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Stanisław Ćwik
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
w Oławie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 24, 27 i 28 czerwca 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), kontrolerzy 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w składzie: Dorota Kamińska oraz Małgorzata Siłka, przeprowadzili kontrolę kompleksową 

Domu Pomocy Społecznej w Oławie, 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 24 czerwca 2016 r. W okresie 

objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Oławie - Pan Stanisław Ćwik.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

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 Jednostki znajdują się wymagane przepisami 

ogólnodostępne pomieszczenia, a w pokojach zapewniono mieszkańcom standard metrażu, 

wyposażenia oraz czystości. Jednostka gwarantuje warunki sanitarne zgodnie z normą określoną 

w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, tj. liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej
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przez nie więcej niż 5 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Łazienki 

dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostka zapewniała organizację 

wyżywienia na poziomie wyznaczonym w rozporządzeniu. W trakcie kontroli ustalono, 

że dbano o zaopatrzenie mieszkańców w odzież i obuwie w niezbędnym zakresie oraz 

w odpowiednią ilość środków czystości.

i pielęgniarską, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz świadczenie pracy 

socjalnej.

W kwestii usług wspomagających ustalono, że mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa 

w terapii zajęciowej, jak również zapewniano im rehabilitację ruchową. Jednostka dbała 

o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych podopiecznych. Stwarzano warunki 

do rozwoju samorządności mieszkańców oraz podejmowano działania na rzecz podtrzymywania 

więzi z rodziną oraz społecznością lokalną. Jednostka umożliwiała pensjonariuszom 

przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych. W trakcie kontroli 

ustalono, że na koncie znajdowały się środki po 97 mieszkańcach zmarłych przed 2013 r., wobec 

których nie wszczynano działań w celu ich likwidacji, jak również depozyty, w przypadku 

których wywieszono w latach 2009 - 2012 wymagane wezwanie do odbioru w formie 

ogłoszenia, ale po upływie wyznaczonego przepisami terminu odbioru nie podejmowano 

kolejnych czynności. Zaleganie ww. środków na koncie Jednostki jest niezgodne z ustawą z dnia 

18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), 

do której odwołuje się obowiązująca procedura postępowania z depozytami w przypadku zgonu 

mieszkańca określona w Regulaminie w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi 

w Domu Pomocy Społecznej w Oławie. Nie znajduje uzasadnienia w ww. przepisach 

nielikwidowanie depozytów o wartości poniżej 150 zł, które w opinii prawnej przedłożonej 

w trakcie kontroli przez Dyrektora Domu powinny pozostać na koncie Jednostki z uwagi 

na wysokość opłat związanych z ich likwidacją, jak również zaleganie na ww. rachunku środków 

po osobach, które zrezygnowały z pobytu w Jednostce.

W rozmowach z kontrolującymi podopieczni nie wnosili uwag, które mogłyby świadczyć 

o traktowaniu ich z naruszeniem ich podstawowych praw. Ośmiu mieszkańców potwierdziło, 

że czuje się bezpiecznie; dwie osoby sygnalizowały obniżone poczucie bezpieczeństwa 

spowodowane problemami ze współmieszkańcem. Z ustaleń wynika, że pracownicy Domu 

reagują na sytuacje konfliktowe pomiędzy mieszkańcami i podejmują działania na rzecz ich 

rozwiązania.
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Jednostka zapewniała usługi w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. 

Dla każdego mieszkańca wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu, a działający zespół 

terapeutyczno -  opiekuńczy opracowywał indywidualny plan wsparcia, a cele były adekwatne 

do potrzeb mieszkańca.- Realizacja działań wspierających była udokumentowana 

i systematycznie oceniana.

w zakresie wymaganej liczby pracowników socjalnych, kontaktu z psychologiem oraz udziału 

pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w szkoleniach dotyczących praw 

mieszkańca bądź kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy. Wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego z uwzględnieniem wolontariuszy 

i praktykantów spełniał wymóg określony przepisami. Kwalifikacje pracowników ww. zespołu 

były 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 na stanowisku dietetyka, która powinna legitymować się wykształceniem średnim 

medycznym.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Na koncie Jednostki zalegały depozyty po 97 mieszkańcach zmarłych przed 2013 r oraz po 

osobach, które zrezygnowały z usług.

2. Osoba zatrudniona na stanowisku dietetyka posiadała wykształcenie nie odpowiadające 

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 zalecenia pokontrolne wynikające 

ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Podjąć czynności celem likwidacji zalegających depozytów po zmarłych mieszkańcach oraz 

osobach, które zrezygnowały z usług Jednostki.

Podstawa prawna: § 4 i 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 

depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Termin realizacji zalecenia: do 31 grudnia 2016 r.
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Ad. 2

Pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudniać na stanowiskach zgodnie

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)

't ermin realizacji zalecenia: do 31 października 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 up. W qjEW 0 0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘRi  rOZlAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu Oławskiego
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