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w Mirsku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 9 - 2 1  czerwca 2017 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769), kontrolerzy Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w składzie: Dorota Kamińska i Elżbieta Jakubowska przeprowadzili kontrolę kompleksową 

Domu Pomocy Społecznej w Mirsku. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym 

w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli 

na I półrocze 2017 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 ze zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 19 czerwca 2017 r. W okresie 

objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani Dorota Cinciruk -  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekty Jednostki spełniają 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, z wyjątkiem 

dwóch czteroosobowych pokoi w budynku głównym oraz trzyosobowego pokoju w budynku B. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia pokój wieloosobowy w domu pomocy społecznej



powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę, z 5% odstępstwem od tej normy. 

Pomieszczenia mieszkalne były czyste, wyposażone zgodnie ze standardem. Z uwagi 

na miejscowe przybrudzenia jednej ze ścian w ww. pokoju w budynku B należy podjąć działania 

poprawiające estetykę tego pomieszczenia. Jednostka gwarantuje warunki sanitarne zgodnie 

z normą określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a 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. Dom zapewnia organizację wyżywienia zgodną z przepisami. Dbano 

o zaopatrzenie mieszkańców w odzież i obuwie oraz w  odpowiednią ilość środków czystości.

W ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewniono mieszkańcom standard 

w zakresie ustalonym w rozporządzeniu.

W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy nie wnosili uwag świadczących

0 nieprzestrzeganiu ich praw.

W Jednostce działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy; dla każdego podopiecznego 

wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu i opracowano indywidualny plan wsparcia.

Mieszkańcom zapewniono kontakt z psychologiem, natomiast w okresie objętym kontrolą 

wymóg zapewnienia wymaganej liczby pracowników spełniony był do 31 lipca 2016r. Po tej 

dacie w Domu pracę socjalną świadczył jeden pracownik socjalny, co uchybiało wymogowi 

§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych

1 wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch 

pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Tym samym, w przypadku domu pomocy 

społecznej, którego stan mieszkańców wynosi mniej niż sto, powinno być zatrudnionych dwóch 

pracowników -  jeden na 50 mieszkańców ( w  pełnym wymiarze czasu pracy) oraz drugi 

co najmniej w wymiarze proporcjonalnym do pozostałej ilości mieszkańców.

Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego Jednostki 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniało wskaźnik, o którym mowa w § 6 ust. 2 

pkt 3 lit. b rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca. Dyrektor Jednostki spełnia kryteria 

określone w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz 

specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kwalifikacje pracowników 

ww. zespołu były zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). W okresie 

objętym kontrolą pracownicy ww. zespołu brali udział w szkoleniach dotyczących praw 

mieszkańca bądź kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy, co spełnia wymóg 

§ 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia .
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Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Metraż w dwóch czteroosobowych pokojach w budynku głównym oraz w trzyosobowym 

pokoju w budynku B był niezgodny z wymogami.

2. W okresie od sierpnia 2016 r. do dnia kontroli w Jednostce nie było wymaganej liczby 

pracowników socjalnych.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Zapewnić mieszkańcom miejsce w pokojach wieloosobowych o metrażu zgodnym z normami. 

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do 31 grudnia 2017 r.

Ad. 2

Zatrudnić drugiego pracownika socjalnego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z2017 r.,poz. 1769), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka 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 nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej albo kontrolowana jednostka obowiązana jest w terminie 30 dni do powiadomienia 
Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. 
W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej albo kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia 
Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, 
mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę Dolnośląskiego 
zastrzeżeń.

Ad. 1

POUCZENIE:

Z  up.  WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zdrowia i Paltlyki Spofeczn*)
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