
Wrocław, dnia ( stycznia 2018 r.

Pan
Janusz Nałęcki
Dyrektor
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 
Domu Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 10 listopada 2017 r. na podstawie art. 22, art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.) 

oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 384 z dnia 7 listopada 2017 roku, zespół 

kontrolny Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska i Elżbieta Pawłowska przeprowadził 

kontrolę doraźną w Miejskim Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej 

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych przy ul. Mącznej 

3 we Wrocławiu. Tematem kontroli była ocena przestrzegania standardu usług opiekuńczych, 

wyżywienia oraz wspomagających na poziomie podnoszenia sprawności, wynikających 

z indywidualnych potrzeb osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. Kontrolą objęto okres od 1 sierpnia 2016 roku do 10 listopada 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Pan 

Janusz Nałęcki - Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej 

we Wrocławiu.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku z wnioskiem o wszczęcie kontroli 

w trybie nadzoru dotyczącym nieprawidłowości w opiece nad byłą pensjonariuszką Domu 

tj. „niedostosowania opieki do indywidualnych potrzeb.”, co wg wnioskodawcy „mogło 

przyczynić się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia”, a w dalszej kolejności do zgonu,
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„niedostatecznego dbania i dopilnowania regularnego przyjmowania pokarmów 

oraz płynów”, co w konsekwencji mogło doprowadzić do wyniszczenia organizmu”, 

„niewstawania z łóżka” w ostatnim okresie pobytu „(ok.6-7 m-cy), co doprowadziło 

do powstawania odleżyn i zaniku mięśni”, „niewystarczającej opieki lekarskiej w zakresie 

przeprowadzania osobistych badań kontrolnych” oraz nieinformowania przez personel Domu 

wnioskodawczym „o złym lub pogarszającym się stanie zdrowia”.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez upoważnionych pracowników zostały zawarte w protokole 

kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 6 grudnia 2017 roku, 

do którego pismem z dnia 8 grudnia 2017 roku wniesiono uzupełnienia, które zostały 

uwzględnione tzn. wyposażenie w łóżko ortopedyczne oraz faktyczny stan mieszkańców 

na dzień kontroli, który wnosił: 42 osoby przewlekle somatycznie chore w domu dla osób 

przewlekle somatycznie chorych oraz 113 osób w domu dla osób w podeszłym wieku.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Stwierdzono, że w ramach usług opiekuńczych i wspomagających § 6 ust. 

1 pkt 10 rozporządzenia Dom zapewniał pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz stałą opiekę medyczną i pielęgniarską. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia 

opracowano indywidualny plan wsparcia obejmujący ww. czynności.

Ustalono, że zabezpieczono trzy posiłki dziennie oraz posiłki dietetyczne odpowiednio 

do wskazań lekarza, a dodatkowe produkty żywnościowe dostępne były przez całą dobę. 

Pracownicy zapewnili pomoc w karmieniu. Powyższe spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 

6 rozporządzenia.

Stwierdzono, że zapewniono potrzeby bytowe, opiekuńczo -  pielęgnacyjne

1 wspomagające określone § 5 ust. 1 rozporządzenia. Powyższe potrzeby uwzględniały 

opiekę lekarską, usprawnianie ruchowe, rehabilitacyjne oraz wspomagające. Nie mniej jednak 

na podstawie analizy dostępnej dokumentacji, od momentu ostatniej wizyty lekarskiej 

do kolejnej zaplanowanej można było rozważyć wcześniejszą konsultację mieszkanki 

z lekarzem prowadzącym.

Stwierdzono, że w ramach usług § 5 ust. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia utrzymywano 

kontakt, dokumentowano wizyty oraz współpracę z rodziną.

Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego Jednostki 

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

2 pkt 3 lit. d rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca Domu dla osób przewlekle 

somatycznie chorych oraz 0,4 na jednego mieszkańca Domu dla osób w podeszłym wieku.
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Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że zarzuty, które były przedmiotem 

kontroli nie potwierdziły nieprawidłowego funkcjonowania Miejskiego Centrum Usług 

Socjalnych Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie 

chorych we Wrocławiu. W związku z powyższym nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 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 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.

POUCZENIE:
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