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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 4, 5, 6 i 18 czerwca 2018 r. 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”), kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

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

i Magdalena Grodzka (kontroler) przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy 

Społecznej JUNIOR w Miłkowie, zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”. Kontrolę 

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

Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 r. Tematem kontroli była ocena 

organizacji i funkcjonowania Jednostki w zakresie realizacji zadań wynikających 

z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm. zwanego dalej 

„rozporządzeniem”) oraz zgodności zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. 

do 4 czerwca 2018 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację 

ww. zadań był Pan Leonard Jaskółowski -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej JUNIOR 

w Miłkowie.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.
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Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie, zgodnie z decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego Nr SSZ.II.013/1/2001 z dnia 3 stycznia 2001 r. zmienionej ostatecznie 

decyzją Nr PS.II.9013-7/2009 z dnia 3 marca 2009 r., jest przeznaczony dla 66 osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie. W okresie objętym kontrolą łączna liczba mieszkańców obu typów Domu nie 

przekroczyła limitu miejsc wyznaczonego w ww. decyzji. W dniu kontroli przebywało 

63 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie. Na podstawie przedłożonej dokumentacji w toku kontroli ustalono, że osoby 

były kierowane do Jednostki zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednostka funkcjonuje w oparciu

0 regulamin organizacyjny przyjęty - zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia - przez Zarząd 

Powiatu Jeleniogórskiego.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekty Jednostki zapewniają warunki określone 

w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w zakresie niwelowania barier architektonicznych, dostępu 

do pomieszczeń ogólnego użytku oraz wyposażania w systemy alarmu przeciwpożarowego. 

W Jednostce zamontowany jest również system przyzywowo- alarmowy, jednakże w czasie 

kontroli był on niesprawny, co uchybiało realizacji standardu określonego w ww. przepisie. 

W dniu oględzin okazano 100 miejsc w 41 pokojach, w tym w dwóch istnieje możliwość 

utworzenia dodatkowych miejsc potrzebnych w chwili skierowania kolejnych mieszkańców. 

Pokoje spełniały wymogi metrażu, zasadniczo pomieszczenia mieszkalne były wyposażone 

standardowo. Z ustaleń kontroli wynika, że część niewykorzystywanych w dniu kontroli 

mebli zmagazynowano. Jednostka gwarantowała warunki sanitarne określone w § 6 ust. 1 pkt 

4 rozporządzenia, tj. liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania z każdej przez nie 

więcej niż 6 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. W większości 

sanitariaty dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 3 łazienkach w pawilonie nr I 

wskazane jest zamontowanie uchwytów ułatwiających osobom niepełnosprawnym 

korzystanie z tych pomieszczeń.

Dom zapewnia organizację wyżywienia zgodną z przepisami. Dbano o zaopatrzenie 

mieszkańców w odzież i obuwie oraz w środki higieny osobistej, jak również zapewniano im 

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W dniu kontroli pomieszczenia mieszkalne były 

posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów, jednakże 7 pokoi z powodu zabrudzeń

1 zniszczeń ścian wymaga renowacji. Należy podjąć działania w celu poprawy estetyki 

ww. pomieszczeń.

Jednostka realizowała standard usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom opieki, 

pielęgnacji oraz pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i załatwieniu spraw
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osobistych. Mieszkańcom zapewniano świadczenie pracy socjalnej. Dom umożliwiał 

i organizował pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. W kwestii realizacji art. 58 

ust. 3 ustawy ustalono w toku kontroli, że Dom pokrywał pełne ceny - niezależnie 

od poziomu jego refundacji - leków mieszkańców małoletnich lub pozbawionych dochodów, 

natomiast nie uiszczał opłaty do wysokości limitu ceny w przypadku pozostałych 

mieszkańców. Ww. tryb postępowania był niezgodny z ww. przepisem, w myśl którego dom 

pomocy społecznej jest zobowiązany ponosić wyłącznie opłaty ryczałtowe i częściową 

odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od sytuacji • materialnej 

mieszkańca.

Jednostka realizowała standard usług wspomagających w zakresie umożliwienia 

mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej, aktywizacji i podnoszeniu ich sprawności, w tym 

w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej. Realizowano zajęcia z zakresu 

rehabilitacji społecznej. Jednostka dbała o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych 

mieszkańców, stworzyła możliwość korzystania z biblioteki. Mieszkańcom umożliwiono 

sprawne wnoszenie i załatwianie skarg oraz wniosków, jak również zapewniono kontakt 

z Dyrektorem Domu. Jednostka stwarzała warunki do rozwoju samorządności mieszkańców 

oraz podejmowała działania na rzecz podtrzymywania więzi z rodziną i społecznością 

lokalną. Mieszkańcy mogli przechowywać w Jednostce przedmioty wartościowe i środki 

pieniężne. Niemniej, w odniesieniu do środków zalegających na koncie Domu po 4 zmarłych 

mieszkańcach ustalono, że nie podjęto czynności, o których mowa w ustawie z dnia 

18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537). 

Z uwagi na fakt, że w myśl art. 4 ww. ustawy, termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od 

dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 

ust. 5, w sprawie depozytu po osobie zmarłej w 2013 r. należało podjąć czynności w celu jego 

likwidacji. W sprawach 2 zmarłych mieszkańców, w których informowano w toku kontroli 

o braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego 

-  zgodnie z art. 6 ust. 5 ww. ustawy - należało dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie 

na tablicy informacyjnej w siedzibie Jednostki na okres 6 miesięcy. Natomiast w sprawie 

depozytu po zmarłym w 2018 r . , z uwagi na konieczność wyznaczenia terminu o czym mowa 

w ww. art. 4 powinno się - zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy - wezwać do odbioru depozytu 

niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o wystąpieniu okoliczności, która umożliwia 

odebranie tego depozytu.
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W zakresie potrzeb edukacyjnych stwierdzono, że dzieciom i młodzieży przebywającym 

w Domu zapewniono naukę i wychowanie w zakresie wskazanym przepisami.

W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy nie zgłaszali uwag o nieprzestrzeganiu ich 

praw. Podopieczni stwierdzili, że czują się w kontrolowanej Jednostce bezpiecznie. Nikt nie 

wskazywał na przypadki stosowania przymusu, bądź spotkania się z oznakami wrogości ze 

strony pracowników. Mieszkańcy nie wskazywali, że są traktowani w sposób przez nich 

nieakceptowany, jednakże jedna z osób informowała o tym, że jeden z pracowników krzyczy 

na niego w sytuacji spóźnienia. Zasadniczo rozmówcy informowali, że przy zabiegach 

higienicznych zachowywana jest intymność. Niemniej, w toku kontroli uzyskano informację, 

że samodzielni mieszkańcy dobrowolnie pomagają opiekunom przy czynnościach dnia 

codziennego, w tym w przygotowaniach do kąpieli całkowicie niesprawnych mieszkańców 

i po jej zakończeniu. Nie negując potrzeby kształtowania postaw altruistycznych 

mieszkańców poprzez angażowanie ich w opiekę nad niesprawnymi osobami, ich udział 

w ww. czynnościach związanych z kąpielą w ocenie organu kontrolnego narusza prawo do 

intymności i godności osób, którym pomagają. W myśl art. 55 ust. 2 ustawy należy zapewnić 

taką organizację Domu, aby zakres i poziom świadczonych usług uwzględniał 

w szczególności intymność i godność mieszkańców. Z powyższych względów należy 

w łazience znajdującej się pomiędzy dwoma pokojami w pawilonie nr I przy sanitariatach 

zamontować drzwi /zasłony.

Mieszkańcy zapewnili, że mogą wychodzić poza teren Jednostki, Jednakże w toku 

kontroli ustalono, że wobec 4 mieszkańców stosowano tzw. „unieruchomienie mechaniczne”. 

Dyrektor Domu wyjaśnił, że stosowano ww. środek w sytuacji zagrożenia życia zdrowia lub 

bezpieczeństwa mieszkańca lub innych osób, niszczenia mienia, bądź też zakłócania 

funkcjonowania Jednostki. Na ww. okoliczność Dyrektor oświadczył, że nigdy nie 

przekroczono czasu unieruchomienia ponad niezbędną konieczność. W toku kontroli 

ustalono, że ww. środek stosowano na podstawie tzw. zgód blankietowych lekarzy 

psychiatrów. Zastosowanie unieruchomienia odnotowywano w zeszycie (tzw. rejestrze) 

z podaniem czasu i nazwiska stosującego ww. środek pracownika. O fakcie zastosowania 

ww. środka nie informowano upoważnionego przez marszałka województwa lekarza 

specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Unieruchomienie stanowi środek przymusu 

bezpośredniego, w związku z powyższym zasadność, rodzaj, sposób, jak również 

dokumentowanie jego stosowania powinny bezwzględnie spełniać wymogi określone w art. 

18 i art. 18 a - f  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.), jak również rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
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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 ze zm.). Ponadto zalecam wdrożenie właściwych zasad i procedur stosowania 

i dokumentowania przymusu bezpośredniego, jak również przeprowadzenie szkoleń z zakresu 

stosowania przymusu bezpośredniego dla wszystkich osób upoważnionych do jego 

stosowania.

Jednostka zapewniała realizację usług w oparciu o indywidualne potrzeby 

mieszkańców. W Domu powołano zespoły terapeutyczno -  opiekuńcze, jednakże 

w stosownym zarządzeniu ’należy uwzględnić wszystkich pracowników bezpośrednio 

zajmujących się wspieraniem mieszkańców. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy spotykał się 

co roku w celu dokonania oceny i opracowania ww. planu dla mieszkańca. Mieszkańcy mieli 

wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia. 

Indywidualny plan wsparcia był przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia 

mieszkańca do domu. Dyrektor Domu wyjaśniał, że plany we wstępnym etapie tworzenia 

tj. na poziomie diagnozowania i zbierania informacji opracowuje pracownik pierwszego 

kontaktu, a następnie plany są omawiane, modyfikowane i ostatecznie zatwierdzane przez 

zespół terapeutyczno - opiekuńczy oraz Dyrektora do realizacji. Ustalenia wskazują jednak, 

że taki sposób opracowywania i oceniania planów mógł obniżać jakość świadczonych usług 

w Jednostce. Jako okresy realizacji planów wyznaczano rok 2017 oraz 2018, niemniej 

w toku kontroli ustalono, że dokumenty opracowano w lutym, marcu bądź kwietniu roku 

w którym już powinien obowiązywać. Na okoliczność dotyczącą terminów opracowania 

planów wsparcia Dyrektor Domu informował „dla zapewnienia realizacji IPW ich ocena 

przeprowadzona jest co najmniej jeden raz w roku i nie jest to rok kalendarzowy (...) lecz rok 

liczony od ostatnich posiedzeń ZTO dla danego mieszkańca lub od zakończenia (...) 

poprzedniego planu”. W przypadku dwóch mieszkańców stwierdzono jednak brak planu na 

rok 2018 r., co było niezgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia. Z informacji Kierownika Działu 

Terapeutyczno - Opiekuńczego wynika, że ww. plany zostały opracowane, natomiast nie 

zostały omówione przez zespół terapeutyczno -  opiekuńczy z powodu dłuższej nieobecności 

opiekuna pierwszego kontaktu. Wobec powyższego należy w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia 

zapewnić mieszkańcom realizację usług na podstawie indywidulanego planu wsparcia, 

opracowanego przez zespół terapeutyczno -  opiekuńczy. Wskazane jest ponadto określanie 

w ww. planie faktycznego okresu, w którym zespół terapeutyczno -  opiekuńczy zamierza 

realizować działania wspierające.
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W odniesieniu do warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych 

i wspomagających ustalono, że Jednostka zapewniała mieszkańcom kontakt z psychologiem 

oraz wymagany dla każdego typu Domu wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 

terapeutyczno -  opiekuńczego tj. zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d i e rozporządzenia 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. 

Jednostka zatrudniała 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 

1 Vi etatu przypadającego dla dorosłych mieszkańców oraz lA etatu dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie. Biorąc pod uwagę wymóg art. 56 a ust. 3 ustawy, zgodnie 

z którym dom pomocy społecznej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu 

odpowiednio dla każdego typu domu, należy zagwarantować aby pod względem formalnym 

zatrudnienie pracowników socjalnych było proporcjonalne do liczby mieszkańców 

poszczególnych typów Domu.

W okresie objętym kontrolą Jednostka organizowała szkolenia dotyczące kierunków 

prowadzonej terapii lub metod pracy, ale nie wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego brali w nich udział. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono szkolenia 

dotyczącego praw mieszkańca, co uchybiało wymogowi standardu określonego w § 6 ust. 2 

pkt 4 rozporządzenia. Z uwagi na wymóg przepisu oraz na wyżej opisaną sytuację, należały 

zapewnić realizację standardu w powyższym zakresie. W kontekście powyższej jednostkowej 

informacji otrzymanej w trakcie rozmów z mieszkańcami sugeruję, aby w planie szkoleń 

z pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uwzględnić tematykę doskonalenia 

w pracy z mieszkańcem umiejętności komunikacyjnych.

Dyrektor Jednostki spełnia kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiada 

wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy 

społecznej. Kwalifikacje poddane sprawdzeniu pracowników zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego odpowiadały wymogom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości:

1. Zamontowany system przyzywowo - alarmowy w dniu kontroli nie był sprawny,

2. 7 pokoi wymaga malowania z powodu zabrudzeń i zniszczeń ścian,

3. Dom pokrywał pełną odpłatność za leki mieszkańców małoletnich lub pozbawionych 

dochodów, natomiast nie uiszczał opłaty do wysokości limitu ceny w przypadku 

pozostałych mieszkańców,
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4. W odniesieniu do środków zalegających na koncie Domu po 4 zmarłych 

mieszkańcach ustalono, że nie podjęto czynności określonych w ustawie o likwidacji 

niepodjętych depozytów,

5. Samodzielni mieszkańcy pomagają opiekunom przy czynnościach dnia codziennego 

związanych z kąpielą niesprawnych podopiecznych. W łazience znajdującej się 

pomiędzy dwoma pokojami w pawilonie nr I przy sanitariatach brakowało 

drzwi/zasłon.

6. W okresie kontrolowanym stosowano tzw. „unieruchomienie mechaniczne”, 

na podstawie tzw. zgód blankietowych lekarzy psychiatrów,

7. W przypadku dwóch mieszkańców stwierdzono brak planu na rok 2018 r.

8. Jednostka nie zapewniała wszystkim pracownikom ww. zespołu udziału 

w  szkoleniach dotyczących kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy, nie 

organizowano szkoleń o prawach mieszkańca.

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. Naprawić system przyzywowo - alarmowy.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

zm.)

Termin realizacji zalecenia: 31 października 2018 r.

Ad. 2. Poprawić estetykę pokoi mieszkalnych, w których widoczne na ścianach są ślady 

zabrudzeń i zniszczeń.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Termin realizacji zalecenia: 31 grudnia 2018 r.

Ad. 3 Pokrywać opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, 

przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.

Podstawa prawna: art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1508)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie
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Ad. 4. W przypadku konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec 

mieszkańców postępować zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym zakresie.

Podstawa prawna: art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1508)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 5. Zapewnić intymność poprzez zaniechanie angażowania innych mieszkańców 

w czynności związane z kąpielą niesprawnych podopiecznych oraz zamontowanie 

drzwi/zasłon w jednej z łazienek w pawilonie nr 1.

Podstawa prawna: art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1508)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 6 Należy podjąć skuteczne czynności celem wezwania uprawnionych do odbioru 

depozytu, jak również likwidacji środków zalegających na koncie Jednostki powyżej 

3 lata od dnia doręczenia ww. wezwania

Podstawa prawna: § 4 i § 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 

depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 7 Zapewnić opracowanie indywidualnego planu wsparcia przez zespół terapeutyczno- 

opiekuńczy dla wszystkich mieszkańców przebywających powyżej 6 miesięcy w Jednostce.

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 

2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 8 Zorganizować szkolenie dotyczące praw mieszkańca oraz zapewnić wszystkim 

pracownikom zespołu terapeutyczno-opiekuńczego udział w szkoleniach dotyczących 

kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Termin realizacji zalecenia: 31 grudnia 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 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
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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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