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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2018 r.

ZP-KNPS.431.1.10.2018.EJ

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22-23 i 27 marca 2018 roku na podstawie art. 22 ust. 9 a 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, Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Miejskim Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu, zwanym dalej 

„Domem” lub „Jednostką”, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 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 22 marca 2018 roku.

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

Janusz Nałęcki, Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu.

Działalność jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli z dnia 24 kwietnia 2018 roku, do którego pismem 

z dnia 7 maja 2018 roku wniesiono zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń i stwierdzeniu ich 

zasadności w piśmie z dnia 18 maja 2018 roku, sporządzono Aneks, do protokołu kontroli
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kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy 

ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu. Podpisany protokół kontroli wraz z Aneksem 

do przedmiotowej kontroli został odesłany pismem znak MCUS.P0.050.15/18 l.dz.SKR- 

1142/18 z dnia 23 maja 2018 r.

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie Domu Pomocy Społecznej przy 

ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

przebywały osoby kwalifikujące się do powyższego typu Domu.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt spełniał warunki określone w § 6 ust. 

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

i zainstalowania systemu alarmu przeciwpożarowego oraz systemu przyzywowo- 

alarmowego. Na terenie obiektu 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.l pkt 4 lit. 

a-b rozporządzenia tj. łazienki zapewniały możliwość korzystania z każdej przez nie więcej 

niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Ponadto zapewniła 

organizację wyżywienia, zgodnie z § 6 ust.l 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. Jednostka 

stwarzała warunki do uczestniczenia mieszkańców w terapii zajęciowej, jak również 

zapewniła im rehabilitację ruchową, dbała o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych, 

stworzyła warunki do rozwoju samorządności oraz podejmowania działań na rzecz 

podtrzymywania więzi z rodziną i społecznością lokalną, a także umożliwiała kontakt 

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

że w przypadku pobudzenia, zachowań agresywnych lub autoagresywnych wobec 

mieszkańców stosowany był przymus bezpośredni, 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. 740). W rozmowach 

z kontrolującymi mieszkańcy potwierdzili, że przestrzegane są ich podstawowe prawa, 

nikt nie wskazywał na przypadki stosowania przymusu bądź spotkania się z oznakami 

wrogości ze strony pracowników.

W zakresie usług wspomagających Dom spełniał standardy określone 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie



zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy 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. 

W Domu funkcjonował system nagród rzeczowych za aktywne uczestnictwo mieszkańców 

w zajęciach. Na terenie Domu powołano zespół terapeutyczno -  opiekuńczy, który realizował 

zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Stwierdzono, że mieszkańcy Domu posiadali 

indywidualne plany wsparcia, opracowywane przez członków ww. zespołu. W jednym 

przypadku stwierdzono, że w ww. planie brakowało podpisu mieszkańca, bądź informacji

0 przyczynach niepodpisania przez mieszkańca tego planu, co nie spełnia wymogu § 3 ust.

1 rozporządzenia. •

Jednostka podejmowała czynności w celu likwidacji niepodjętych depozytów oraz 

umożliwiała mieszkańcom przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków 

pieniężnych. Na podstawie dokonanej analizy dokumentacji stwierdzono, że na koncie 

znajdowały się środki po zmarłych mieszkańcach od ponad trzech lat, wobec których 

wywieszono wymagane wezwanie do odbioru, w dwóch sprawach depozyty zostały odebrane, 

w pozostałych, po upływie wyznaczonego przepisami terminu odbioru, nie podejmowano 

kolejnych czynności. Zaleganie ww. środków na koncie Domu jest niezgodne z ustawą 

z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 

1537).

Dom zatrudniał 3 pracowników socjalnych w wymiarze 2,5 etatu oraz zapewniał 

kontakt z psychologiem i psychiatrą. Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno -  

opiekuńczego Domu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniło wskaźnik, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca domu 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dyrektor Domu spełniał kryteria określone 

wart. 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 Rady Ministrów z dnia 18 marca 

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

1786 ze zm.).

Zespół terapeutyczno -  opiekuńczy uczestniczył w latach 2017 -  2018 w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej 

terapii lub metod pracy, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji 

wspomagającej lub alternatywnej, tym samym został zrealizowany obowiązek wynikający 

z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:
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1. Brak podpisu mieszkańca przy indywidualnym planie wsparcia lub informacji 

o powodach jego niepodpisania.

2. Na koncie Jednostki zalegały depozyty po mieszkańcach nieżyjących od ponad trzech 

lat.

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.

Opracowywać indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu z jego udziałem, 

a w przypadku braku takiej możliwości uzasadniać to odpowiednią informacją.

Podstawa prawna: § 3 ust 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: na bieżąco.

Ad.2.

Podjąć skuteczne czynności celem likwidacji zalegających depozytów po zmarłych 

mieszkańcach.

Podstawa prawna: § 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 

depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

POUCZENIE

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
0 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
1 wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.
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