
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS .431.1.20.2018 .DK

À
Wrocław, dnia J  sierpnia 2018 r.

Pani
Patrizia Kunkel-Guska
Dyrektor 
Domu MARIA 
w Legnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 16 maja 2018 r. na podstawie art. 22 ust. 9a i art. 127 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 inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska (przewodnicząca kontroli) 

Magdalena Grodzka (kontroler) przeprowadzili kontrolę doraźną domu pomocy społecznej 

o nazwie Dom MARIA w  Legnicy przy ul. Gliwickiej 6, (zwanego dalej „Jednostką” lub 

„Domem”). Kontrolę przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 144 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2018 r., w związku z informacjami o niezapewnieniu wskaźnika 

zatrudnienia zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego. Ww. zagadnienia zostały ocenione pod 

kątem 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”. Kontrolą objęto stan od 1 stycznia 2018 r. do 

dnia 16 maja 2018 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań 

była Dyrektor Domu Pani Patrizia Kunkel - Guska. Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu 

o udostępnioną dokumentację, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu oraz 

pracownika zostały zawarte w podpisanym w dniu 24 lipca 2018 r. protokole, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Działalność Jednostki w zakresie posiadania wskaźnika zatrudnienia zespołu 

terapeutyczno -opiekuńczego oceniam negatywnie.
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Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Jednostka nie zapewniała warunków do 

efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Zgodnie z decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego znak ZP-KNPS.9423.14.2016.DK z dnia 31 stycznia 2017 r. Jednostka jest 

przeznaczona dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie 

objętym kontrolą w Jednostce usługi opiekuńcze i wspomagające realizowały: opiekunki, 

pielęgniarki, jak również opiekun medyczny, fizjoterapeuta, pokojowa oraz pracownik 

socjalny. Mieszkańcom zapewniono też kontakt z psychologiem.

Z ustaleń kontroli wynika, że od stycznia 2018 r. do dnia kontroli stale zwiększała się 

liczba mieszkańców, przyjętych do Jednostki zarówno ze względu ną wiek, jak i stan zdrowia. 

W tym czasie również wzrosła liczba osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcem. 

Niemniej, zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w Jednostce nie 

gwarantowało świadczenia usług na poziomie obowiązującego standardu. W myśl art. 56 a 

ustawy oraz § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia należało zapewnić wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego odpowiednio dla każdego typu domu tj. nie 

mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca Domu dla osób w podeszłym wieku oraz nie mniej niż

0.5 na jednego mieszkańca Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych. Wobec 

powyższego należy zapewnić ww. wskaźnik pracowników zajmujących się opieką 

i wspieraniem mieszkańców. Z uwagi na konieczność umożliwienia mieszkańcom udziału 

w terapii zajęciowej (§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia) należy zatrudnić osobę 

z kwalifikacjami do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Nieprawidłowość stwierdzona w  trakcie kontroli:

1. Jednostka nie posiadała wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego.

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

(t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

Ad. 1

Posiadać wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na poziomie obowiązującego standardu 

odpowiednio dla każdego typu domu.

Podstawa prawna:

art. 56 a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1769 ze zm.),
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§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b 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:30 września 2018 r.

POUCZENIE:

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