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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

ZP-KNPS.431.1.17.2018.EP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniu 15 maja 2018 r. na podstawie art. 22, art. 126 i art. 127 ustawy dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej (t. j. D. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz 

Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 134 z dnia 7 maja 2018 r. zespół kontrolny 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu w składzie: Elżbieta Pawłowska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca 

kontroli, Elżbieta Jakubowska - inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

doraźną w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Zalewem” w Borzygniewie przy ul. Sportowej 

2 (zwanego dalej Domem). Tematem kontroli była ocena usług opiekuńczych, w tym 

zapewnienia opieki medycznej, leków oraz ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu, a także 

brakiem środków finansowych mieszkańca - zgodnie z art. 58 i art. 61 ww. ustawy o pomocy 

społecznej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu była Pani Joanna Gonera 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze złożoną skargą przez .

i mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Zalewem” w Borzygniewie 

dotyczącą nieprawidłowego funkcjonowania ww. Domu tj. nieprawidłowej opieki medycznej, 

w tym dostępu do lekarza oraz trudności w uzyskaniu skierowań do specjalistów, braku leków 

oraz braku realizacji recept, a także ponoszeniu odpłatności za pobyt w Domu, w tym braku 

własnych środków finansowych.

/ b u ,Wrocław, dnia /  O lipca 2018 r

Pani
Joanna Gonera
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
„Dom nad Zalewem” 
w Borzygniewie
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Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym bez 

zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 18 czerwca 2018 r.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Z ustaleń kontroli wynika, że do 31 grudnia 2017 r. mieszkańcy Domu korzystali z usług 

medycznych w Poradni Lekarza POZ w Mietkowie przy ul. Kolejowej 37, natomiast od 

stycznia 2018 r. mieszkańcy złożyli deklaracje do NZOZ tj. Przychodni Rodzinnej 

: w Sobótce przy ul. Plac Wolności 1, co było

zgodne z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto ustalono, że lekarz pierwszego 

kontaktu na terenie Domu przyjmuje mieszkańców w formie wizyt domowych, a 'także jest 

zatrudniony na umowę zlecenie i świadczy usługi medyczne raz w tygodniu (dzień uzgadniany 

z lekarzem) w godz. 12:00-14:00 oraz wg potrzeb. Ponadto na rzecz mieszkańców świadczyło 

pracę 7 pielęgniarek. Dom zapewniał dostęp do lekarza oraz do specjalistów (na podstawie 

skierowania lekarza pierwszego kontaktu), a mieszkańcy byli tam dowożeni przez Dom 

(„raport pielęgniarski”).

Ustalono, że dołączone do skargi kopie recept oraz skierowań do laboratorium, pracowni 

diagnostycznej i poradni specjalistycznej stały się nieważne, gdyż były wydane przez lekarza, 

z którym nie była podpisana deklaracja na świadczenie usług medycznych na 2018 r. oraz 

3 recepty nie zostały zrealizowane w okresie ich ważności. Po analizie faktur za zrealizowane 

recepty i wydane leki ustalono, że zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej Dom pokrywał opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości 

limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, natomiast pozostałą część ceny za leki, która była określona na fakturze, 

winien pokrywać pacjent/mieszkaniec z własnych dochodów.

W zakresie zarzutu dotyczącego braku leków dla skarżącego (...) Czasami biorę 1-2 tabletki 

od pielęgniarek (...) ustalono, że w celu zapewnienia podawania potrzebnych i niezbędnych 

leków Dom zapewniał je z zasobów własnych, leki podawała pielęgniarka, co było odnotowane 

w „zeszycie zleceń lekarskich” prowadzonych dla każdego mieszkańca.

Z ustaleń kontroli wynika, że na podstawie „umowy” z dnia 12 września 2017 r. zawartej 

pomiędzy GOPS w Zagrodnie, a syndykiem masy upadłości

w upadłości likwidacyjnej oraz decyzji nr GOPS.301.dps.D.Sk.-04.2017 z dnia 6.09.2017 r. 

wydanej przez ww. GOPS, jako osoba bezdomna, w dniu 15 września 2017 r.

" został przyj ęty do Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Zalewem”. Otrzymywał

zasiłek stały z GOPS w Zagrodnie oraz zasiłek pielęgnacyjny (do stycznia 2018 r. ) z MOPS
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we Wrocławiu, natomiast od lutego br. przyznany miał zasiłek pielęgnacyjny z GOPS 

w Mietkowie.

Ustalono, że mieszkaniec w okresie od września do grudnia 2017 r. miał do własnej 

dyspozycji środki finansowe tj. 30 % zasiłku stałego oraz 100% zasiłku pielęgnacyjnego, gdyż 

w tym okresie nie uiszczał opłat za pobyt w Domu tj. 70 % zasiłku pielęgnacyjnego. 

W związku z powyższym powstały zaległości z tego tytułu w dochodach na koncie Domu, które 

na wniosek mieszkańca (pismo z dnia 25.01.2018 r.) zostały spłacone poprzez przekazywanie, 

w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r., w pełnej wysokości zasiłku stałego na konto Domu. 

W toku kontroli ustalono, że w ww. sposób zostały spłacone zaległości, a na koncie 

depozytowym mieszkańca powstała nadpłata. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono 

również, że na koncie mieszkańca powstało zadłużenie za leki (przedłożono faktury za leki, za 

które mieszkaniec nie płacił). Ponadto ustalono, że zasiłek pielęgnacyjny za luty - marzec 

2018 r. został wpłacony na nazwisko i imię mieszkańca do depozytu Domu w pełnej wysokości 

(na pokrycie zadłużenia za leki), co nie było zgodne z zapisem art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej tj. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu, 

nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu (...).

Biorąc pod uwagę powyższe działania ustalono, że w miesiącach luty - marzec 2018 r. 

(ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w pełnej wysokości zasiłku 

stałego oraz wpłaty za ww. okres 2 zasiłków pielęgnacyjnych na depozyt Domu) mieszkaniec 

nie posiadał, w tym okresie, własnych dochodów. Natomiast stwierdzono, że po regulacji 

zaległości związanych z opłatami za pobyt oraz opłatami za leki, na dzień kontroli mieszkaniec 

posiadał w depozycie środki finansowe.

Ponadto w toku czynności kontrolnych ustalono, że . miał

założoną „kartę obserwacji mieszkańca” oraz wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu, 

którym był terapeuta zajęciowy. Stwierdzono, że mieszkaniec nie miał opracowanego przez 

zespół terapeutyczno-opiekuńczy „indywidualnego planu wsparcia mieszkańca”, który zgodnie 

z § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 734) winien być przygotowany 

w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu.

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

nie potwierdziły nieprawidłowości tzn.: w zakresie nieprawidłowej opieki medycznej, w tym 

dostępu do lekarza oraz trudności w uzyskaniu skierowań do specjalistów, braku leków oraz 

braku realizacji recept, a także ponoszeniu odpłatności za pobyt w Domu. Natomiast w kwestii 

braku własnych środków finansowych mieszkańca potwierdzono nieprawidłowe działania 

Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Zalewem” w Borzygniewie. W związku z powyższym 

formułuje się zalecenia pokontrolne.



Nieprawidłowości stwierdzone w takcie kontroli:

1. Zasiłek pielęgnacyjny (30 % jego wartości) za luty i marzec 2018 r. nie był 

przekazywany mieszkańcowi.

2. Po 6 miesiącach pobytu w domu pomocy społecznej mieszkaniec nie posiadał 

opracowanego przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy „planu indywidualnego 

wsparcia mieszkańca”.

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

U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające

ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Należy, przy egzekwowaniu odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy 

społecznej, pobierać 70 % jego dochodu, natomiast pozostałe 30 % przekazywać mieszkańcowi 

do jego dyspozycji.

Podstawa prawna:

art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Zespół terapeutyczno - opiekuńczy winien opracować dla.

„plan indywidualnego wsparcia mieszkańca” po 6 miesiącach pobytu w Domu.

Podstawa prawna:

§ 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 734).

Termin realizacji zalecenia: 31 lipca 2018 r.

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

Ad. 1.

Ad. 2.

POUCZENIE:

ZASTE ".'DZIAŁU
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