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SPRAWOZDANIE NR 8 /2016

z kontroli doraznej przeprowadzonej w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia,
Srodowiskowy Dom Samopomocy,
przez:

1. Iwon? Torkowska. - Kierownika Biura Kontroli,
2. Jolante; Armknecht - Inspektora Biura Kontroli,

na podstawie upowaznienia nr 8/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z 15 kwietnia
2016 roku (nr.rej.SOO.077.31.2016).

Kontrola dotyczyla prawidtowosci zatrudnienia
na stanowisku &rodowiskowego Domu Samopomocy.

Kontrol? prowadzono w okresie od 15 do 19 kwietnia 2016 r.

W kontrolowanym okresie Dyrektorem Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
Gdyni byla Pani Mirostawa Jezior.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielala:
Pani Katarzyna Stec - Zast?pca Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Gdyni.

W oparciu o udostejmion^ dokumentacje, ustalono, co nast^puje:

Srodowiskowego Domu
Samopomocy zatrudniona jest na stale wMiejskim Osrodku Pomocy Spotecznej
w Gdyni (zwanej dalej MOPS) od 4 stycznia 19 r.
Pierwszq. umowe_ na okres probny z

dyrektor MOPS zawarta 28 grudnia 19 r.
Od 4 stycznia 19 r. zostaia zatrudniona na statew MOPS.
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Przebieg kariery zawodowej
tabela:

przedstawia ponizsza

l.p Nazwa jednostki MOPS Stanowisko Okres zatrudnicnia
1 Dzielnicowy Osrodek

Pomocy Spotecznej w Gdyni
2 Dzielnicowy Osrodek

Pomocy Spotecznej w Gdyni
3 Dzielnicowy Osrodek

Pomocy Spotecznej w Gdyni
4

5

Projekt „Rodzina blizej siebie"

Osrodek Adaptacyjny

6 Srodowiskowy Dom
Samopomocy

Zarzadzeniem Nr 30/2009 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Gdyni z dnia 16 czerwca2009 w sprawie wprowadzeniu
regulaminu wynagradzania MOPS okreslono wymagania kwalifikacyjne dla
kierownika jednostki organizacyjnej, dziatu, zespolu - wyksztatcenie wyzsze,
5-letni staz pracy.

W chwili zatrudnienia na stanowisku Srodowiskowego Domu
Samopomocy posiadata 12 letni staz pracy
wjednostkachpomocy spotecznej. Posiadata wyksztatcenie wyzsze licencjackie
(licencjat Wyzszej Szkoty Pedagogicznej - 1998 r.). Magisterium uzyskata
w 2002 r. na kierunku Pedagogika Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w Stupsku. Specjalizacj^ z zakresu organizacji pomocy spotecznej otrzymaia
na Wydziale Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdaiiskiego w 2011 r.

Na stanowisko Srodowiskowego Domu Samopomocy przy
, w 2011 r. nie przeprowadzono konkursu.

Wedtugpisemnych wyjasnien Pani Katarzyny Stec Zast^pcy Dyrektora MOPS
przy powierzeniu stanowiska
wykorzystano przepis art. 20 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorza^dowych w brzmieniu obowiazujacym w 2011 r. - „pracownik
samorz^dowy, ktory wykazuje inicjatyw? w pracy i sumiennie wykonuje swoje
obowiazki, moze zostac przeniesiony na wyzsze stanowisko (awans
wewnetrzny)" umozliwiajacy przeniesienie ze stanowiska nie urzedniczego
na urz^dnicze.



Ust?p 2 art. 20 o tresci „Awans wewne.trzny moze zostac dokonany jedynie
w ramach tej samej grupy stanowisk, o ktorych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3"
zostat wprowadzony ustawa^z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach
samorza^dowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 645).

Wedtug pisemnych wyjasnien Zast?pcy Dyrektora MOPS Pani Katarzyny
Stec wczerwcu 2011 r. zaistniala koniecznosc natychmiastowego rozwiazania
umowy pomiedzy Gminq. Gdynia, a Gdynskim Stowarzyszeniem Integracyjnym
„PROMYK" (z przyczyn lezaxych po stronie Stowarzyszenia).
Nastepstwem rozwiazania umowy bylo przejede Osrodka Adaptacyjnego

przez MOPS (z dniem 01.06.2012 r. nastapila zmiana nazwy
z Osrodka Adaptacyjnego na Srodowiskowy Dom Samopomocy).
Funkcje. kierownika przejetej placowki powierzono czasowojednemu
z dotychczasowych kierownikow MOPS.
Natomiast powierzono wykonywanie obowiazkow
na stanowisku w placowce na okres od 21.06.20 r.
do 31.08.20 r. W tym okresie wspomagata
kierownika Osrodka Adaptacyjnego w uporzadkowaniu i ustabilizowaniu spraw
po przejeciu placowki przez MOPS. W trakcie wykonywania tych prac

wykazata si? umiej^tnosci^, sprawnego organizowania
pracyosrodka w ostrej sytuacji kryzysowej. Zabezpieczyta ciqgiosc wsparcia
dla ponad 80 niepelnosprawnych intelektualnie podopiecznych w formie opieki
dziennej i catodobowej (w sytuacji problemow z wierzycielami Stowarzyszenia
i zajmowaniem maja&u stanowiacego wyposazenie osrodka).
Stanowisko placowki powierzono jej na czas okreslony
od 01.09.20 r. do 31.12.20 r. w drodze awansu wewn?trznego.
Dyrekcja MOPS pozytywnie oceniajac prac?
powierzyta osrodkiem na czas nieoznaczony.

Ponadto Zast?pca Dyrektora MOPS Pani Katarzyna Stec pisemnie
wyjasniia, ze przy powierzeniu stanowiska

wzieto pod uwag?:

•

•

doswiadczenie zawodowe zbudowane w oparciu o prac? na roznych
stanowiskach i stopniowe zdobywanie kolejnych szczebli awansu
zawodowego w strukturach MOPS,

wysokajakosc pracy i stopien zaangazowania w dziatania MOPS
co znalazto potwierdzenie w przyznawanych licznych premiach,

otwartosc i gotowosc wprowadzania nowych rozwia^zah w dzialaniach
MOPS, w szczegolnosci w obszarze profilaktyki bezdomnosci- praca

Qodi,



w Zespole Projektowym projektu systemowego
„Rodzina Blizej Siebie", uhonorowana Nagrod^. Dyrektora MOPS
w2010r.,

• zakonczony sukcesem udziat w dwutygodniowym stazu edukacyjnym
w szwedzkiej jednostce pomocyspotecznej Vard - och
Omsorgsforvaltningen w Helsinborgu, zgodnie z europejska_sciezki|.
ksztatcenia zawodowego w zakresie budowania sieci oparcia
spolecznego dla osob niepetnosprawnych i metod pracy z tymi osobami.
Staz realizowany w jez. angielskim, potwierdzony dokumentem
EUROPASSMOBILITY,

• umiejemosc pracy w zespole oraz koordynowanie prac zespotowych,
zaangazowanie w dziatania o charakterze edukacyjnym w ramach
doskonalenia zawodowego pracownikow MOPS,

• dbatosc o rozwoj zawodowy i doskonalenie warsztatu pracy,
odzwierciedlone udziatem w roznych formach doskonalenia
zawodowego (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje),

• znajomosc pracy osrodka wsparcia i problemow w nim wyst?pujacych.

W dniu powierzenia stanowiska
Srodowiskowego Domu Samopomocy zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 11/2007 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Gdyni z 16 maja 2007 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu
organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Gdyni,
srodowiskowe domy samopomocy podlegaty bezposrednio Zast?pcy Dyrektora
MOPS kierujacego Pionem wsparcia seniorow i osob niepetnosprawnych (Zat.
nr 1 do aneksu nr 5 /2011 do Zarzadzenia Dyrektora MOPS Nr 11/2007).
Obecnie podlegtosc stuzbowa pozostaje bez zmian.

W sekretariacie obslugujacym Dyrektora MOPS i jego zastepcow
zatrudniona jest
na stanowisku starszego inspektora, dlatego nie zachodzi przypadek opisany
w przepisie art. 26 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzadowych („ art. 26 Matzonkowie oraz osoby pozostajace ze sobq
wstosunku pokrewieiistwa do drugiego stopnia wlacznie lub powinowactwa
pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie
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moga^byc zatrudnieni wjednostkach, o ktorych mowa w art. 2, jezeli powstatby
miedzy tymi osobami stosunek bezposredniej podlegtosci stuzbowej").

Na podstawie udostfpnionych dokumentow ustalono, ze Kierownik
Srodowiskowego Domu Pomocy Spotecznej Pani Agnieszka Kochanek
posiada stosowne kwaliflkacje do zajmowanego stanowiska zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Na tym sprawozdanie zakonczono.

Kontrolujace:

MMItlK BIURA KPTI
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Gdynia, 20 kwietnia 2016 r.


