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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 29 czerwca 2018 r. na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 126 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Magdalena Grodzka -  przewodnicząca kontroli 

i Dorota Kamińska -  kontroler przeprowadzili kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej 

w Bielawie z Filią w Niemczy, zwanym w dalszej części wystąpienia również „Domem 

Pomocy Społecznej” lub „Domem”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie zarządzenia 

nr 221 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., w związku z zarzutami 

mieszkańca Filii w Niemczy mogącymi świadczyć o nieprawidłowym rozliczaniu zakupionych 

dla niego leków oraz nierespektowaniu prawa mieszkańca do informacji o odpłatności za ich 

zakup. Ww. zagadnienie zostało ocenione pod kątem realizacji zadań wynikających z art. 55 

i art. 58 ust. 3 ustawy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli. W okresie 

objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Dyrektor Domu Pani 

Renata Giża.
Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu, Kierownika Zespołu Terapeutyczno- 

Opiekuńczego oraz pracownika socjalnego Filii w Niemczy zostały zawarte w podpisanym 

w dniu 16 lipca 2018 r. protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.



Działalność Domu Pomocy Społecznej w zakresie rozliczania należności oraz 

respektowania prawa mieszkańca do informacji o odpłatności za ich zakup oceniono 

pozytywnie.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że zakup leków przez Dom reguluje 

Zarządzenie Dyrektora nr 27/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności za leki oraz 

korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w Bielawie, które jest udostępnione do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń 

w budynkach Domu w Bielawie i w Niemczy.

W trakcie przeprowadzanej kontroli poddano weryfikacji pisemne prośby Pana E.S. 

dotyczące zakupu leków, faktury potwierdzające zakup leków oraz wyciąg z konta 

depozytowego mieszkańca. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że w okresie objętym 

kontrolą, Dom zapewniał Panu E.S. zaopatrzenie w leki zgodnie z wewnętrzną procedurą dla 

mieszkańców wedle zaleceń lekarskich i życzeń mieszkańca.

Z informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, że Kierownik Zespołu Terapeutyczno- 

Opiekuńczego i pracownik socjalny Filii w Niemczy dokonywali codziennych wizyt 

wszystkich mieszkańców Domu celem zebrania informacji, uwag i problemów wymagających 

analizy i udzielenia pomocy. Podczas takich wizyt Pan E.S. składał na ręce Kierownika Zespołu 

Terapeutyczno-Opiekuńczego prośby w formie pisemnej na wypisanie recept i zakup leków. 

Treść próśb mieszkańca wskazuje, że posiada wiedzę dotyczącą częściowej i pełnej odpłatności 

za zakup leków, zna zasady zakupu leków obowiązujące w Domu oraz potrafi z ustalonej 

ścieżki postępowania korzystać. Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego po 

otrzymaniu prośby o zakup leków oraz uzyskaniu recept od lekarza ustalał z apteką sposób 

rozliczania odpłatności za przepisane leki, informował o tym mieszkańca oraz otrzymywał od 

niego zgodę na ich zakup. Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego po zasięgnięciu 

ww. informacji ustalał z pracownikiem socjalnym stan konta depozytowego. Płatność w części 

pokrywanej przez mieszkańca wykonywano przelewem z jego konta depozytowego zgodnie 

z pisemnym oświadczeniem. W przypadku braku środków na koncie depozytowym 

informowano mieszkańca o potrzebie dokonania wpłaty w konkretnej wysokości.

Ustalono, że w myśl art. 58 ustawy, Dom pokrywał opłaty ryczałtowe i częściową 

odpłatność do wysokości limitu cen. Kupowano również leki ze 100% odpłatnością 

mieszkańca. Faktury dotyczące odpłatności ponoszonej przez Dom przechowywano 

w księgowości, natomiast faktury za zakup leków płatnych w 100% przez mieszkańców 

znajdowały się u pracownika socjalnego.
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Z zebranych informacji Kierownika Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Filii 

w Niemczy wynika, że w 2018 r. mieszkaniec kilkakrotnie prosił o kserowanie faktur 

dotyczących zakupu leków pełnopłatnych i takie kserokopie otrzymywał. Powyższe wskazuje, 

że Pan E.S. korzystał z przysługującego mieszkańcom Domu prawa do informacji o cenie 

leków.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w zakresie kontrolowanych zagadnień, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE:
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.
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