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Wrocław, dnia 46 czerwca 2018 r.

Pani
Krystyna Foryś
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27 i 28 marca 2018 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 2017 r., poz. 1769 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą” kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska, Magdalena Grodzka 

i Małgorzata Siłka przeprowadzili kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

we Wrocławiu przy ul. Famej, (zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”). Kontrolę 

przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 103 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 

2018 r., w związku z informacjami o nieprawidłowościach w zakresie umożliwiania 

i organizacji pomocy mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz 

zapewnienia wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ww. zagadnienia 

zostały ocenione pod kątem art. 58 ust. 2 ustawy oraz 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 2018 r., poz. 278), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

Kontrolą objęto stan od 1 grudnia 2017 r. do dnia 27 marca 2018 r. W okresie objętym kontrolą 

osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Dyrektor Domu Pani Krystyna Foryś.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Ustalenia kontroli wskazują, że Dom umożliwiał i zapewniał organizację pomocy

mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie

odrębnych przepisów. W okresie objętym kontrolą mieszkanki były objęte opieką lekarza

rodzinnego i lekarza psychiatry, którzy udzielali świadczeń na terenie Domu. Jednostka
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zabezpieczała wyjazdy i wyjścia w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych 

poza jej terenem. Ponadto mieszkanki miały zapewnioną w Jednostce całodobowo opiekę 

pielęgniarską. Dom zabezpieczał mieszkankom ciągłość leczenia farmakologicznego.

W kwestii zapewnienia warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych 

i wspomagających podczas kontroli ustalono, że w marcu 2018 r. Jednostka posiadała 

wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu 

na pełny wymiar czasu pracy tj. nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca Domu. Natomiast 

w okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. ww. wskaźnik wahał się w przedziale od 0, 48 

do 0, 49, co świadczy o niezapewnieniu w tym czasie wymaganych warunków efektywnej 

realizacji usług, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia. Z uwagi na fakt, że 

na dzień kontroli Jednostka posiadała wymagany przepisami wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego odstępuje się od wydania zalecenia 

pokontrolnego w powyższym zakresie, pouczając o konieczności stałego zabezpieczenia 

warunków efektywnej realizacji usług poprzez przestrzeganie standardu określonego 

przepisami.
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