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w Miliczu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 - 28 października 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 -  przewodnicząca kontroli oraz Elżbieta 

Pawłowska i Marian Tagliber -  kontrolerzy, przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu 

Pomocy Społecznej w Miliczu. Kontrola odbyła się zgodnie z zatwierdzonym w dniu 

17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 

roku. 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 października 2016 r. W okresie objętym kontrolą osobą 

odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani Maria Oskwarek kierująca Domem 

Pomocy Społecznej w Miliczu do dnia 31 stycznia 2015 r., oraz Pani Anna Milian - Dyrektor 

ww. Jednostki od dnia 1 lutego 2015 r.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w zakresie objętym kontrolą oceniam 

pozytywnie z nieprawidłowościami.

Czynności kontrolne potwierdziły, że w zakresie miejsca zamieszkania obiekt 

Jednostki spełnia warunki określone w § 6 rozporządzenia. Dom zapewnia organizację 

wyżywienia zgodną z przepisami, z wyjątkiem godziny podawania kolacji. W rozmowach 

z kontrolującymi 8 mieszkańców wskazało, że kolacja wydawana jest pomiędzy godziną 1700



- 1730, co świadczy o nieprzestrzeganiu § 6 ust. 1 pkt. 6 lit. c rozporządzenia. Zgodnie 

z przywołanym przepisem ww. ostatni posiłek należy podawać nie wcześniej niż o godzinie 

1800. Jednostka realizowała standard usług w zakresie zapewnienia czystości. Mieszkańcy 

byli zaopatrzeni w odzież i obuwie.

W Jednostce świadczono mieszkańcom usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz 

pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych. 

Mieszkańcy mieli zapewnioną opiekę medyczną.

Jednostka świadczyła mieszkańcom usługi wspomagające w zakresie określonym 

przepisami. Ustalono, że w ramach umożliwienia udziału w terapii zajęciowej, 

mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez terapeutów z wykształceniem 

pedagogicznym oraz instruktorów kulturalno-oświatowych. W celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji standardu usług, zajęcia w powyższym zakresie powinny być organizowane przez 

osobę z wykształceniem uprawniającym do prowadzenia terapii zajęciowej.

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.

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. Kwalifikacje pracowników 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 pracownika socjalnego, której wykształcenie nie odpowiadało wymaganiom 

przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Jednostka zapewniała pracownikom zespołu opiekuńczo-terapeutycznego udział 

w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca, bądź kierunków prowadzonej terapii lub metod 

pracy.
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Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Kolacja była wydawana mieszkańcom przed godz. 1800.

2. Terapia zajęciowa prowadzona była przez terapeutów z wykształceniem pedagogicznym 

i instruktorów ds. kulturalno-oświatowych.

3. Brak kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

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:

Kolację podawać nie wcześniej niż o 1800.

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

Zapewnić mieszkańcom udział w terapii zajęciowej prowadzonej przez pracownika 

posiadającego odpowiednie wykształcenie w tym kierunku.-

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz § 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: 30 czerwca 2017 r.

Zapewnić świadczenie pracy socjalnej przez osobę z uprawnieniami do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego.

Podstawa prawna: art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj: 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. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 
14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń 
pokontrolnych kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków 
przedstawionych w wystąpieniu.
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