
^  , 1)
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia9^  grudnia 2016 r.
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Pani
Dorota Sierka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
w Ząbkowicach SI.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 - 28 września 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 ze zm.), 

kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska oraz Michalina Jarocka, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach SI. Kontrolę przeprowadzono 

w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan 

kontroli na II 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 26 września 2016 r. 

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani Dorota 

Sierka -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z uchybieniem.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt Jednostki spełnia warunki określone 

w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych 

i zainstalowania systemów alarmowych. Na terenie Domu znajdują się wymagane przepisami 

ogólnodostępne pomieszczenia. Pokoje mieszkańców spełniały standard metrażu oraz 

wyposażenia. W dniu kontroli pomieszczenia mieszkalne były posprzątane i estetycznie 

urządzone, jedynie w pokoju nr 14 z uwagi na miejscowy ubytek tynku i przybrudzenie
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na jednej ze ścian należy podjąć działania poprawiające estetykę tego pomieszczenia. Jednostka 

gwarantuje warunki sanitarne zgodnie z normą określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, 

tj. liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 5 osób, 

a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby.

Mieszkańcom zapewnia się wyżywienie zgodnie z wyznaczoną przepisami normą; 

jedynie kilka osób podało, że kolację otrzymują przed godz. 1800, co świadczy

0 niekonsekwentnym przestrzeganiu standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c 

rozporządzenia. Dbano o zaopatrzenie mieszkańców w odzież i obuwie oraz w odpowiednią 

ilość środków czystości.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcom zapewniono stałą opiekę medyczną

1 pielęgniarską, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz świadczenie pracy 

socjalnej.

W zakresie usług wspomagających ustalono, że na terenie Jednostki działała pracowania 

terapii zajęciowej i pracownia rehabilitacji ruchowej. Jednostka dbała o zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych i religijnych podopiecznych, podejmowano działania na rzecz podtrzymywania 

więzi z rodziną i społecznością lokalną. Jednostka umożliwiała pensjonariuszom 

przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych. W dniu kontroli żaden 

z mieszkańców nie korzystał w ww. możliwości. Na koncie Domu nie było depozytów 

po zmarłych mieszkańcach.

Mieszkańcy nie wnosili uwag świadczących o nieprzestrzeganiu ich praw. 

W rozmowach z kontrolującymi podopieczni twierdzili, że czują się w kontrolowanej Jednostce 

bezpiecznie i są traktowani z szacunkiem.

W zakresie zapewnienia standardu usług w oparciu o indywidualne potrzeby 

mieszkańców stwierdzono, że na terenie Jednostki działał zespół terapeutyczno-opiekuńczy, 

dla każdego podopiecznego wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu, a działania 

personelu były realizowane według opracowanego dla każdego mieszkańca indywidulanego 

planu wsparcia. Cele działań wspierających były adekwatne do możliwości i potrzeb 

mieszkańca i regularnie oceniane. Wskazane jest, aby specjaliści z większą systematycznością 

dokumentowali swoją pracę na rzecz wsparcia mieszkańców.

Dom zapewniał warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających 

w zakresie wymaganej liczby pracowników socjalnych oraz zapewnienia kontaktu 

z psychologiem. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego 

spełniał wymóg określony przepisami. Analiza dokumentacji pracowników ww. zespołu 

potwierdziła, ze ich kwalifikacje były zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
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18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1786). Jednostka zapewniała pracownikom zespołu opiekuńczo-terapeutycznego udział 

w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca bądź kierunków prowadzonej terapii lub metod 

pracy.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Cztery osoby podały, że kolację otrzymują przed godz. 1800.

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 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c 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 zalecenia: niezwłocznie

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

Ad.l

Zapewnić podawanie mieszkańcom kolacji nie wcześniej niż o godzinie 1800.-

Pouczenie




