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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 8-9 lutego 2018 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 Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 28 z dnia 15 stycznia 2018 roku, zespół 

kontrolny Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska inspektor wojewódzki, przewodnicząca 

kontroli, Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził 

kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku przy 

ul. Liczyrzepy 87 w Sosnówce. Tematem kontroli była ocena przestrzegania standardu usług 

opiekuńczych, w tym zapewnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu

terapeutyczno -  opiekuńczego, wyżywienia oraz wspomagających polegających

na umożliwieniu mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej, 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 stycznia 2018 roku do dnia kontroli.

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

Jarosław Malec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze złożoną skargą dotyczącą 

nieprawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce

tj. niezapewnienia właściwej opieki mieszkańcom Domu, w tym z utrudnioną komunikacją 

i demencją, poprzez zamykanie ich w pomieszczeniu do terapii zajęciowej na kilkanaście
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godzin dziennie, przygotowywania posiłków (kanapek) przez pokojowe oraz 

uniemożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje

1 wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu zostały zawarte w protokole kontroli 

podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 15 marca 2018 roku.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Z ustaleń kontroli wynika, że wśród rozmówców były osoby, które widziały 

mieszkańców stukających w drzwi lub przebywających w- pomieszczeniu do terapii 

zajęciowej za zamkniętymi drzwiami, a także uzyskano potwierdzenie od mieszkanki, 

że była zamykana w ww. pomieszczaniu na kilka godzin dziennie, co wskazuje na brak 

zapewnienia mieszkańcom wolności, godności i poczucia bezpieczeństwa, określonych 

art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Należy mieć na względzie, że ustawodawca 

wprowadził standard usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w trosce 

o zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków pobytu gwarantujących poszanowanie 

ich podstawowych praw.

Stwierdzono, że 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. a rozporządzenia tj. 0,4 na jednego mieszkańca Domu dla osób 

w podeszłym wieku. Pracownicy posiadali wykształcenie zgodne z wymaganymi 

kwalifikacjami, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.).

Ustalono, że w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Jednostka realizowała 

standard wskazany w rozporządzeniu. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosił

2 godziny, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c. rozporządzenia. Na prośbę mieszkańców 

dodatkowe posiłki przygotowywane były przez opiekunów i pokojowe, a mniej sprawnym 

osobom umożliwiono spożywanie posiłków w pokojach lub w razie konieczności karmiono. 

W rozmowach mieszkańcy nie wnosili uwag, co do przygotowywania i podawania posiłków, 

w tym dodatkowych tj. kanapek. Powyższe spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.

Stwierdzono, że zapewnione zostały usługi w szczególności wspomagające określone 

w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a-c rozporządzenia, które uwzględniały umożliwienie udziału w terapii 

zajęciowej. Ustalono, że na terenie Domu funkcjonowała pracownia terapeutyczna 

w budynku tzw. „Senior” w godz. 700 - 1500, w której codziennie lub według potrzeb 

odbywały się zajęcia terapeutyczne mieszkańców objętych terapią zajęciową, zgodnie
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z indywidualnym planem wsparcia. Jednostka zapewniła terapię przyłóżkową, spotkania 

okolicznościowe, w tym imprezy kulturalno -  integracyjne. W rozmowach pensjonariusze 

nie potwierdzili, że mają uniemożliwiony udział w terapii zajęciowej, natomiast zapewnili 

kontrolujących, że swój udział w zajęciach terapeutycznych uzależniają od swojego 

samopoczucia, zainteresowań oraz stanu zdrowia.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że w budynku „Zameczek” w pokoju 

mieszkalnym nr 20 nie zagwarantowano mieszkańcom metrażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. 

b rozporządzenia. Pokoju nie wyposażono zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, 

gdyż brakowało 2 szafek nocnych dla każdego mieszkańca, stolika oraz dostępu do systemu 

przyzywowo -  alarmowego dla 2 osób, co nie spełnia standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 

1 lit. c rozporządzenia.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że zarzuty, które były przedmiotem 

kontroli nie potwierdziły nieprawidłowości tzn.: w zakresie przygotowywania posiłków 

(kanapek) przez pokojowe oraz uniemożliwienie udziału w terapii zajęciowej. Natomiast 

w kwestii niezapewnienia właściwej opieki mieszkańcom Domu, w tym z utrudnioną 

komunikacją i demencją, poprzez zamykanie ich w pomieszczeniu do terapii zajęciowej na 

kilka godzin dziennie, potwierdzono nieprawidłowe funkcjonowanie Domu Pomocy 

Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Sosnówce. W związku z powyższym formułuje 

się zalecenia pokontrolne.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. W pomieszczeniu do terapii zajęciowej mieszkańcy przebywali za zamkniętymi drzewami 

od śniadania do kolacji i nie mogli wyjść.

2. W budynku „Zameczek” pokój nr 20 (trzyosobowy) miał powierzchnię niniejszą niż 6 m2 

na osobę, brakowało szafek nocnych dla każdego mieszkańca, stolika oraz dostępu do 

systemu przyzywowo -  alarmowego dla 2 osób.

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1.

Dostosować organizację Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględniając 

w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
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Podstawa prawna: art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).
Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 2.

Dostosować metraż w pokoju nr 20 w budynku „Zameczek” do ilości mieszkańców w nim 

przebywających oraz doposażyć pokój w szafki nocne dla każdego mieszkańca, stolik oraz 

dostęp do systemu przyzywowo -  alarmowego dla każdego mieszkańca.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

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

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

POUCZENIE:
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 
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 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.

4


