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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 8 - 1 0  lutego 2017 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 

w składzie: Elżbieta Pawłowska -  starszy inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli), 

Michalina Jarocka -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie. Czynności kontrolne dotyczyły 

organizacji i funkcjonowania jednostki zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sieipnia 2012 roku w sprawie domów pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem” obejmujące 

okres od 1 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu był Pan Janusz Jarocki 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowością.



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

zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 

13 marca 2017 roku.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie 

przeznaczony dla 70 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie potrzeb 

bytowych spełniał wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 1 - 8 rozporządzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia w zakresie wyżywienia i organizacji 

posiłków Dom zapewniał śniadanie, obiad, kolację (do wyboru) oraz posiłki dietetyczne. 

Posiłki były wydawane w następujących godzinach: śniadanie 800 - 1000, obiad 1300-1500, 

kolacja 1800-2000.

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. Placówka stwarzała warunki do udziału w terapii, 

podnoszeniu sprawności, zapewniała przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt 

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

Dom zapewniał przechowywanie przedmiotów wartościowych. Na koncie depozytowym 

nie znajdowały się zaległe depozyty po zmarłych mieszkańcach.

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

zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Na podstawie skontrolowanych dokumentów 

ustalono, że mieszkańcy posiadali indywidualne plany wsparcia opracowane na rok przez 

zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Plan wsparcia zawierał: podstawowe informacje 

o mieszkańcu, skład zespołu, termin obowiązywania planu, podpis mieszkańca, proponowane 

rodzaje wsparcia z zakresu pielęgnacji zdrowia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej, 

socjalnej i religijnej. Ponadto dokonywana była ocena 2 razy w roku, efektów indywidualnych 

planów wsparcia mieszkańca. Plan zawierał cele krótko i długoterminowe, notatki 

pracowników.

Na terenie Domu nie jest prowadzona zgodnie z wymogami rehabilitacja społeczna 

określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250). Na podstawie analizy 

dokumentacji tj. dzienników terapeutów, badań psychologicznych, wykazów imprez, 

harmonogramu wyjazdów, planów pracy ustalono, że w zajęciach przygotowujących do 

podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach chronionych lub na przystosowanym stanowisku
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pracy -  nie podejmowano działań. Ponadto w dziennikach terapeutów imiona i nazwiska 

mieszkańców obecnych na zajęciach nie są wpisywane każdorazowo (tylko przy wyjściach 

grupowych, wyjazdach, imprezach wyjazdowych). Brak informacji o skracaniu lub 

wydłużaniu uczestnictwa w zajęciach, a także nie zawsze jest odnotowywana absencja 

mieszkańca na zajęciach i jej przyczyny.

W Domu zapewniona była organizacja zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, 

udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych oraz prowadzono zajęcia z psychologiem.

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 2 pracowników socjalnych na 1,50 etatu oraz zapewniał 

kontakt z psychologiem, zatrudnionym na 0,5 etatu.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno — opiekuńczego spełniał 

wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia tj. miał wartość 0,5 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.

Stwierdzona nieprawidłowość:

1. Na terenie Domu nie jest prowadzona zgodnie z wymogami rehabilitacja społeczna 

określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.

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 związane z prowadzeniem rehabilitacji społecznej na terenie Domu.
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Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 

2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250).

Termin realizacji zalecenia: 30 kwietnia 2017 r.

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.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w  term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń 
pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu. W  przypadku niewniesienia zastrzeżeń do 
sform ułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie 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.

Pouczenie

4
Ewelina Zygmunt


