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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19-22 czerwca 2018 roku na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), zwanej dalej „ustawą” 

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 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 

11 w Legnicy, 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 2018 r. poz. 734), zwanego dalej „rozporządzeniem”, 

obejmująca okres od 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2018 roku.

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

Jerzy Konopski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, który spełniał 

wymagane kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w podpisanym w dniu 7 sierpnia 2018 roku protokole kontroli, do którego 

drogą elektroniczną pismem znak DOA.074.5.2018.MJ w dniu 7 sierpnia 2018 roku 

wniesiono 4 zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżenia nr 2 i nr 4, 

sporządzono Aneks do protokołu kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej
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w Legnicy przy ul. Grabskiego 11, który został podpisany w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

i odesłany pismem znak DOA.074.13.2018.MJ.

Dom Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Grabskiego 11 funkcjonuje na podstawie 

decyzji Wojewody Dolnośląskiego ZP-KNPS.9423.1.6.2017.EZ z dnia 2 marca 2017 r. 

z liczbą 100 miejsc przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W trakcie kontroli ustalono, że Jednostka funkcjonuje w dwóch obiektach tj. przy 

ul. Kubusia Puchatka 4 z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, za który odpowiedzialna jest Pani Iwona Hyś - Kierownik Domu oraz przy 

ul. Grabskiego 11 z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych, za który 

odpowiedzialna jest Pani Małgorzata Majewska - Zastępca Kierownika Domu. W dniu 

kontroli w Jednostce przebywało 99 osób. Ustalono, że w budynku przy ul. Grabskiego 

11 przebywało 59 mieszkańców, natomiast w budynku przy ul. Kubusia Puchatka 

4 przebywało 40 mieszkańców. W toku oględzin stwierdzono, że na dzień kontroli w Domu 

Pomocy Społecznej w Legnicy znajdowało się 101 miejsc tj. 61 miejsc w budynku przy 

ul. Grabskiego 11 z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 

40 miejsc w budynku przy ul. Kubusia Puchatka 4 z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie. Powyższe stanowiło podstawę nieuwzględnienia 

zastrzeżenia nr 1 bowiem, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego ilość miejsc 

przeznaczona dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Grabskiego 

11 wynosi 100.

Na terenie Jednostki przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przebywały osoby kwalifikujące się 

do powyższych typów Domu. W budynku przy ul. Kubusia Puchatka 4 przebywały również 

osoby powyżej 30 roku życia, na zasadach określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekty spełniały 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 obiektów 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. 

Stwierdzono, że w budynku przy ul. Grabskiego 11 pokoje: nr 214 i 224 wymagają 

odmalowania ścian. W związku z powyższym, należy podjąć działania zmierzające 

do poprawy estetyki ww. pomieszczeń.
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Jednostka zagwarantowała warunki sanitarne, zgodnie z normą określoną w § 6 ust. 

1 pkt 4 lit. a-b rozporządzenia tj. łazienki zapewniały możliwość korzystania z każdej przez 

nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

Dom zapewniał utrzymanie czystości, co spełniło wymóg § 5 ust. 1 pkt 1 lit. 

d oraz § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Ponadto zapewniał organizację wyżywienia, zgodnie 

z § 6 ust.l pkt 6 lit. c rozporządzenia, tzn. czas wydawania posiłków wynosił 2 godziny.

Dom spełniał wymogi standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia 

w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, 

zapewniał środki czystości i środki higieniczne, spełniając tym samym wymóg § 6 ust. 1 pkt 

8 rozporządzenia.

Jednostka umożliwiała i zapewniała organizację pomocy mieszkańcom 

w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących na podstawie art. 58 ustawy. 

W okresie objętym kontrolą mieszkańcy byli objęci opieką lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej i lekarzy specjalistów. Dom zabezpieczał zaopatrzenie mieszkańców w leki, 

pieluchomajtki oraz środki opatrunkowe, a także dostęp do rehabilitacji leczniczej.

W zakresie usług opiekuńczych nie stwierdzono nieprawidłowości, mieszkańcy mieli 

zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, zgodnie 

z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-b rozporządzenia oraz całodobową opiekę pielęgniarską.

Organizacja Jednostki, zakres i poziom świadczonych przez nią usług uwzględniał 

wolność, intymność, godność, poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej 

sprawności, o czym mowa w art. 55 ustawy. Stwierdzono, że w przypadku pobudzenia, 

zachowań agresywnych lub autoagresywnych wobec mieszkańców domu dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 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.

Jednostka stwarzała warunki do uczestniczenia mieszkańców w terapii zajęciowej, 

jak również zapewniała 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.
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W zakresie usług wspomagających w Domu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie spełniono 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).

Jednostka stworzyła warunki do udziału w podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu 

mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej osobom, 

które wymagały tej formy wsparcia, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia.

Czynności kontrolne potwierdziły, że mieszkańcom Domu przy ul. Kubusia Puchatka 

4 zapewniono potrzeby edukacyjne określone w § 5 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia.

Dom umożliwiał podopiecznym przechowywanie przedmiotów wartościowych

1 środków pieniężnych. Postępowanie z depozytami po zmarłych mieszkańcach prowadzone 

było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy. Na podstawie dokonanej analizy 

dokumentacji stwierdzono, że na koncie znajdowały się środki po zmarłych mieszkańcach 

od ponad 3 lat. W jednym przypadku brak było dokumentacji oraz dokładnej daty powstania 

depozytu. Stwierdzono, że część depozytów została odebrana, 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).

Na terenie Jednostki powołano zespół terapeutyczno -  opiekuńczy, który realizował 

zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

W ramach efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających 

zagwarantowano mieszkańcom Jednostki kontakt z psychologiem, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt

2 rozporządzenia. W kwestii zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 

2 pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu, zgodnie z wyjaśnieniami 

zamieszczonymi w odpowiedzi na zastrzeżenie nr 3 stwierdzono, że w Domu świadczyło 

pracę socjalną 2 starszych specjalistów pracy socjalnej zatrudnionych w pełnym wymiarze 

czasu pracy, z tym że każda z osób w wymiarze 0,5 etatu w każdym z obiektów. 

W przypadku Domu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych w budynku 

przy ul. Grabskiego 11, w którym przebywało 59 mieszkańców uchybiło to wymogowi 

§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia tj. brakowało 0,18 etatu pracownika socjalnego do spełnienia 

wymogu standardu. W ww. typie Domu, którego stan mieszkańców wynosił więcej niż 

50, wymiar etatu zatrudnienia pracowników socjalnych powinien odpowiadać proporcjonalnie 

do ilości przebywających w nim mieszkańców.
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Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno — opiekuńczego Jednostki 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniło wskaźnik, o którym mowa w § 6 ust. 

2 pkt 3 lit. b i e rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca domu dla osób przewlekle 

somatycznie chorych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 

Kwalifikacje pracowników ww. zespołu były zgodne z rozporządzeniem Rady M inistrów  

z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 936).

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:

1. Na koncie Jednostki zalegały depozyty po mieszkańcach nieżyjących od ponad 3 lat.

2. W Domu przy ul. Grabskiego 11 przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie 

chorych nie było wymaganego wymiaru etatu zatrudnienia pracowników socjalnych 

proporcjonalnie do ilości przebywających w nim mieszkańców.

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze 

stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1.

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.

Ad. 2.

W Domu przy ul. Grabskiego 11 przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych 

zapewnić wymiar czasu pracy pracownika socjalnego w wymiarze proporcjonalnym 

do przebywających w nim mieszkańców.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Termin realizacji zalecenia: 15 października 2018 r.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1508) 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 społecznej 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.

Zdrow ia i Polityki Społe


