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Pani
Irena Stolarczyk
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
w Jaworze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 11,12,16,17 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) kontrolerzy 

wskładzie: Michalina Jarocka-inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Elżbieta 

Pawłowska -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową 

w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze wraz z filiami w Bolkowie i Mierczycach. Czynności 

kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania jednostki zgodnie ze standardem określonym 

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

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

obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 11 sierpnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu była Pani Irena Stolarczyk 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą kompleksową oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.



Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny 

zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu i przesłanym 

do tut. Wydziału w dniu 9 listopada 2016 roku.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej 

w Jaworze wraz z filiami w Mierczycach i Bolkowie przeznaczony jest w sumie dla 185 osób 

przewlekle somatycznie chorych i spełnia wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 1 - 8  

rozporządzenia z wyłączeniem pokoi nr 12 i 16 a znajdujących się w filii Domu w Bolkowie. 

Stwierdzono, że jednoosobowe pokoje usytuowane na I i II piętrze obiektu nie posiadały 

wymaganego metrażu tzn.: pokój nr 12 - 7, 62 m2, pokój nr 16 a - 7,25 m2.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Dom zapewnia 3 posiłki dziennie oraz posiłki 

dietetyczne odpowiednio do wskazań lekarza. Mieszkańcy mają dostęp przez całą dobę 

do podstawowych produktów żywnościowych. W razie potrzeby pracownicy Domu zapewniają 

pomoc lub karmią mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia mają kłopoty 

z samodzielnym spożywaniem posiłków, co zostało potwierdzone 

w rozmowach indywidualnych z mieszkańcami. Kolacja nie była podawana wcześniej niż 

o godz. 1800. Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że w zakresie potrzeb bytowych 

(wyżywienia) Dom Pomocy Społecznej spełniał wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 6 

cytowanego rozporządzenia.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską. Byli objęci 

pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Dom stwarzał warunki do udziału w terapii, 

podnoszeniu sprawności, zapewniał przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt 

z Dyrektorem Domu, co spełnia wymóg § 6 ust.l pkt 10 cytowanego rozporządzenia.

Dom zapewniał przechowywanie przedmiotów wartościowych. Na koncie depozytowym 

znajdowały się zaległe depozyty po zmarłych mieszkańcach. Czynności kontrolne 

potwierdziły, że została wszczęta procedura mająca na celu likwidację niepodjętych 

depozytów. Mieszkańcy Domu zostali poinformowani o procedurze depozytowej.

Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował 

zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. 

Mieszkańcy posiadali indywidualne plany wsparcia opracowane na rok przez zespół opiekuńczo 

-  terapeutyczny. W indywidualnym planie wsparcia mieszkańca zawarte były takie elementy 

jak: obszary aktywności mieszkańca, emocje i postawy, funkcjonowanie w społeczeństwie, 

spędzanie wolnego czasu, uczestnictwo w zajęciach, podsumowanie poziomu aktywności,
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planowane cele działania, ocena, ewaluacja. Planowane działania zawarte w indywidualnych 

planach wsparcia winny być opracowywane z mieszkańcem, jeżeli udział ten jest możliwy 

ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

Zapewniona była organizacja zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, umożliwia się 

również udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest 

zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych 

na stu mieszkańców. Dom zatrudniał w sumie 4 pracowników socjalnych w wymiarze 

3,75 etatu, w tym: Bolków (50 mieszkańców) -  1 pracownik socjalny (1 etat), Jawor 

(65 mieszkańców) -  2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,75 etatu, w Mierczycach 

(70 mieszkańców) -  1 pracownik socjalny (1 etat). W przypadku filii Domu w Mierczycach 

zatrudnienie pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu nie spełnia ww. wymogu tj. na 70 

mieszkańców konieczne jest zatrudnienie pracownika socjalnego w wymiarze co najmniej 1,4 

etatu. Dom zapewnia kontakt z psychologiem.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego spełniał 

wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia tj. miał wartość 0,6 na jednego 

mieszkańca Domu.

Pracownicy zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego posiadali kwalifikacje zgodne 

z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Jednoosobowe pokoje usytuowane na I i II piętrze filii w Bolkowie nie posiadały 

wymaganego metrażu.

2. W filii w Mierczycach nie zatrudniono wymaganej liczby pracowników socjalnych, 

adekwatnie do liczby mieszkańców

3. Planowane działania zawarte w indywidualnych planach wsparcia nie były 

opracowywane w porozumieniu z mieszkańcem.

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

się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Podjąć czynności zmierzające do osiągnięcia standardu w zakresie wymaganego metrażu 

w pokojach nr 12 i 16 a w filii Bolków.
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Podstawa prawna:

§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Termin realizacji: do 28 lutego 2017 roku.

2. Zapewnić mieszkańcom filii w Mierczycach warunki efektywnej realizacji usług 

opiekuńczych i wspomagających poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego w wymiarze co 

najmniej 0,4 etatu.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Termin realizacji: do 28 lutego 2017 roku.

3. Indywidualny plan wsparcia mieszkańca opracowywać z jego udziałem, jeżeli udział ten 

jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 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, w terminie 30 dni_od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników 
kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu Jaworskiego 

ul. Wrocławska 26
58-100 Jawor

2. a/a
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