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Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 
w Chojnowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24-26 października 2018 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art.127 ustawy 

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

zespół kontrolny w składzie: Elżbieta Jakubowska -  inspektor wojewódzki, przewodnicząca 

kontroli i Magdalena Grodzka -  inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził 

kontrolę kompleksową zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2018 roku oraz w związku 

ze złożoną w dniu 1 października 2018 r. skargą sygnalizującą nieprawidłowe 

funkcjonowanie Jednostki w zakresie zasadności pobytu w placówce podanych z imienia 

i nazwiska uczestników, niezapewnienia usług transportowych innemu uczestnikowi 

polegających na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożenia po zajęciach oraz 

zastraszania uczestników kwotą 400 zł za nieprzystąpienie do egzaminu końcowego z języka 

angielskiego.

Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586 ze zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem”, obejmująca okres od 1 stycznia 2017 roku do 24 października 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani 

Mariola Pyrz -  Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.36.2018.EJ
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Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu 

w dniu 27 listopada 2018 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie prowadzony jest przez Powiat 

Legnicki. Funkcjonowanie Jednostki określają Statut Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Piotrowicach, Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy 

Nr 1 w Chojnowie przy ul. Jana III Sobieskiego 2, programy działalności domu oraz plany 

pracy opracowane na każdy rok.

Funkcjonowanie Domu określa zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Statut, zawierający 

nazwę i siedzibę Domu tj. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrowicach 16”, co jest 

niezgodne ze stanem faktycznym. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 z dniem 12 marca 

2013 r. funkcjonuje przy ul. Jana III Sobieskiego 2 w Chojnowie. Pozostałe dokumenty 

zostały zatwierdzone zgodnie z § 4 ust. 2-3 rozporządzenia.

Dom wsparcia dziennego przeznaczony jest dla 60 osób tj.: przewlekle psychicznie 

chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) oraz wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

W dniu kontroli do Jednostki skierowano 60 osób, co jest zgodne z § 5 ust. 

1 rozporządzenia, w tym 43 osoby przewlekle psychicznie chore oraz 17 osób upośledzonych 

umysłowo. Nie skierowano osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych. Osoby występujące o skierowanie do Domu otrzymały decyzję kierującą w az  

z ustaleniem odpłatności zgodnie z § 7 ust. 6-8 rozporządzenia. Stwierdzono zasadność 

skierowania osób z odpowiednim zakwalifikowaniem odpowiadającym typowi Domu 

zgodnie z § 3 w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą w Jednostce 

nie przebywały osoby z innych gmin lub powiatu.

Zajęcia z uczestnikami odbywały się 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, 

co jest niezgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia, który określa, że Dom działa co najmniej 5 dni 

w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone 

zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, 

przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki
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uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom 

zapewnia usługi transportowe.

Jednostka nie prowadzi zajęć w formie klubowej dla byłych uczestników lub osób 

oczekujących.

Dyrektor Domu spełniał wymogi § 9 rozporządzenia dotyczące wykształcenia 

wyższego oraz doświadczenia zawodowego, posiadał 3 -  letni staż pracy w pomocy 

społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o których mowa w art. 

122 ust. 1 ustawy.

Kadrę zespołu wspierąjąco-aktywizującego stanowią pracownicy posiadający 

kwalifikacje określone w § 10 rozporządzenia.

Zgodnie z § 10 ust. 2-3 Jednostka zatrudnia innych pracowników niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania Domu, w tym realizujących świadczenia zdrowotne 

w szczególności rehabilitacyjne.

Pracownicy zespołu wspieraj ąco-aktywizującego zgodnie z § 11 ust.

1 rozporządzenia, spełniają wymagania w zakresie posiadania co najmniej półrocznego 

doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.

Stwierdzono brak zaświadczeń lub notatek potwierdzających, że osoby prowadzące 

treningi umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w  zakresie wymienionym 

w § 11 ust. 2 rozporządzenia. Dyrektor Domu oświadczył, że odbyły się ww. szkolenia, 

natomiast nie zostały odnotowane w aktach osobowych pracowników, ponieważ 

są traktowane jako wewnętrzne szkolenia kadry pracowniczej.

Stan zatrudnienia w zespole wspierająco-aktywizującym wynosi 10,5 etatu. Przy 

43 osobach zakwalifikowanych jako uczestnicy typu A wynosi 6,14 etatu, natomiast przy 

17 osobach zakwalifikowanych jako uczestnicy typu B wynosi 3,4 etatu, co jest zgodne 

z § 12 rozporządzenia.

W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia co najmniej raz na 6 miesięcy 

w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu, co odpowiada zapisom 

§ 23 rozporządzenia.

Czynności kontrolne potwierdziły, że Jednostka spełniła wymogi lokalowe 

w odniesieniu do standardu bytowego tj. usytuowania, wymaganego metrażu, pozbawienia 

barier architektonicznych, udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom
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niepełnosprawnym, pomieszczeń do prowadzenia zajęć, w tym pomieszczeń higieniczno- 

sanitarnych zapewniających uczestnikom możliwość skorzystania z łazienki wyposażonej 

w prysznic oraz dostęp do jednej toalety dla nie więcej niż 10 uczestników, ponadto 

zorganizowała toalety dla personelu oraz posiada sprzęt niezbędny do realizacji zadań 

wspierająco -  aktywizujących, o czym stanowi § 18 pkt 1-6 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 51 a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508 ze zm.) Jednostka świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych 

treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, 

rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz 

współpracuje na rzecz integracji społecznej uczestników z podmiotami, o których mowa 

w § 21 rozporządzenia.

Poddane analizie indywidualne plany wspieraj ąco - aktywizujące uczestników 

potwierdziły, że wszyscy podopieczni objęci są indywidualnym planem postępowania 

wspieraj ąco -  aktywizującego, w tym również w porozumieniu z uczestnikiem. Dla każdego 

podopiecznego dokonywano co najmniej raz na 6 miesięcy oceny osiągniętych rezultatów, 

co określa § 2 pkt 1 oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Plany są zindywidualizowane 

i skonkretyzowane i odnoszą się do potrzeb uczestnika i jego możliwości oraz zakresu 

i rodzaju świadczonych usług w Jednostce.

W jednym przypadku osoby nowo przyjętej w dniu jej przyjęcia do Domu 

zaproponowano plan wsparcia na okres 3 miesięcy, a następnie dokonano oceny realizacji 

powyższego planu wraz z możliwością zaproponowania następnego na okres roku. Z uwagi 

na zapis w § 7 ust. 6-7 rozporządzenia wskazane jest, aby najpierw dokonać oceny 

możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspieraj ąco- 

aktywizującego, a następnie wspólnie z nią, o ile jest to możliwe, ustalenie ww. planu na czas 

potrzebny do jego realizacji.

Stwierdzono, że w przypadku osób, które osiągnęły już poziom samodzielności 

nie wnioskowano do Jednostki prowadzącej Dom o umożliwienie uczestnikom korzystania 

z innej formy wsparcia, o czym stanowi w § 13 ust. 3 rozporządzenia.

Dom prowadzi dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną § 24 ust. 2 i 3 

rozporządzenia. Wpisów w ewidencji uczestników dokonywano chronologicznie według dat 

przyjęcia podopiecznych. Pracownicy zespołu wspieraj ąco -  aktywizującego dokumentowali
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swoją pracę w dziennikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 pkt 

2 rozporządzenia.

Jednostka świadczy usługi transportowe własnym busem służącym do przewozu 

17 osób na podstawie ustalonego harmonogramu przywożenia i odwożenia uczestników. 

Dowóz, z którego korzysta 45 podopiecznych pod opieką opiekuna odbywa się 

z wyznaczonych miejsc. Trzy osoby są przywożone i odwożone przez swoje rodziny. 

Warunki transportu zostały uzgodnione z rodzinami podopiecznych oraz z uczestnikami. 

W rozmowie uczestnik wymieniony w skardze nie zgłaszał niedogodności co do ww. usług 

transportowych. Podopieczny zapewnił, że są dostosowane do jego potrzeb 

i możliwości, wskazał również na bardzo dobrą opiekę w Jednostce.

Zgodnie z § 20 rozporządzenia, dom może dodatkowo zapewnić w szczególności 

uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną usługi transportowe 

polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca 

uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach.

W trakcie analizy jadłospisów stwierdzono, że podopieczni mają zapewniony gorący 

posiłek w formie zupy i drugiego dania przygotowanego w ramach treningu kulinarnego 

z produktów zakupionych ze środków Jednostki, co spełniło obowiązek 

§ 15 rozporządzenia. Posiłek wydawany jest wszystkim uczestnikom o godz. 1300.

Stwierdzono, że za zgodą Wicestarosty Powiatu Legnickiego Dyrektor Domu 

nieodpłatnie użyczył lokalu na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszeniu na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę” z siedzibą w Chojnowie na okres 

od 5.10.2017 r. do 31.01.2018 r. w celu przeprowadzenia kursu komputerowego dla osób 

niepełnosprawnych. W dniu 5.10.2017 r., 20.11.2017 r. i 1.12.2017 r. Stowarzyszenie zawarło 

umowy odpłatnego dostępu do sali szkoleniowej z Panem Markiem Gudków, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą w Lublinie. 

Umowy dotyczyły realizacji szkolenia/kursu językowego z języka angielskiego na poziomie 

Al/lub A2 w ramach projektu „Dolnośląska Akademia Językowa” realizowanego przez ww. 

podmiot. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 10. 

Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Jak wynika z umowy użyczenia lokalu zawartej pomiędzy Dyrektorem Domu 

a ww. Stowarzyszeniem nie było zgody użyczającego na przekazanie tych samych
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pomieszczeń Jednostki osobie trzeciej. Treść umowy nie przewidywała takiej możliwości, 

natomiast Dyrektor Domu oświadczył, że wiedział o wynajęciu sal podmiotowi, który był 

realizatorem kursu języka angielskiego.

Stwierdzono, że zajęcia z kursu języka angielskiego odbywały się dla 42 uczestników 

Domu oraz kilku podopiecznych Stowarzyszenia codziennie od godz. 800 i trwały przez 

4 godziny dziennie pod opieką pracowników Jednostki. Uczestnicy kursu indywidualnie 

podpisali umowy z podmiotem prowadzącym kurs, w których określono warunki zdania 

egzaminu. Umowy nie były znane pracownikom Jednostki i Stowarzyszeniu. Stwierdzono, 

że kurs był dla uczestników bezpłatny, o czym również informowały osoby biorące w nim 

udział. Jednostka wraz ze Stowarzyszeniem po zakończeniu kursu zorganizowała wszystkim 

podopiecznym 3 dniową wycieczkę nad morze.

Stwierdzono, że osobą niezadowoloną z przebiegu kursu był skarżący -  jako były już 

uczestnik Jednostki, który wniósł skargę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Legnicy. Z załącznika do Uchwały Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVII/208/2018 

z dnia 13 września 2018 r. wynika, że skargę uznano za bezzasadną.

Zgodnie z § 22 pkt 1 i 2 rozporządzenia przy wykonywaniu zadań

należy w szczególności dbać o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich 

skuteczność oraz kierować się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania 

ich godności i prawa do samostanowienia, co określono również w Regulaminie 

Organizacyjnym Jednostki. W związku z tym doprowadzając do realizacji kursu języka 

angielskiego, który wiązał się z podpisaniem umów przez podopiecznych Domu 

z podmiotem, Jednostka nie jest zwolniona z odpowiedzialności za ewentualne 

niezadowolenie uczestników Domu z przeprowadzonego kursu. Uwzględniając powyższe, 

Dyrektor Domu, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, miał obowiązek poinformowania 

Wojewody Dolnośląskiego o ww. kursie oraz sposobie jego realizacji, w przedłożonych 

planach pracy Domu na 2017 r. i 2018 r. lub przed jego rozpoczęciem. Nadmieniam, 

że ww. kurs wiązał się ze zmianą planu pracy Domu oraz sposobu funkcjonowania Jednostki 

w ww. okresie.

W rozmowach podopieczni Domu potwierdzili, że uczestniczyli w kursie języka 

angielskiego, z którego są zadowoleni, zapewnili, że nie byli zastraszani kwotą 400 zł 

za nieprzystąpienie do egzaminu końcowego oraz, że są traktowani z godnością i szacunkiem, 

nie spotkali się z przymusem przystąpienia do udziału w kursie. Wskazali, że mają
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zapewnione usługi adekwatnie do swoich potrzeb i możliwości, a także są bardzo zadowoleni 

ze świadczonej im opieki.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Brak aktualnego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie.

2. Zajęcia z uczestnikami odbywały się 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.

3. Brak dokumentu potwierdzaj ącego przeszkolenie pracowników prowadzących treningi 

umiejętności społecznych.

4. Brak akceptacji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie zmiany planów pracy 

związanych z udziałem podopiecznych w kursie języka angielskiego.

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.

Doprowadzić, aby Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie był 

zgodny ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

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

Nr 238 poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 marca 2019 r.

Ad. 2.

Zapewnić organizację zajęć z uczestnikami co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 

6 godzin dziennie.

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

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238 

poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 3.

Uzupełnić dokumentację potwierdzającą przeszkolenie pracowników prowadzących treningi 

z zakresu umiejętności społecznych.
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Podstawa prawna: § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238 

poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Uzgadniać w porozumieniu z wojewodą zmiany w planie pracy Domu oraz zmianę sposobu 

fankcj ono wania Jednostki.

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

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238 

poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

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 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.

Ad. 4.

POUCZENIE:
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