
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 ^  maja 2017 r.
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Pani
Katarzyna Walczak 
p.o. Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Świdnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 9-10 lutego 2017 r. na podstawie art. 22 ust. 9 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, zwanej dalej „ustawą”), 

inspektorzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu: Dorota Kamińska -  przewodnicząca kontroli oraz Marian Tagliber -  kontroler, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdnicy, 

prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Świdnicy. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 

15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 r. 

Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586 ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem), jak również 

oceniono zgodność zatrudnienia pracowników zespołu wspieraj ąco-aktywizującego 

z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 9 lutego 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację kontrolowanych zagadnień 

była Pani Grażyna Sławińska -  Gąska, kierownik Jednostki do dnia 31 maja 2016 r., od dnia 

21 maja 2016 r. obowiązki kierownika pełni Pani Katarzyna Walczak.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy w zakresie objętym 

kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.



Funkcjonowanie Jednostki określa Statut i Regulamin Organizacyjny, jak również 

program działalności i plany pracy.

Budynek Jednostki spełnia warunki określone w § 18 ww. rozporządzenia. 

Powierzchnia użytkowa zapewnia uczestnikom metraż zgodny z normą wyznaczoną 

przepisami. Jednostka dysponuje wymaganymi przepisami pomieszczeniami oraz sprzętem 

niezbędnym do realizacji zadań wspierająco -  aktywizujących.

W trakcie kontroli ustalono, że organizacja pracy Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Świdnicy była zgodna z § 6 ust. 1 rozporządzenia. Jednostka świadczy usługi określone 

przepisami w formie treningów i zajęć indywidualnych i współpracuje na rzecz integracji 

społecznej uczestników z podmiotami, o których mowa w § 21 rozporządzenia.

Zespół wspieraj ąco -  aktywizujący opracował dla wszystkich uczestników indywidualne 

plany postępowania wspierająco -  aktywizującego. W przypadku nowo przyjętych osób 

ww. plan sporządzano po dokonaniu oceny 3 miesięcznego pobytu w Jednostce. Cele pracy 

uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości uczestników. Indywidulane postępowania 

wspierająco -  aktywizujące były realizowane w uzgodnieniu z uczestnikami, a efekty pracy 

były systematycznie dokumentowane i oceniane.

Jednostka prowadziła dokumentację indywidualną i zbiorczą. W toku kontroli ustalono, 

że wpisów w ewidencji uczestników nie dokonywano chronologicznie według dat przyjęcia 

uczestników, co było niezgodne z § 24 ust. 6 rozporządzenia. Pracownicy zespołu wspierająco 

- aktywizującego prowadzili dzienniki zajęć, w których rzetelnie dokumentowali swoją pracę 

zgodnie z wymogami określonymi przepisami.

Jednostka zapewniała wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 

wspierająco -  aktywizującego, posiadających wykształcenie zgodne z kwalifikacjami 

zawodowymi wymaganymi w § 10 ust. 1 rozporządzenia. Należy jednak wskazać, że 6 osób 

legitymujących się wykształceniem pedagogicznym zatrudniono na stanowisku instruktora 

terapii zajęciowej. Wskazane jest zatrudnienie ww. osób na stanowiskach zgodnie 

z posiadanym wykształceniem. W kwestii spełnienia warunku określonego w § 11 ust. 1 

rozporządzenia tj. posiadania półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego 

na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w przypadku jednego z pracowników 

zatrudnionego od 1 lipca 2016 r. nie było potwierdzenia wypełnienia ww. wymogu. Ponadto 

dwoje innych pracowników zatrudnionych w 2016 r. legitymowało się doświadczeniem 

nabytym w czasie praktyk studenckich. Wymóg, o którym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia 

należy odnieść do doświadczenia uzyskanego w trakcie zatrudnienia na podstawie przepisów
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kodeksu pracy, jak również wykonywania pracy lub świadczenia usług w ramach działalności 

gospodarczej bądź umowy cywilnoprawnej.

Ponadto należy stwierdzić, że zatrudnienie Pani Katarzyny Walczak jako pełniącej 

od maja 2016 r. obowiązki kierownika nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy 

o pomocy społecznej. Pani Katarzyna Walczak spełnia wymogi § 9 rozporządzenia dotyczące 

wykształcenia wyższego oraz ww. doświadczenia zawodowego, nie posiada jednak 3-letniego 

stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, 

o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy.

W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia w zakresie tematycznym związanym 

z funkcjonowaniem Jednostki.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Ewidencja uczestników nie była prowadzona chronologicznie, według dat przyjęcia 

do Jednostki.

2. W przypadku jednego z pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego 

zatrudnionego od 1 lipca 2016 r. nie było potwierdzenia spełnienia wymogu doświadczenia 

zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W przypadku dwóch innych pracowników ww. zespołu zatrudnionych w 2016 r. w zakresie 

ww. doświadczenia zawodowego wskazano praktyki studenckie.

3. Kierująca Domem Pani Katarzyna Walczak, jest zatrudniona na stanowisku

p.o. kierownika, nie spełniała wymogów art. 122 ust. 1 ustawy dotyczącego co najmniej

3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 

społecznej.

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 kontrolowanej Jednostce następujące 

zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Wpisów w ewidencji uczestników dokonywać chronologicznie, według dat przyjęcia 

do Jednostki.

Podstawa prawna: § 24 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 

ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie
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Ad. 2

Przestrzegać wymogu posiadania przez nowo zatrudnionych członków zespołu wspierająco - 

aktywizującego co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego 

na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 

ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco 

Ad. 3

Zatrudnić kierownika Domu spełniającego wymóg co najmniej 3-letniego stażu pracy 

w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: 31 sierpnia 2017 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 930 ze zm.), 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.

Do wiadomości:
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Świdnicy
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28 
58-105 Świdnica
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