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Renata Chmielewska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
„Pogodna Jesień” 
w Jeleniej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 25 -  27 czerwca 2018 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.) zespół 

kontrolerów: Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) 

oraz Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Domu Pomocy Społecznej ’’Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 

3, zwanym dalej „Domem”. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania 

jednostki, zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 734 ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, obejmujące okres od 1 stycznia 

2017 r. do 25 czerwca 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Domu była Pani Renata Chmielewska, 

odpowiedzialna za realizację zadań podlegających kontroli.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.



Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny 

zawarty w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 

3 sierpnia 2018 roku.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej „Pogodna 

Jesień” w Jeleniej Górze (dla osób w podeszłym wieku) w zakresie potrzeb bytowych spełniał 

wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 1 -8  rozporządzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 

Dom zapewniał śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację oraz posiłki dietetyczne. Dla każdego 

podstawowego posiłku czas wydawania wynosił 2 godziny (śniadanie 830 - 1030, obiad 1300- 

1500, podwieczorek 1600’ kolacja 1800 - 20°°).

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską. Byli objęci 

pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Dom stwarzał warunki do udziału w terapii, 

podnoszeniu sprawności, zapewniał przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt z Dyrektorem 

Domu, co spełniało wymóg § 6 ust.l pkt 10 cytowanego rozporządzenia.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” gwarantował bezpieczne przechowywanie 

środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h 

rozporządzenia. Na koncie depozytowym nie znajdowały się zaległe depozyty po zmarłych 

mieszkańcach.

Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował zadania 

określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, 

że mieszkańcy posiadali indywidualne plany wsparcia opracowane na rok przez zespół 

terapeutyczno - opiekuńczy. Plan wsparcia zawierał: podstawowe informacje o mieszkańcu, 

program wstępnej adaptacji, rozpoznanie opiekuńczo -  pielęgnacyjne, wstępne rozpoznanie 

medyczne, oceny specjalistów, okres obowiązywania planu, podpis mieszkańca lub adnotację 

o braku możliwości złożenia podpisu, nazwisko i imię pracownika pierwszego kontaktu, cele 

w zakresie potrzeb bytowych, usług opiekuńczych, przebieg realizacji planu -  wpisy 

realizatorów. Ocenę realizacji danego indywidualnego planu wsparcia dokonywano w zeszycie 

protokołów posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz zakładano cele na następne 

6 miesięcy (cele krótkoterminowe). Indywidualne plany wsparcia mieszkańca sporządzane 

były przez członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie 

w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu



mieszkańców. Dom zatrudniał 2 pracowników socjalnych na 2,00 etatach oraz zapewniał 

kontakt z psychologiem.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego spełniał 

wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia tj. miał wartość 0,4 na jednego 

mieszkańca Domu. Kwalifikacje zatrudnionych pracowników nie budziły zastrzeżeń.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli 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.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w bieżącym funkcjonowaniu Domu, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.
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