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Pani
Renata Błażej
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13-15 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), inspektorzy 

Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

Sylwia Geppert - przewodnicząca kontroli oraz Dorota Kamińska - kontroler, przeprowadzili 

kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej przy ul. Górnej 23 z oddziałem dla osób 

przewlekle psychicznie chorych przy pl. Szpitalnym 5 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku 

planem kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2016 roku. Tematem kontroli była 

ocena standardu usług określonych 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) 

oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto 

okres od 1 stycznia 2015 r. do 13 kwietnia 2016 r. W okresie objętym kontrolą Dyrektorem 

placówki była Pani Renata Błażej, która odpowiadała za wykonanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.

Ustalenia kontroli -  dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora oraz pracowników jednostki -  zostały zawarte 

w protokole, podpisanym w dniu 06.06.2016 r.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowością.



Na podstawie okazanych przez Dyrektora dokumentów stwierdzono, że Dom Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny 

wprowadzony Uchwałą Nr 9/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2016 r.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

zapewnia całodobową opiekę oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych 

i wspomagających dla 82 mieszkańców (w tym: 37 miejsc dla osób przewlekle somatycznie 

chorych -  budynek przy ul. Górnej 23 i 45 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych -  

budynek przy pl. Szpitalnym 5). W pierwszym dniu kontroli rzeczywista liczba osób 

mieszkających w obu budynkach wynosiła 83. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że do Domu 

(budynek przy ul. Górnej) w dniu 31.03.2016 r. został skierowany w trybie natychmiastowym 

dodatkowy mieszkaniec w związku z oczekiwaniem na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego w Stroniu SI. Zgodnie z przesłanym do tutejszego Wydziału pismem Dyrektora 

z dnia 06.06.16 r. w dniu 17.05.16 r. nastąpił zgonww. mieszkańca. W związku z tym 

obecnie liczba osób mieszkających w Jednostce jest zgodna z wydanym zezwoleniem.

Jednostka pozostaje pod stałym nadzorem Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej 

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

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

domów pomocy społecznej.

Mieszkańcy byli objęci stałą opieką medyczną, a personel Domu udzielał im pomocy 

w podstawowych czynnościach życiowych, zapewniał pielęgnację oraz gwarantował 

świadczenie pracy socjalnej. Jednostka organizowała w ramach usług wspomagających 

terapię zajęciową i zapewniała mieszkańcom rehabilitację. Dbano o zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych i religijnych podopiecznych, jak również o rozwój samorządności mieszkańców. 

Pracownicy Jednostki podtrzymywali więzi podopiecznych z rodziną oraz społecznością 

lokalną.

Stwierdzono, że Dom stwarzał mieszkańcom możliwość przechowywania 

w bezpiecznym miejscu przedmiotów wartościowych oraz złożenia na koncie depozytowym 

środków pieniężnych, zgodnie z obowiązującą procedurą depozytową.

Na dzień kontroli żaden z mieszkańców kontrolowanej jednostki nie złożył do 

depozytu przedmiotów wartościowych. Mieszkaniec mógł deponować środki pieniężne na 

indywidualnych kontach prowadzonych w ramach rachunku bankowego kontrolowanej



Jednostki. Na dzień kontroli istniało 60 kont depozytowych aktualnych mieszkańców Domu. 

W przypadku śmierci mieszkańca, który pozostawił po sobie depozyt, Dom zawiadamiał 

o pozostawionym depozycie rodzinę lub osoby bliskie zmarłego, z prośbą o podjęcie 

postępowania spadkowego. W przypadku gdy dane ewentualnych spadkobierców nie były 

znane poszukiwano informacji poprzez Urzędy Stanu Cywilnego oraz Centrum Personalizacji 

Dokumentów. W dniach kontroli 42 takie sprawy były prowadzone przez pracowników 

socjalnych Domu, w tym 15 depozytów zalegających na koncie od 3 lub więcej lat jest 

w trakcie likwidacji.

W kwestii respektowania praw mieszkańca stwierdzono, że Dom zapewniał dostęp 

do informacji na ten temat. Pensjonariusze mogli wnosić skargi i wnioski oraz mieli 

możliwość kontaktu z Dyrektorem Jednostki. W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy nie 

wnosili uwag, które mogłyby świadczyć o nieprzestrzeganiu ich podstawowych praw. 

Mieszkańcy potwierdzili, że mogli wychodzić poza teren > Domu. Wszyscy rozmówcy 

poinformowali, że czują się w kontrolowanej Jednostce dobrze i bezpiecznie. Nikt nie 

zgłaszał kontrolującym, aby spotkał się z oznakami niechęci, zdenerwowania lub wrogości ze 

strony pracowników.

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

zadania określone w § 2 i 3 w/w rozporządzenia. W wybranej losowo próbie 

20 mieszkańców, wszyscy mieli wyznaczonych pracowników pierwszego kontaktu. Dla 

17 osób opracowano indywidualny plan wsparcia, dla 3 planu nie opracowywano. Według 

wyjaśnień Kierownika Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego spowodowane było to faktem 

odmowy przez mieszkańca współpracy w tym zakresie. W piśmie z dnia 06.06.16 r. Dyrektor 

dodatkowo podkreślił, że w planach wsparcia nie określono celów głównych i szczegółowych 

ze względu na brak akceptacji ww. mieszkańców, natomiast opracowano dodatkowe 

dokumenty określające realizowane usługi W większości planów stwierdzono jednak brak 

podpisu mieszkańca lub adnotacji przyczyn jego braku. O podjętych działaniach 

(zamierzeniach) w ramach indywidualnego planu wsparcia mieszkaniec winien być 

każdorazowo powiadamiany przez pracownika pierwszego kontaktu i poświadczać 

własnoręcznym podpisem zapoznanie się z nimi.

W pozostałych, opracowanych poprawnie planach, ujęte są takie elementy jak: osoby 

odpowiedzialne za realizację i jego termin, ocena realizacji celu wraz z podpisami zespołu. 

Wpisy dotyczące bieżącej oceny realizacji planu dokonywane były regularnie.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników działu terapeutyczno -  opiekuńczego spełniał 

wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt. 3 lit. b i c cytowanego rozporządzenia w sprawie domów
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pomocy społecznej tj. odpowiednio 0,6 (budynek przy ul. Górnej) i 0,5 (budynek przy 

pl. Szpitalnym) na jednego mieszkańca Domu. Pracownicy ww. zespołu posiadali 

kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, za wyjątkiem 

osoby zatrudnionej na stanowisku dietetyka. Zgodnie z dostarczonymi dokumentami z dniem

19 maja 2016 r. Dyrektor Domu zatrudnił na powyższym stanowisku osobę spełniającą 

wymogi kwalifikacyjne. Ponadto kontrolujący potwierdzili, że Dyrektor Domu spełniał 

wymogi art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej tzn. posiadał specjalizację 

w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz wymagany staż pracy.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. W indywidualnych planach wsparcia brakowało potwierdzenia udziału mieszkańców 

przy opracowywaniu planu bądź informacji o przyczynie nieuczestniczenia.

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:

Ad. 1. Indywidualne plany wsparcia należy opracowywać przy udziale mieszkańca, jeżeli 

udział ten jest możliwy ze względu na jej stan zdrowia i gotowość uczestnictwa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
163, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 
pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.
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