007 r. państwowe organy nadzoru tj. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, Państwowa 

Inspekcja Pracy, Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego, Komenda Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeprowadziły 36 (42 w 2006 r.) kontroli w MOPS i jednostkach 

nadzorowanych. 

Zasadnicze nieprawidłowości Ujawnione w wyniku przeprowadzonych kontroli 

dotyczyły przede wszystkim: 

- nieprzestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy przez Dyrektora Domu Dziecka, 

złego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń Domu Dziecka, 

- niewystarczającego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - 

opiekuńczego w wysokości 0,4 w DPS przy ul. Polanki. 

Działania w zakresie koordynacji kontroli zewnętrznych dotyczyły głównie monitoringu 

realizacji zaleceń pokontrolnych, współpracy z wydziałami merytorycznymi w przygotowaniu 

odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. 

 

2. Skargi i interwencje 
 

Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku normuje Regulamin wprowadzony Zarządzeniem 

Dyrektora MOPS z dnia 4 kwietnia 2005 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 102/05  

i Zarządzeniem Nr 37/07 z dnia 27 marca 2007 r. Wyjaśnianie i załatwianie skarg przyjętych 

w Ośrodku koordynuje Referat ds. Nadzoru i Audytu. W 2007 r. w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej zaewidencjonowano 18 skarg. W wyniku rozpatrzenia skarg 7 skarg 

uznano za zasadne a 11 za bezzasadne. 

 

Zarzuty podnoszone w skargach dotyczyły: 

- nieterminowej wypłaty świadczeń rodzinnych, 

- poziomu obsługi klienta w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, 

- zastrzeżeń do poziomu usług w domach pomocy społecznej, 

- odmowy przyznania świadczeń, 
- relacji pracowniczych w ośrodkach wsparcia. 

 

Najwięcej złożonych skarg dotyczyło Wydziału Świadczeń Rodzinnych (10) - w tym 5 skarg 

uznano za zasadne, 4 skargi - Wydziału Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz 4 skargi - Wydziału 

Pomocy Integracji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (WPIRON). W 2007 roku nie 

odnotowano skarg na funkcjonowanie Filii Ośrodka. Nie odnotowano również skarg  

i wniosków złożonych do jednostek organizacyjnych MOPS. o  
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Porównanie liczb skarg zarejestrowanych w 2007 r. w MOPS w Gdańsku w porównaniu 

do roku 2006 w rozbiciu na poszczególne Wydziały Ośrodka 
 

2006 2007  

Razem zasadnych bezzasadnych Razem zasadnych bezzasadnych 

Filia I       

Filia II       

Filia III       

Filia IV 3  3    

Filia V 2 1 1    

WŚR 10 4 6 10 5 5 

WPDR    4  4 

WIOPŚ 3  3    

WPIRON 2 1 1 4 2 2 

INNE 1  1    

Razem 21 6 15 18 7 11 
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Sprawy interwencyjne 
 

W 2007 r. Zarządzeniem Nr 45/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w Ośrodku wprowadzono 

Regulamin przyjmowania i załatwiania interwencji przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników filii, wydziałów i jednostek 

organizacyjnych Ośrodka. 

 

Sprawy interwencyjne były składane ustnie w wyznaczonych godzinach przyjęć interesantów 

do Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Kierowników Filii i Wydziałów MOPS  

w wyznaczonych godzinach przyjęć interesantów oraz zgłaszane telefonicznie, pisemnie  

i elektronicznie. 

 

W 2007 r. Referat ds. Nadzoru i Audytu koordynował rozpatrzenie 115 spraw 

interwencyjnych. Po wyjaśnieniu 22 interwencji uznano za zasadne, co stanowi 19,13% 

zgłoszonych spraw. 
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Najczęściej występujące przyczyny zgłoszenia interwencji dotyczyły: 

- odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w wysokości 

niezadowalającej klienta, 

- niezadowolenie z poziomu obsługi klienta w WŚR, 

- nieterminowej wypłaty świadczeń, 
- konieczności udzielenia pomocy rodzinie ze względu na trudną sytuację życiową, 
- niezadowolenia z pracy kadry zatrudnionej w domach pomocy społecznej, 

- przyznania środków z PFRON. 

 

Porównanie liczby interwencji zgłoszonych w 2007 r. w MOPS w Gdańsku do roku 2006 

w rozbiciu na poszczególne Wydziały Ośrodka. 
 

2006 2007 
 

Razem zasadnych bezzasadnych Razem zasadnych bezzasadnych 

Filia I 15  15 8 1 7 

Filia II 12 1 11 11 3 8 
Filia III 6  6 9 1 8 
Filia IV 11  11 10 4 6 

Filia V 11 2 9 10 1 9 

WŚR 19 1 18 16 3 13 
WPDR 9  9 5 3 2 

WIOPŚ 20 1 19 16 2 14 
WPIRON 14  14 30 4 26 

INNE 4 1 3    
Razem 121 6 115 115 22 93 
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W porównaniu do 2006 r. zanotowano nieznaczny spadek liczby interwencji 

zgłaszanych przez klientów o 5% (6 spraw). Nastąpił ponad 2,5-krotny wzrost interwencji 

zasadnych w porównaniu do 2006 r. Wydziałem, w którym nastąpił największy wzrost 

interwencji w stosunku do zgłoszonych w roku 2006 jest WPIRON (o 100%), jednakże po 

wyjaśnieniu większość interwencji uznano za bezzasadne (26 na 30 zgłoszonych). 
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Główne przyczyny zgłaszanych interwencji przez klientów Ośrodka dotyczyły: 

- odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w wysokości 

niezadowalającej klienta, 

- niezadowolenie z jakości obsługi klienta w WŚR, 

- nieterminowej wypłaty świadczeń, 
- zgłoszenia dot. konieczności udzielenia pomocy rodzinie z uwagi na trudną sytuację 

życiową, 
- niezadowolenie z pracy kadry zatrudnionej w domach pomocy społecznej, 

- przyznania środków z PFRON. 

 

 

Podsumowanie 
Wprowadzenie w 2007 r. regulaminu przyjmowania i załatwiania interwencji w Ośrodku 

uporządkowało tryb załatwiania spraw zgłaszanych do Ośrodka, które nie stanowią skargi  

w rozumieniu przepisów kpa oraz nie można ich zakwalifikować jako wniosku o udzielenie 

świadczenia. W porównaniu do 2006 r. liczba spraw rozpatrzonych w 2007 r. jako skargi oraz 

uznanych po wyjaśnieniu za zasadne w porównaniu do 2006 r. kształtuje się na 

porównywalnym poziomie, jednakże niezbędne wydaje się dalsze podejmowanie działań 
ukierunkowanych na podwyższenie jakości pracy pracowników w celu wyeliminowania skarg 

klientów na poziom obsługi oraz terminowość załatwiania spraw. 

 

3. „Opinie o nas” 
 

W 2007 r. wpłynęło 18 opinii klientów, w tym: 11 pozytywnych (61,12%) oraz  

4 negatywne (22,23%), 3 opinie zawierały wyłącznie obraźliwe uwagi dot. pracowników, bez 

określenia rodzaju sprawy. Przekazano 2 opinie zawierające życzenia dla Centrum Pomocy 

Bliźniemu (w 2006 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku wpłynęło  

41 opinii klientów, w tym: 14 pozytywnych, 23 negatywne). 

 

Większość opinii 27,78% dotyczyła pracy Wydziału Świadczeń Rodzinnych  

(2 pozytywne, 3 negatywne). Opinie negatywne dotyczyły głównie zbyt długiego czasu 

oczekiwania na złożenie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych oraz zbyt małej liczby 

pracowników do przyjmowania wniosków i udzielania informacji. 

 

Wszystkie opinie negatywne zostały dokładnie przeanalizowane i wyjaśnione.  

W sytuacji, gdy było to możliwe podjęto działania zgodnie z sugestią klientów  

np. w 2008 roku udostępniona zostanie dla klientów Wydziału Świadczeń Rodzinnych 

toaleta, do której dostęp będzie bezpośrednio z poczekalni. 

 

Należy zwrócić uwagę, że w opiniach pozytywnych klienci zwracali uwagę na 

kompetencje pracowników MOPS, miłą, fachową i sprawną obsługę, opinie zawierały 

również życzenia świąteczne i podziękowania. 

Ilość „Opinii o nas” w 2007 r. w podziale na Wydziały przedstawia poniższy wykres 
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4. Podsumowanie 
 

Celem kontroli jest służenie organizacji poprzez wykonywanie kontroli w sposób 

profesjonalny i niezależny, zgodnie z obowiązującymi standardami. Dzięki prowadzonym 

postępowaniom kontrolnym wzrasta poziom realizowanych zadań, a wykryte 

nieprawidłowości zostają wyeliminowane. W 2007 r. Referat ds. Nadzoru i Audytu 

przeprowadził po raz pierwszy 2 kontrole oceniające system funkcjonowania pomocy 

środowiskowej, wydane zalecenia skutkują wprowadzaniem zmian w zakresie 

organizacyjnym i merytorycznym, w tym m.in.: podjęciem działań w kierunku ujednolicenia 

realizacji świadczeń uznaniowych, opracowaniem standardów poradnictwa specjalistycznego, 

pracy socjalnej. W 2008 roku Referat ds. Nadzoru i Audytu podejmie dalsze postępowania 

kontrolne w zakresie oceny funkcjonowania jednostek i komórek nadzorowanych przez 

MOPS Gdańsk z jednoczesnym wskazywaniem możliwości usprawnienia ich pracy.  

To nowoczesne spojrzenie na kontrolę uzupełnianą audytem wewnętrznym jest efektem 

doświadczeń nabytych podczas rocznej współpracy z audytorem wewnętrznym. 

Ponadto z uwagi na szeroki zakres merytoryczny sprawowanego nadzoru przez MOPS 

w Gdańsku w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej oraz 

świadczeń rodzinnych istnieje konieczność podjęcia dalszych działań doskonalących system 

w zakresie metodyki nadzoru i kontroli poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi 

uwzględniających obowiązujące standardy. 


