
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia < jo stycznia 2017 r.

ZP-KNPS.431.1.22.2016.EP

Ks. Robert Sitarek
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
„Samarytanin” 
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 i 28 listopada 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 9 oraz art. 126 i art. 127 

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

ze zm.), zwanej dalej „ustawą” kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska, 

Elżbieta Pawłowska i Marian Tagliber przeprowadzili kontrolę doraźną Domu Pomocy 

Społecznej „Samarytanin” we Wrocławiu przy ul. Świątnickiej 25/27. Kontrola doraźna 

została przeprowadzona w związku ze złożoną skargą o rzekomych nieprawidłowościach 

występujących w działalności Domu. Zarzuty dotyczyły:

1) jakości i ilości wyżywienia, posiłku dodatkowego, pory wydawania kolacji;

2) braku terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz odpowiedniej opieki medycznej;

3) utrudniania dostępności do lekarza, w tym w stanach nagłych;

4) braku kwalifikacji personelu Domu;

5) nieprawidłowości w zaopatrywaniu mieszkańców w leki i ich podawaniu;

6) braku dbałości o higienę pensjonariuszy przez opiekunów, w tym pobierania opłaty za 

kąpiel;

7) braku zapewnienia mieszkańcom odpowiednich środków higieny, czystości, użytkowanie

„przeterminowanych” opatrunków, bandaży, gazików;

8) okradania mieszkańców;

9) braku wiedzy pensjonariuszy dot. kont depozytowych i dysponowania pieniędzmi 

z emerytur/rent;

10) nagannego zachowania opiekunów wobec mieszkańców;



11) braku efektów składanych skarg do Kierownika DPS i przestrzegania praw mieszkańców 

Domu.

Wymienione zagadnienia oceniono pod kątem standardu usług określonym 

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 kwietnia 2016 r. do 28 listopada 2016 r. W okresie objętym 

kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był ks. Robert Sitarek -  Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” we Wrocławiu.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny, zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 stycznia 2017 r. Do protokołu 

nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad. 1. Jakość i ilość wyżywienia, posiłku dodatkowego, pory wydawania kolacji

Organizację wyżywienia w zakresie ilości posiłków i pory wydawania kolacji należy 

uznać za zgodną z przepisami. Dom zapewnia 3 podstawowe posiłki, w tym danie obiadowe 

(dieta podstawowa i lekkostrawna) do wyboru, a także różnorodne posiłki dietetyczne. 

Wyżywienie przygotowywane jest w kuchni działającej na terenie jednostki, obsługiwanej 

przez firmę „Catering Kantyny” we Wrocławiu. W kwestii jakości wyżywienia na podstawie 

przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono, aby na kolację mieszkańcy otrzymywali 

wyłącznie „parę biszkoptów, banan oraz jogurt”. Kolacja wydawana jest od godz. 1800. 

Jednostka udostępnia mieszkańcom dodatkowe produkty żywnościowe oraz napoje. 

Mieszkańcy w indywidualnych rozmowach potwierdzili, że organizacja wyżywienia jest 

zgodna z ww. ustaleniami. Spośród 20 mieszkańców z którymi przeprowadzono rozmowy 

3 osoby miały zastrzeżenia co do posiłków, które dotyczyły walorów smakowych. W dniu 

18 listopada 2016 r., zgodnie z właściwością została przeprowadzona kontrola przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w zakresie sposobu 

żywienia.

Ad. 2. Rehabilitacja i terapia zajęciowa

W Domu Pomocy Społecznej prowadzone są następujące zajęcia: arteterapia, choreoterapia, 

estetoterapia, hortikuloterapia, ludoterapia, muzyko terapia, poezjoterapia, aromatoterapia, 

robótki ręczne, elementy biblioterapii, filmoterapia, zajęcia komputerowe, gry i spotkania 

okolicznościowe. Dwóch pracowników zatrudnionych na pełny etat: psycholog i pracownik 

kulturalno-oświatowy prowadzą zajęcia z zakresu terapii zajęciowej w pokoju dziennym oraz 

w pomieszczeniu terapeutycznym przy jadalni. Ponadto, na terenie Domu znajduje się
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pomieszczenie z 2 stanowiskami komputerowymi oraz dużą ilością książek, które mieszkańcy 

wypożyczają do czytania. Fakt prowadzenia zajęć terapeutycznych na terenie jednostki 

potwierdzają mieszkańcy w przeprowadzonych rozmowach indywidualnych.

Należy stwierdzić, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Dom powinien zapewnić usługi 

wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej. Realizacja usługi 

w tym zakresie wymaga zatrudnienia osoby z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z zakresu 

terapii zajęciowej.

Rehabilitacja, na zlecenie lekarza, prowadzona jest w przychodniach specjalistycznych 

(zewnętrznych) Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy 

ul. Dobrzyńskiej 21/23, Creator Sp. z o.o. przy ul. Lotniczej 37, do których mieszkańcy 

są dowożeni samochodem Domu. Na terenie jednostki znajduje się sala gimnastyczna, która 

wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń taki jak: drabinki gimnastyczne, ugul, rowerki 

stacjonarne, piłki lekarskie, materace do ćwiczeń. Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli 

wynika, że Dom nie zatrudnia rehabilitanta, a z sali gimnastycznej mieszkańcy korzystają 

samodzielnie, pod nadzorem pracowników Domu. Ponadto oświadczono, że jedna 

z mieszkanek jest z wykształcenia fizjoterapeutą i z kilkoma współmieszkańcami organizuje 

codziennie na sali gimnastycznej ćwiczenia dla osób starszych. Należy stwierdzić, że zgodnie 

z § 5 ust. 1 rozporządzenia Dom powinien zapewnić usługi wspomagające, polegające na: 

podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu. Usprawnianie w zakresie 

rehabilitacji ruchowej powinno być prowadzone przez pracownika z odpowiednimi 

kwalifikacjami.

Ad. 3 Dostępność do lekarza oraz opieka medyczna

Dom zapewnia dostępność od świadczeń medycznych. W ramach usług opiekuńczych 

mieszkańcy są objęci opieką medyczną lekarza pierwszego kontaktu, który przyjmuje 

mieszkańców, w ramach wizyt domowych, 1 raz w tygodniu na terenie Domu, a także na 

każde wezwanie. Usługi psychiatryczne zabezpieczają lekarze specjaliści w Poradniach 

Zdrowia Psychicznego na terenie m. Wrocławia oraz Indywidualnej Praktyki Lekarskiej 

w Jaworze. Ponadto, w razie potrzeby wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Do lekarzy 

specjalistów mieszkańcy zawożeni są samochodem Domu. W Jednostce prowadzony jest 

zeszyt wizyt lekarskich, do którego wpisuje się osoby zarejestrowane do lekarza na dany 

dzień. W okresie objętym kontrolą w zeszycie nie odnotowano odmowy skorzystania z wizyty 

lekarskiej. Nie stwierdzono, aby lekarz nie sprawował opieki nad mieszkańcami w okresie od 

września 2016 r. do dnia kontroli. Opiekun-koordynator oświadczył, że znany jest jej 

przypadek, w którym mieszkaniec - osoba leżąca, cewnikowana zgłaszał swoje dolegliwości, 

które odnotowano w porze nocnej z 20 na 21.09.2016 r. Osoby na dyżurze podjęły obserwację
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mieszkańca, po niespełna 3 godzinach od pierwszych objawów złego samopoczucia wezwano 

pogotowie, które -  po 15 minutach - przewiozło mieszkańca na Kliniki. Następnego dnia 

w Klinice nastąpił zgon mieszkańca.

Ewidencja wizyt lekarskich potwierdza dostępność opieki medycznej mieszkańcom 

Domu. W zakresie opieki i pielęgnacji na rzecz mieszkańców pracę świadczą 

opiekunki/opiekunowie, opiekunki z uprawnieniami pielęgniarskimi. Dom zabezpiecza usługi 

całodobowo. W ciągu dnia pracuje 15-18 osób, natomiast w porze nocnej 2 - 3  osoby, ale 

zawsze jest opiekunka z uprawnieniami pielęgniarskimi.

Ad. 4. Kwalifikacje personelu Domu

W zespole terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnieni są specjaliści: pracownicy socjalni, 

pracownik kulturalno-oświatowy, psycholog oraz opiekunowie z uprawnieniami 

pielęgniarskimi, opiekunowie, młodsi opiekunowie i pokojowi.

Dom Pomocy Społecznej ’’Samarytanin” zatrudnia 2 pracowników socjalnych na 2,0 

etatach. Psycholog zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat). Kwalifikacje 

osób zajmujących wymienione stanowiska pracy są zgodne z wymogami w tym zakresie. 

Dom zatrudnia ogółem 42 pracowników na 40,25 etatu, co nie spełnia wskaźnika zatrudnienia 

wymaganego w § 6 ust. 2 pkt 3 lit a rozporządzenia. Dom pomocy społecznej dla osób 

w podeszłym wieku zobowiązany jest zapewnić liczbę pracowników nie mniej niż 0,4 na 

jednego mieszkańca domu.

Powyższe zobowiązania zostały zawarte w Umowie Nr D/MOPS/1308/1/2013-2016 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU zawartej w dniu 24.05.2013 roku we 

Wrocławiu między: Gminą Wrocław a Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko - 

Augsburskiego w RP. W ofercie realizacji zadania publicznego (zał. Nr 1 do umowy) 

widnieje zapis dotyczący zasobów kadrowych tj.: „oferent zatrudnia wykwalifikowany 

personel zgodnie z przepisami, a w grupie pracowników terapeutyczno-opiekuńczych ilość 

osób dostosowana jest do obowiązujących norm (wskaźników) określonych w paragrafie 

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

domów pomocy społecznej”.

Ad. 5. Zaopatrywanie w leki

Na terenie jednostki znajduje się gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym znajdują 

się leki. Dom ma podpisaną umowę z apteką i recepty realizowane są na bieżąco. Lekarstwa 

zaordynowane przez lekarza podawane są mieszkańcom przez opiekunki z uprawnieniami 

pielęgniarskimi. Opiekun-koordynator oświadczył, że nie było zdarzenia, aby podawano 

lekarstwa inne niż przepisał lekarz, nie stosowano zamienników, nie zdarzyło się, aby
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brakowało lekarstw. Jeśli zachodzi potrzeba mieszkaniec otrzymuje lek nieinwazyjny (środek 

p/bólowy, krople miętowe, syrop na kaszel), podawany przez opiekunkę z uprawnieniami 

pielęgniarskimi. W przeprowadzonych rozmowach indywidualnych, respondenci potwierdzili 

fakt podawania leków przepisanych przez lekarza przez personel Domu.

Ad. 6. Dbałości o higieną pensjonariuszy przez opiekunów

W trakcie przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej 

„Samarytanin” wizji lokalnej w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w łazienkach był 

porządek, na łóżkach znajdowała się czysta pościel, a w łazienkach wyposażonych w toaletę 

i natrysk znajdował się papier toaletowy, ręczniki, środki czystości, środki higieniczne. 

Łazienki i stan czystości ręczników oraz pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Sami mieszkańcy 

byli czyści, ubrani stosownie do pory roku.

Zgodnie z dokumentacją okazaną w trakcie kontroli mieszkańcom zapewnia się 

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Przy czynnościach kąpielowych pomagają opiekunki 

z uprawnieniami pielęgniarskimi, opiekunki lub młodsze opiekunki. Przeciętnie dziennie 

kąpanych jest od 8 do 15 osób na każdym piętrze. Pensjonariusze mają do swej dyspozycji 

gąbki do mycia ciała, natomiast personel korzysta z myjek jednorazowych.

Mieszkańcy w przeprowadzonych rozmowach indywidualnych nie potwierdzili faktu 

dokonywania opłat za kąpiel, twierdzili, że nie mają żadnych problemów związanych 

z usługami kąpielowymi. Mieszkańcy nie wnosili zastrzeżeń co do ilości i jakości 

wykonywanych czynności kąpielowych. Zdarzają się odmowy pojedynczych kąpieli, 

uwarunkowane np. złym samopoczuciem, gorączką depresją wizytą rodziny, wyjazdem. 

Osoby te zawsze są kąpane w innym terminie, po wyzdrowieniu, po powrocie z wyjazdu. 

Przy złym stanie zdrowia, zamiast kąpieli pod prysznicem jest tzw. całkowita toaleta w łóżku.

Zgodnie z okazaną w dniu kontroli dokumentacją opiekunki z uprawnieniami 

pielęgniarek i opiekunowie udzielają pomocy w czynnościach dnia codziennego z zakresu 

higieny osobistej takich jak: toaleta poranna/wieczorna, toaleta p/odleżynowa, zmiana 

ułożenia w łóżku, higiena jamy ustnej, kąpiel, pomoc przy kąpieli, mycie głowy.

Mając na uwadze dokonane ustalenia dotyczące zakresu opieki nad mieszkańcami 

stwierdzono, że nie było zaniedbania ze strony personelu Domu w tym zakresie. Mieszkańcy 

byli objęci usługami opiekuńczymi, które zapewniał im personel Domu.

Ad. 7. Zapewnienie mieszkańcom odpowiednich środków higieny, czystości, użytkowanie 

przeterminowanych opatrunków, bandaży, gazików

W łazienkach znajdowały się środki czystości oraz higieny przeznaczone do użytku 

przez mieszkańców w ilości zabezpieczającej ich potrzeby w tym zakresie. W trakcie 

oględzin magazynu środków czystości i higieny stwierdzono, że znajdowały się w nim m.in.
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następujące produkty: mydła w kostkach i płynie, żele pod prysznic, proszki do prania, papier 

toaletowy, ręczniki papierowe, gąbki do mycia ciała i do mycia naczyń, płyn do mycia 

naczyń.

W trakcie kontroli w dniu 28 listopada 2016 r. udostępniono do wglądu znajdujący się 

w pomieszczeniach administracyjnych, w szafie (zamykanej na klucz) magazynek podręczny 

zakupionych przez Dom leków bez recepty oraz materiałów opatrunkowych. Produkty 

znajdujące się w magazynku zostały - w części - sprawdzone pod względem terminu ich 

ważności. Wśród 16 sprawdzonych produktów stwierdzono, że dla 4 z nich upłynął termin 

ważności tj.: gaza jałowa -  data ważności XII.2015 r., bandaże -  data ważności VI 2016 r., 

gaziki -  data ważności VI 2014 r., opaska elastyczna -  data ważności I 2014 r.

Ad. 8. Okradanie mieszkańców

Czynności kontrolne nie potwierdziły podejrzeń o okradaniu mieszkańców. 

Respondenci nie potwierdzili takich faktów, natomiast wypowiadano się, że niektórzy 

mieszkańcy zapominają i po jakimś czasie swoje „zguby” znajdują. Kierownik Domu 

w oświadczeniu dot. kradzieży wyjaśnił, że mieszkańcy zgłaszają mu takie sytuacje, 

natomiast po upływie 3-4 dni, rzekomo skradzione rzeczy, znajdują się w pokoju przy okazji 

sprzątania. Kierownik Domu każdorazowo informuje mieszkańca o możliwości zgłoszenia 

sprawy kradzieży na policję, oferując swoją pomoc.

Ad. 9. Konta depozytowe pensjonariuszy i dysponowanie pieniędzmi z emerytur/rent

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie przedmiotów wartościowych, zgodnie 

z obowiązującą „Instrukcją przekazywania do depozytu przedmiotów wartościowych 

w Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” we Wrocławiu, przy ulicy Swiątnickiej 25/27”, 

zatwierdzoną w dniu 16.09.2009 r. przez Dyrektora Domu. Zgodnie z instrukcją o depozytach 

każdy mieszkaniec może złożyć w depozycie środki wartościowe np. biżuterię, pieniądze, 

które są przekazywane do Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu przy 

ul. Wejherowskiej 28. Ustalono, że w dniach kontroli nie było takich depozytów. Ponadto 

stwierdzono, że w Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” mieszkańcy nie posiadają kont 

depozytowych.

Starszy pracownik socjalny oświadczył, że większość mieszkańców posiada osobiste 

konta bankowe. Swoje świadczenia emerytalne/rentowe 47 osób otrzymuje za pośrednictwem 

poczty (w całości lub tzw. „resztówkę” po potrąceniu części odpłatności za pobyt). Listonosz 

wypłaca pieniądze w pokojach mieszkańców. Mieszkańcy, których odpłatność nie jest 

przelewana z kont bankowych, wnoszą odpłatność za pobyt u pracownika socjalnego (kasa 

fiskalna, raporty kasowe, gotówka przekazywana do Ewangelickiego Centrum Diakonii
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i Edukacji przy ul. Wejherowskiej 28). Wpłaty te mogą stanowić całość odpłatności lub być 

dopłatą do przelewu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wśród respondentów 1 osoba stwierdziła, że schodzi do pani socjalnej i daje 100 zł 

i otrzymuje resztę, ale nie wie za co. Wprawdzie był to incydentalny przypadek niewiedzy 

mieszkanki, że dokonywała dopłaty do kosztów pobytu w Domu, jednak ze względu na 

specyfikę mieszkańców (stany chorobowe, wiek) wskazane byłoby rozważenie możliwości 

cyklicznych spotkań z pensjonariuszami w celu uświadamiania, przypominania i utrwalania 

informacji dotyczących kosztów ponoszonych w związku z pobytem w Jednostce.

Każdy z mieszkańców (oprócz osób ubezwłasnowolnionych) samodzielnie dysponuje 

swoimi pieniędzmi i samodzielnie lub przy wsparciu rodziny, czy znajomych robią zakupy. 

Jednostka zapewnia jedynie możliwość cotygodniowego wyjazdu na zakupy do sklepu 

(służbowy bus).

Ad. 10 Zachowania opiekunów wobec mieszkańców

W przeprowadzonych rozmowach z mieszkańcami 16 osób nie wnosiło uwag 

świadczących o nieodpowiednim traktowaniu ich przez personel Domu, przeciwnie 

rozmówcy wskazywali wprost, że pracownicy są mili uprzejmi, uczynni i odnoszą się do 

pensjonariuszy z szacunkiem. Troje mieszkańców sygnalizowało, że pracownicy okazują 

nerwowość i zniecierpliwienie w kontaktach „ Większość jest mila, ale są takie, które są 

zdenerwowane”, „Różnie to bywa”, „Nie krzyczą, ale mają różną cierpliwość. Są grzeczne”. 

Z uwagi na jednostkowe informacje przekazane w trakcie rozmów z mieszkańcami dotyczące 

napięcia w relacjach z personelem, należałoby rozważyć przeprowadzenie szkolenia dla 

pracowników ww. zespołu w zakresie technik pracy przeciwdziałających ewentualnemu 

wypaleniu zawodowemu.

Ad. 11. Składanie skarg i przestrzeganie praw mieszkańców

Mieszkańcy w rozmowach indywidualnych (17 osób) wiedzieli, gdzie mogą składać 

skargi, ale nie mieli takiej potrzeby, natomiast 2 osoby miały inne zdanie: „Nikt nie chodzi, 

bo to nic nie da”, „Mieszkańcy chodzili i nic to nie dało”.

Pensjonariusze mają możliwość kontaktu z Kierownikiem Domu, który przyjmuje 

w sprawie skarg i wniosków w czwartki, w godz. 11:30 -  13:30 oraz w razie potrzeby. 

Powyższa informacja znajduje się na drzwiach biura. Ponadto jest możliwość kontaktu 

z Dyrektorem Domu przy ul. Wejherowskiej 28 w piątki, w godz. 14:00 -  16:30. Jednostka 

nie prowadzi zeszytu skarg i wniosków. Pisma kierowane są bezpośrednio do Kierownika 

Domu. W roku 2016 była 1 skarga dotycząca wyżywienia (w tym: dotycząca kwalifikacji 

osób prowadzących catering). Skarga została przesłana do Dyrektora Domu i uznana jako
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niezasadna. Z uwagi na podeszły wiek mieszkańców wskazane jest zorganizowanie 

regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu na terenie Jednostki.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Dwóch pracowników zatrudnionych na pełny etat: psycholog i pracownik kulturalno- 

oświatowy prowadzą zajęcia z zakresu terapii zajęciowej w pokoju dziennym oraz 

w pomieszczeniu terapeutycznym przy jadalni. Ponadto na terenie Domu znajduje się sala 

gimnastyczna wyposażona w sprzęt do ćwiczeń. Dom nie zatrudnia rehabilitanta, a z sali 

gimnastycznej mieszkańcy korzystają samodzielnie, pod nadzorem pracowników Domu.

2. Dom zatrudnia ogółem 42 pracowników na 40,25 etatu (aktualny wskaźnik: 0,3946), co nie 

spełnia wskaźnika zatrudnienia wymaganego w § 6 ust. 2 pkt 3 lit a rozporządzenia. Dom 

pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku zobowiązany jest zapewnić liczbę 

pracowników nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu.

3. Dla 4 środków opatrunkowych znajdujących się w magazynku podręcznym upłynął termin 

ważności.

4. Troje mieszkańców sygnalizowało, że pracownicy okazują nerwowość i zniecierpliwienie 

w kontaktach.

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 zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości :

Ad. 1

Podjąć czynności zmierzające do zapewnienia prowadzenia terapii zajęciowej przez 

pracownika posiadającego kwalifikacje w tym kierunku, a także prowadzenia zajęć z zakresu 

rehabilitacji przez pracownika posiadającego uprawnienia w wymaganym zakresie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz b, § 6 ust. 1 pkt 10 lit. b 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: 28.02.2017 r.

Ad. 2

Podjąć działania celem zapewnienia wymaganego wskaźnika zatrudnienia w zespole 

terapeutyczno-opiekuńczym, który w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 

winien wynosić nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu.
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Podstawa prawna: § 6 ust. 2 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 zalecenia: 28.02.2017 r.

Ad. 3.

Wycofać z obiegu przeterminowane środki opatrunkowe tj.: gazę jałową, bandaże, gaziki, 

opaskę elastyczną.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b 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.

Ad. 4.

Przeprowadzić szkolenie dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie 

technik pracy przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Termin realizacji zalecenia: 28.02.2017 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom ocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
930 ze zm.) kierow nik jednostki podlegającej kontroli może w term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń 
pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Zdrow ia i Polityki Społecznej 
D olnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu. W  przypadku niewniesienia zastrzeżeń do 
sform ułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejm ie proszę o poinform owanie tut. W ydziału, w  term inie 30 dni od 
daty otrzym ania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń 
lub przyczynach braku ich realizacji.
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