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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 22 i 24 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 22 ust. 9 i art. 127 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm,), zwanej 

dalej „ustawą”, zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska -  przewodnicząca 

kontroli oraz Magdalena Grodzka -  kontroler, przeprowadzili kontrolę doraźną 

Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu przy 

ul. Kiełczowskiej 43 bud. 6. Ww. kontrola została przeprowadzona w związku ze skargą 

na działalność ww. Jednostki w zakresie organizacji zajęć klubowych tj. na brak zgody 

na przebywanie na terenie Jednostki poza dniami wyznaczonymi na działalność Klubu oraz 

na konieczność obowiązkowego udziału w ww. zajęciach. Ponadto w skardze zgłoszono 

kwestie mogące świadczyć o nieprawidłowym wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa 

przeznaczonej na działalność Jednostki tj. spożywanie przez pracowników zespołu 

wspieraj ąco-aktywizującego posiłków przygotowanych dla uczestników w ramach terapii 

kulinarnej oraz o przypadku niegospodarności Kierownika Domu polegającej na braku 

dbałości o mienie Placówki. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 400 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 

2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację 

kontrolowanych zagadnień była Pani Anna Kraucz - Miękus, Kierownik Jednostki.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Opieka i Troska we 

Wrocławiu, w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.



Ustalenia kontroli doraźnej wskazują, że zakres oferowanych w kontrolowanej 

Jednostce zajęć klubowych był zgodny z § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 

Nr 238, poz. 1586 ze zm., zwanego dalej „rozporządzeniem”). W myśl ww. przepisu - 

w ramach działalności środowiskowego domu samopomocy - mogą być realizowane zajęcia 

klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników - za zgodą 

kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach. W przedmiotowej 

sprawie klubowicz uczestniczył w zajęciach organizowanych zgodnie z Regulaminem Klubu, 

zatwierdzonym przez Kierownika Domu w dniu 2 stycznia 2015 r. tj. we wtorki i w czwartki 

pomiędzy godz. 10°° a godz. 1400. Należy nadmienić, że ze względu na oferowaną możliwość 

spożycia ciepłego posiłku, Klubowicz formalnie mógł też pozostawać na terenie Jednostki do 

godz. 1430, a za zgodą Kierownika Domu - przychodzić w ww. dniach działania Klubu w 

godzinach porannych. Zgodnie’ z informacjami uzyskanymi od Kierownika Domu zasady 

funkcjonowania Klubu były przekazywane już na pierwszym spotkaniu, a w przedmiotowej 

sprawie później wielokrotnie były Klubowiczowi przypominane.

W odniesieniu do wniesionej w skardze kwestii konieczności udziału w zajęciach 

klubowych ustalono, że uczestniczenie w takich formach jak relaksacja nie było

obowiązkowe. Natomiast co do zasady działalność Klubu zakładała jednak aktywne 

angażowanie się osób oczekujących na przyjęcie do Jednostki w prace poszczególnych 

pracowni, z których efektów korzystali wszyscy biorący udział w zajęciach np. sekcja 

kulinarna.

Czynności kontrolne nie potwierdziły zarzutu o spożywaniu przez pracowników 

zespołu wspierająco - aktywizującego posiłków przygotowywanych dla uczestników 

w ramach treningu kulinarnego. Z informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, 

że pracownicy nie stołowali się w Jednostce, spożywali własne posiłki przyniesione do pracy. 

Ustalono, że z uwagi na charakter postępowania wspieraj ąco-aktywizującego pracownik 

zespołu realizujący trening kulinarny w ramach zajęć degustował przygotowywany posiłek. 

Zdarzały się również sytuacje, kiedy to uczestnicy częstowali pracowników zespołu 

przygotowanymi w ramach zajęć potrawami, bądź zapraszali do wspólnego spożycia posiłku. 

Z uwagi na cel realizacji ww. zajęć tj. zwiększenie u ww. osób poziomu zaradności 

i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej należy uznać postępowanie 

pracowników za uzasadnione. Niemniej w ramach przedmiotowych zajęć klubowicze brali 

udział w pracach w sekcji kulinarnej a następnie umożliwiano im spożycie przygotowanego 

w ramach zajęć posiłku. Z ustaleń kontroli wynika, że klubowicze wnosili opłatę pokrywającą
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koszt produktów wykorzystanych do przygotowania ww. posiłków. O ile wyznaczony przez 

Kierownika zakres działania Klubu obejmuje udział klubowiczów w pracach pracowni 

kulinarnej, koszty związane z realizacją tego treningu, w tym spożycie wspólnie 

przygotowanego posiłku należy wliczyć do bieżących kosztów prowadzenia Jednostki.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej przypadku niszczenia mienia Placówki uzyskano 

w toku kontroli informację, że wskazany stół do gry w tenisa stołowego został uszkodzony 

w wyniku wieloletniego użytkowania, a wystawiono go ostatecznie na zewnątrz z uwagi 

na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Ww. sprzęt sportowy nie 

został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa, lecz został zakupiony w -2006 r. ze środków 

własnych Fundacji Opieka i Troska, tym samym brak jest podstaw do formułowania przez 

organ kontrolny oceny w tym zakresie.

Wobec powyższych ustaleń nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

A'TTi:';Pi ;/\ O'r'i ' ■ ' ■ i -  i’:"M W YDZIAŁU

3




