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Wrocław, dnia kwietnia 2018 r.

Pani
Halina Kucznier
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
w Obornikach Śląskich 
wraz z Filią w Rościsławicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19, 22-24 stycznia 2018 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 ze zm.) zespół 

kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki, przewodnicząca 

kontroli, Dorota Kamińska, starszy inspektor wojewódzki, kontroler i Magdalena Grodzka, 

inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Pomocy 

Społecznej w Obornikach Śląskich wraz z Filią Domu w Rościsławicach, zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 9 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem 

kontroli na I półrocze 2018 roku. 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”, obejmująca okres od 1 stycznia 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani 

Halina Kucznier -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich wraz z Filią 

Domu w Rościsławicach.

Działalność jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowością.
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Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu 

w dniu 19 marca 2018 roku.

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie Domu Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie chorych w Obornikach Śląskich przebywały osoby zgodnie 

z powyższym typem Domu natomiast w Filii Domu w Rościsławicach przeznaczonego 

dla osób przewlekle psychicznie chorych wśród mieszkańców przebywały osoby 

niepełnosprawne intelektualnie, tym samym zmieniono istotne warunki pobytu mieszkańców 

gwarantujące poszanowanie ich podstawowych praw. Przyjmując mieszkańca 

z niepełnosprawnością intelektualną do Domu przeznaczonego dla osób przewlekle 

psychicznie chorych należy mieć na względzie, że ustawodawca w trosce o zapewnienie 

odpowiednich warunków pobytu wprowadził weryfikację, która powinna być podyktowana 

profilem zgodnym ze stwierdzonym u mieszkańca rodzajem zaburzeń, ale także realnymi 

możliwościami zapewnienia mu zindywidualizowanej opieki oraz formy terapii. Taka 

praktyka będzie też wyrazem troski o mieszkańca i świadczyć będzie o wysokim standardzie 

sprawowanej opieki.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekty spełniały warunki określone w § 6 ust. 

1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych 

i zainstalowania systemu alarmu przeciwpożarowego oraz wyposażenie w system 

przyzywowo - alarmowy. Na terenie obiektów znajdowały się wymagane przepisami 

ogólnodostępne pomieszczenia, a w pokojach mieszkalnych zagwarantowano metraż zgodnie 

z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a-b rozporządzenia. Pokoje wyposażono zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. 

c rozporządzenia. Jednostka zagwarantowała warunki sanitarne zgodnie z normą określoną 

w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia oraz zapewniła organizację wyżywienia zgodnie 

z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, tzn. czas wydawania posiłków wynosił 2 godziny.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską. Ponadto 

byli objęci pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Jednostka stworzyła warunki do udziału 

w terapii, podnoszeniu sprawności, zapewniła przestrzeganie praw mieszkańców oraz kontakt 

z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

W Filii Domu w Rościsławicach stosowano i dokumentowano zastosowanie przymusu 

bezpośredniego zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu 

bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz.
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740). W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy nie wnosili uwag świadczących

0 nieprzestrzeganiu ich praw. Informowali, że czują się w kontrolowanej Jednostce dobrze

1 bezpiecznie.

Stwierdzono, że podejmowano czynności w celu likwidacji niepodjętych depozytów oraz 

zapewniono bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych 

co spełniło wymóg § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia.

W zakresie usług wspomagających Filia Domu w Rościsławicach spełniała wymogi 

standardu określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 

2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomoGy społecznej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250). Na podstawie dokonanej analizy 

dokumentacji ustalono, że zajęcia były prowadzone w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin 

tygodniowo. Na terenie Jednostki powołano zespół terapeutyczno -  opiekuńczy, który 

realizował zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Mieszkańcom Jednostki zapewniono kontakt z psychologiem oraz z psychiatrą natomiast 

pracę socjalną świadczyło 6 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, 

po 3 pracowników socjalnych w każdym Domu, co w przypadku Filii Domu 

w Rościsławicach uchybiało wymogowi § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Warunkiem 

efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym 

wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców. 

Tym samym, w przypadku domu pomocy społecznej, którego stan mieszkańców wynosi 

więcej niż 170, powinno być zatrudnionych czterech pracowników socjalnych, trzech 

w pełnym wymiarze czasu pracy oraz czwarty, co najmniej w wymiarze etatu 

proporcjonalnym do pozostałej ilości mieszkańców.

Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego Jednostki 

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

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

somatycznie chorych jak i dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dyrektor Jednostki 

spełniał wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. posiadał 

wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy 

społecznej.

Kwalifikacje pracowników ww. zespołu były zgodne z rozporządzeniem z dnia 

18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1786 ze zm.).
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Zespół Terapeutyczno -  Opiekuńczy Jednostki uczestniczył w latach 2017 -  2018 

w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących praw mieszkańca, bądź kierunków 

prowadzonej terapii lub metod pracy, tym samym został zrealizowany obowiązek wynikający 

z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. W Filii Domu w Rościsławicach nie było wymaganej liczby pracowników socjalnych.

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 zalecenie pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

Zatrudnić pracownika socjalnego co najmniej w wymiarze proporcjonalnym do pozostałej 

ilości mieszkańców.

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

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dż. U. z 2012 r. poz. 964, ze zm.). 

Termin realizacji zalecenia: 31 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (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 społecżriej 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.
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