
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.43M.18.2016.d k

Wrocław, dnia O sierpnia 2016 r.

Pani
Emilia Bogusiewicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
w Nowej Rudzie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 1 8 - 2 0  maja 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930, zwanej 

dalej „ustawą”), inspektorzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu: Dorota Kamińska -  przewodnicząca kontroli oraz Sylwia 

Geppert -  kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej 

w Nowej Rudzie, zwanego dalej „Jednostką”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli 

na I półrocze 2016 r. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 18 maja 2016 r. W okresie objętym kontrolą 

osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Nowej Rudzie - Pani Emilia Bogusiewicz.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z uchybieniem.
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Czynności kontrolne potwierdziły, że budynek Jednostki spełnia warunki określone 

w § 6 ust. 1 pkt 1 lit a-c rozporządzenia w zakresie zniwelowania barier architektonicznych 

i systemów alarmowych. Na terenie Domu znajdują się ogólnodostępne pomieszczenia 

wymagane przepisami, a w pokojach mieszkańcy mają zapewniony standard w zakresie 

metrażu, wyposażenia oraz czystości. Liczba toalet i stanowisk kąpielowych spełnia normę

wyznaczoną w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, jak również wymogi dotyczące udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych. Jednostka zapewniała organizację wyżywienia zgodnie 

ze standardem. Mieszkańcy byli zaopatrzeni w odzież i środki czystości.

W zakresie usług opiekuńczych mieszkańcom zapewniono stałą opiekę medyczną

i pielęgniarską, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz świadczenie pracy

socjalnej. Jednostka realizowała usługi wspomagające, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia. Dom gwarantował warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych 

i wspomagających, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia. Wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego spełnia wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt

3 lit. b cytowanego rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Kwalifikacje 

pracowników są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786), z wyjątkiem osoby 

zatrudnionej w wymiarze lA etatu na stanowisku dietetyka.

Jednostka zapewniała usługi w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. 

Na terenie Domu działał zespół terapeutyczno -  opiekuńczy, a dla każdego mieszkańca 

wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu. W okresie objętym kontrolą ww. zespół 

opracowywał indywidualne plany wsparcia z udziałem mieszkańców. Realizacja działań 

wspierających była udokumentowana i systematycznie oceniana. W rozmowach 

z kontrolującymi nie wnoszono uwag, które mogłyby świadczyć o traktowaniu mieszkańców 

z naruszeniem ich podstawowych praw.

Uchybienie stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Osoba zatrudniona na stanowisku dietetyka posiadała wykształcenie nieodpowiadające 

wymogom rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonego uchybienia:
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Ad. 1

Należy zapewnić zgodność zajmowanych stanowisk pracowników zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego z wymaganymi kwalifikacjami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

Termin realizacji zalecenia: do 30 września 2016 r. ■=

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
930) 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.

Z lip, WC OSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
Zdrowia i Polityki Społecznej
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