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Wrocław, dnia 2 \  listopada 2018 r.

Pani
Renata Rosiej ak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” 
w  Zgorzelcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 5, 6 i 7 września 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: Magdalena Grodzka (przewodnicząca kontroli) 

i Dorota Kamińska (kontroler) przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy 

Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”. Kontrolę 

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

Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2018 r. Tematem kontroli była ocena organizacji 

i funlccjonowania Jednostki w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityld 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 5 września 2018 r. W okresie 

objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani Renata Rosiejak -  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

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

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

22 października 2018 roku.

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, zgodnie z decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego Nr SSZ.II.9013/23/2001 z dnia 5 listopada 2001 r. zmienioną ostatecznie 

decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.7.2011 z dnia 1 września 2011 r., jest 

przeznaczony dla 72 osób w podeszłym wieku. W okresie objętym kontrolą łączna liczba 

mieszkańców nie przekroczyła limitu miejsc wyznaczonego w ww. decyzji. W dniu kontroli 

przebywały 72 osoby. Na podstawie przedłożonej dokumentacji w toku kontroli ustalono, że 

70 osób było skierowanych do Jednostki zgodnie z jej przeznaczeniem. Przyjęto wyjaśnienia 

Dyrektora Domu dotyczące przyjęcia 2 osób poniżej 60 roku życia, których skierowanie 

i umieszczenie w Jednostce podyktowane było potrzebą zapewnienia opieki całodobowej 

osobom, które nie mogły przebywać w dotychczasowych miejscach pobytu. Jednostka 

funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu 

Zgorzeleckiego.

Czynności kontrolne potwierdziły, że w zakresie usług bytowych, obiekt Jednostki 

zapewniał warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w zakresie niwelowania 

barier architektonicznych, posiadania wymaganych pomieszczeń oraz dostępu do pomieszczeń 

ogólnego użytku. Dom wyposażono w system alarmu przeciwpożarowego, jednak podczas 

kontroli w 22 pokojach mieszkalnych odnotowano brak czujek dymu. Na podstawie okazanej 

dokumentacji ustalono, że czujki zostały zdemontowane w związku ze stwierdzeniem ich 

uszkodzenia, a ich brak podczas oględzin wynikał z powodu procedury reklamacji w toku. 

W dniu 8 października 2018 r. Kierownik administracyjno-gospodarczy Domu poinformował, 

że „we wszystkich pokojach mieszkańców i innych miejscach, gdzie były przewidziane, są 

zamontowane czujki dymowe, które spełniają swoją funkcję ". W Domu zamontowano również 

system przyzywowo- alarmowy. Punktem przywoławczym był telefon w pokoju mieszkańca. 

Samo podniesienie słuchawki uruchamiało sygnał przywoławczy. Stwierdzono brak telefonu 

w pokoju nr 1/8, a w pokoju nr 3/14 telefon nie działał, co uchybiało realizacji standardu 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 c rozporządzenia.

W dniu oględzin okazano 72 miejsca w 42 pokojach. Pokoje spełniały wymogi § 6 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia w zakresie metrażu i wyposażenia. Jednostka gwarantowała warunki 

sanitarne określone w § 6 ust. 1 piet 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. Wszystkie sanitariaty dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych przez
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zamontowanie uchwytów ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych 

pomieszczeń. Dodatkowo w toku oględzin okazano cztery tzw. pokoje wyciszeń. W każdym 

pokoju wyciszeń odnotowano ubrania i sprzęty wskazujące na zamieszkiwanie w pokoju. 

Dokonano pomiaru trzech z ww. pomieszczeń -  metraż wynosił 5,65 m2, 5,68 m2, 5,84 m2. 

Należy mieć na względzie, że w myśl § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia mieszkaniec domu 

pomocy społecznej ma prawo do zamieszkania w jednoosobowym pokoju mieszkalnym

0 powierzchni nie mniejszej niż 9 m2, z możliwością uwzględnienia 5% odstępstwa od tej 

normy.

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

§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Dom spełniał wymogi standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 

7 rozporządzenia w zakresie zapewnienia mieszkańcom odzieży i obuwia oraz pomocy 

w utrzymaniu higieny osobistej, zapewniał środki czystości i środki higieniczne, spełniając tym 

samym wymóg § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. W dniu kontroli pomieszczenia mieszkalne były 

posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Ponadto zapewniał organizację wyżywienia, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, 

tzn. co najmniej trzy posiłki dziennie, możliwość otrzymania dodatkowego posiłku oraz posiłku 

dietetycznego, a czas wydawania posiłków wynosił 2 godziny, podstawowe produkty 

żywnościowe oraz napoje dostępne były przez całą dobę. Mieszkańcy mogli spożywać posiłki 

w pokojach, a w razie potrzeby byli karmieni.

Zgodnie § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - c  rozporządzenia Jednostka realizowała standard usług 

w zakresie zapewnienia mieszkańcom opieki, pielęgnacji oraz pomocy w podstawowych 

czynnościach życiowych i załatwieniu spraw osobistych. Mieszkańcom zapewniono 

świadczenie pracy socjalnej co spełniało wymogi § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia. 

Jednostka umożliwiała i zapewniała organizację pomocy mieszkańcom w korzystaniu ze 

świadczeń opield zdrowotnej przysługujących na podstawie art. 58 ustawy. W kwestii realizacji 

art. 58 ust. 3 ustawy ustalono, że Dom pokrywał odpłatność do wysokości limitu ceny, 

przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, niezależnie od sytuacji materialnej mieszkańca.

Zapewniono również realizację standardu usług wspomagających, określonego w § 5 ust.

1 pkt 3 rozporządzenia, w zakresie umożliwienia mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej, 

aktywizacji i podnoszeniu ich sprawności. Wskazane byłoby w realizacji usług zwrócić uwagę 

na potrzeby mieszkańców z problemami komunikacji werbalnej poprzez zapewnienie 

odpowiednich działań terapeutycznych wspomagających lub alternatywnych. Realizowano 

zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej. Jednostka dbała o zaspokojenie potrzeb kulturalnych
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i religijnych mieszkańców, stworzyła możliwość korzystania z punktu bibliotecznego 

i biblioteki. Mieszkańcom umożliwiono sprawne wnoszenie i załatwianie skarg oraz 

wniosków, jak również zapewniono kontakt z Dyrektorem Domu. Jednostka stwarzała warunki 

do rozwoju samorządności mieszkańców poprzez organizację spotkań mieszkańców oraz 

podejmowała działania na rzecz podtrzymywania więzi z rodziną i społecznością lokalną, 

zapewniała sprawienie pogrzebu. Mieszkańcy mogli przechowywać w Jednostce przedmioty 

wartościowe i środki pieniężne.

W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy nie zgłaszali uwag o nieprzestrzeganiu ich 

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

Mieszkańcy nie wskazywali, że są traktowani w sposób przez nich nieakceptowany, jednakże 

dwie osoby informowały o tym, że słyszały niestosowne odnoszenie się przez personel 

opiekuńczy do mieszkańców wymagających pomocy. Analiza przedłożonej dokumentacji 

dotyczącej skarg i wniosków wskazuje, że odnotowano trzy sytuacje niestosownego 

zachowania pracowników wobec mieszkańców, a Dyrektor Domu podjęła działania celem 

zapobiegania kolejnym incydentom. Nikt nie wskazywał na przypadki stosowania przymusu. 

Rozmówcy informowali, że przy zabiegach higienicznych zachowywana jest intymność oraz, 

że mogą wychodzić poza teren Jednostki.

Jednostka zapewniała realizację usług w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. 

W Domu powołano zespół terapeutyczno -  opiekuńczy, jednakże w stosownym zarządzeniu 

należy zwrócić uwagę aby zapisy § 4 i § 5 były ze sobą spójne, gdyż aktualne zapisy 

zarządzenia w § 4 wskazują na obowiązek uczestniczenia pracownika pierwszego kontaktu na 

posiedzeniu Zespołu, a w punkcie 4 § 5 wyznaczono reprezentację dla opiekunów i pokojowych 

będących pracownikami pierwszego kontaktu. 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.

W odniesieniu do warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych

1 wspomagających ustalono, że zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 Jednostka zatrudniała

2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zapewniała mieszkańcom 

kontakt z psychologiem. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno -  

opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosił 0,39 na jednego 

mieszkańca domu, co uchybiało wymogom § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
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Dyrektor Domu spełniał kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

tj. posiadał wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji 

pomocy społecznej. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego poddane 

sprawdzeniu odpowiadały wymogom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

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

objętym kontrolą Jednostka organizowała szkolenia dotyczące kierunków prowadzonej terapii, 

a także metod pracy z mieszkańcami. W kontekście realizacji usług wspomagających dla osób 

z problemami komunikacji werbalnej sugeruje się, aby w planie szkoleń z pracownikami 

zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uwzględnić tematykę metod pracy z mieszkańcami, 

w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości:

1. Brak telefonu stanowiącego punkt przywoławczy systemu przyzywowo -  alarmowego 

w pokoju nr 1/8 oraz niesprawny w dniu kontroli aparat telefoniczny w pokoju nr 3/14.

2. Pokoje wyciszeń, w których doraźnie umieszczono mieszkańców miały metraż poniżej 

8,55 m2 i nie zapewniały powierzchni zagwarantowanej przepisami.

3. 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 2018 r., poz. 1508 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze 

stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad 1. Zamontować w pokojach nr 1/8 i 3/14 sprawny aparat telefoniczny stanowiący punkt 

przywoławczy systemu przyzywowo -  alarmowego.

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

zdnia23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z2018r.,poz. 734 

ze zm.)

Termin realizacji zalecenia', do 31 grudnia 2018 r.

Ad. 2. Zaprzestać umieszczania mieszkańców w pokojach o metrażu niespełniającym wymogu 

standardu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Termin realizacji zalecenia: do 31 grudnia 2018 r.
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Ad. 3. Posiadać wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

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

odpowiednio dla typu domu.

Podstawa prawna:

art. 56 a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1508 ze zm.), § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

zm.).

Termin realizacji: do 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 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.

z  up. WOJEWODY DC
lewego

Iwona Drelichow s*u-jtoPa 
Dyrektor W ydzia łu / 

Zdrow ia i P oM # i Spo^cznej

Do wiadomości:
1. Starosta Zgorzelecki.
2. aa.
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