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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27, 30 -  31 lipca 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 2018 r. poz. 1508) zespół kontrolerów: 

Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Elżbieta 

Jakubowska, inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu 

Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w  Henrykowie przy 

pl. Cystersów 4d, 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 27 lipca 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w  dniu 5 czerwca 2018 r. przez 

W ojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2018 r.

W  okresie objętym kontrolą Dyrektorem Domu była Pani Anna Lewandowska, 

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 

11 września 2018 roku.
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W trakcie kontroli ustalono, że w  ww. Domu przeznaczonym dla osób przewlekle 

somatycznie chorych przebywały osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie, 

tym samym zmieniono istotne warunki pobytu mieszkańców gwarantujące poszanowanie ich 

podstawowych praw. Przyjmując mieszkańca z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobą 

psychiczną do Domu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych należy mieć 

na względzie, że ustawodawca w trosce o zapewnienie odpowiednich warunków pobytu 

wprowadził weryfikację, która powinna być podyktowana profilem zgodnym ze stwierdzonym 

u mieszkańca rodzajem schorzeń, ale także realnymi możliwościami zapewnienia mu 

zindywidualizowanej opieki i formy terapii. Taka praktyka będzie też wyrazem troski

0 mieszkańca i świadczyć będzie o-wysokim standardzie sprawowanej opieki.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas 

Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie 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 800 - 1000, obiad 1200- 

1400, podwieczorek 1600,kolacja 1800- 20°°).

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc 

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

pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Dom nie zatrudniał terapeuty zajęciowego nie mniej 

stwarzał warunki do udziału w terapii, które prowadził instruktor ds. kulturalno-oświatowych. 

W trakcie trwania czynności kontrolnych Dyrektor Domu pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

znak: L.dz. DPS/JU/245/18 poinformował, że instruktor ds. kulturalno-oświatowych z dniem

1 sierpnia 2018 r. na podstawie umowy zmieniającej został zatrudniony jako terapeuta, który 

posiada wykształcenie odpowiednie do zajmowanego obecnie stanowiska. Dom stwarzał 

warunki do podnoszenia sprawności, zapewniał przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt 

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

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w  Henrykowie 

gwarantował bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia.

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

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

że mieszkańcy posiadali indywidualne plany wsparcia opracowane na rok przez zespół 

terapeutyczno - opiekuńczy. N a indywidualny plan wsparcia składał się: plan aktywizacji oraz 

indywidualny plan wsparcia mieszkańca, który zawierał cel działań wspierających, osoby



odpowiedzialne za realizację planu, metody aktywizowania mieszkańca, czas realizacji planu, 

podpisy zespołu i mieszkańca, datę przyjęcia planu, notatki realizatorów oraz ocenę efektów 

działań podjętych względem mieszkańca, podpis zespołu i mieszkańca, datę oceny planu. 

Ponadto przy indywidualnych planach wsparcia mieszkańców dodatkowo prowadzony był 

zeszyt z comiesięcznymi wpisami pracownika pierwszego kontaktu.

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 1,50 etatu oraz psychologa na 

1,00 etat.

Wskaźnik zatrudnienia ’pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego spełniał 

wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia tj. miał wartość 0,5 na jednego 

mieszkańca Domu. Kwalifikacje zatrudnionych pracowników nie budziły zastrzeżeń.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w  latach 2017 -  2018 

w  szkoleniach 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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