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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 13 grudnia 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 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 Powiatowego Domu Pomocy 

Społecznej w Ostrowinie, (zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”). Kontrolę 

przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 519 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

31 października 2018 r., w związku z pismem informującym o nierealizowaniu w stosunku do 

jednego z mieszkańców Jednostki standardu usług. Przedmiotem kontroli była ocena standardu 

świadczonych usług w zakresie: organizacji wyżywienia, zapewnienia opieki i pielęgnacji oraz 

bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych, jak również przestrzegania prawa 

mieszkańca do: traktowania z poszanowaniem godności, kontaktu z rodziną, do wyboru 

pracownika pierwszego kontaktu, oraz ochrony jego własności. Kontrolą objęto okres 

od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli. Stwierdzony stan oceniono pod kątem realizowania 

przez Jednostkę obowiązującego standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra 

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”.

Działalność Jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

W kwestii wyżywienia ustalono, że Mieszkaniec ma zapewnioną właściwą organizację 

w zakresie liczby posiłków i możliwości dostępu do dodatkowych produktów spożywczych.



Mieszkaniec spożywał posiłki na stołówce, a dodatkowe produkty spożywcze otrzymywał 

na oddziale według zgłoszonych potrzeb. Mieszkaniec nie wnosił uwag w powyższym zakresie, 

jak również nie zgłaszał, aby pracownicy odmawiali mu dodatkowego posiłku. Z informacji 

uzyskanych w toku kontroli wynika, że Mieszkaniec miał możliwość spożywania posiłków 

w swoim pokoju lub w pokoju dziennym. Mieszkaniec nie potwierdził ww. informacji

0 problemach z otrzymaniem posiłku w czasie choroby, którą przechodził w maju 2018 r. 

W czasie rekonwalescencji po zabiegu Mieszkaniec schodził tak jak zwykle na posiłek 

na jadalnię i nie był do tego przymuszany. Nie było zaleceń lekarskich, z których wynikałaby 

konieczność spożywania przez Mieszkańca posiłków w pokoju. Na okoliczność występowania 

w okresie objętym kontrolą tego rodzaju zdarzeń Mieszkaniec poinformował o sytuacji z lutego 

2018 r., kiedy to na skutek choroby przez cały dzień nie wstawał z łóżka i wówczas nie otrzymał 

nic do jedzenia ani do picia. W toku dalszej rozmowy, w odniesieniu do wW. sytuacji 

mieszkaniec powiedział jednak, że w ciągu dnia zaglądała jedna z opiekunek, od której 

otrzymał pożywienie i picie. Również z informacji udzielonych przez pracowników Jednostki 

wynika, że w tym czasie Mieszkaniec przychodził na posiłki do stołówki i otrzymywał 

dodatkowe pożywienie. Dokumentacja z tego okresu potwierdza, że Mieszkaniec - tak jak inni 

- miał zapewnione całodzienne wyżywienie. Niespójność informacji udzielonych przez 

Mieszkańca utrudnia weryfikacj ę opisu sytuacj i przedstawionego przez pracowników Jednostki

1 tym samym uniemożliwia po tak długim czasie jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego. 

Należy mieć jednak na względzie, że jak ustalono w toku czynności kontrolnych - Jednostka 

zapewniała Mieszkańcowi opiekę i pielęgnację, oraz dostęp do świadczeń medycznych 

i pielęgnację w chorobie, a on sam - oprócz ww. jednostkowej informacji -  nie miał uwag 

do usług świadczonych przez pracowników Domu. W czasie oględzin w pokoju Mieszkańca 

było czysto i ciepło, a czystość pościeli i ubrania oraz wygląd Mieszkańca nie budziły 

zastrzeżeń.

Nie stwierdzono, aby pracownicy kontrolowanej Jednostki działali na szkodę 

Mieszkańca. W toku kontroli mieszkaniec informował, że nie doświadczył żadnej przykrości 

ze strony personelu kontrolowanej Jednostki, w tym Koordynatora Oddziału III (zwanego dalej 

„Koordynatorem”).

Nie stwierdzono, aby wydatkowano środki z konta depozytowego Mieszkańca, 

niezgodnie z ustalonym przeznaczeniem. Wpłacane na ww. konto przez opiekuna prawnego 

środki finansowe były wydatkowane na potrzeby Mieszkańca, bądź opłatę za pobyt 

w Jednostce, a dwie kwoty przekazano na utworzony przez ww. opiekuna rachunek 

Mieszkańca, w jednym z banków. W toku kontroli ustalono, że omyłkowo przesłana do
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opiekuna prawnego faktura za zakup produktów spożywczych (mimo wcześniejszych ustaleń 

finansowania tego rodzaju zakupów z pieniędzy zgromadzonych na ww. koncie depozytowym) 

została opłacona z ww. środków.

Ustalono, że Jednostka umożliwia Mieszkańcowi kontakt z rodziną. Mieszkaniec 

informował, że nie ma ograniczeń w powyższym zakresie. Mieszkaniec raz w tygodniu dzwoni 

do rodziny z telefonu znajdującego się u Kierownika Zespołu Terapeutyczno -  Opiekuńczego 

Jednostki i taka częstotliwość kontaktu telefonicznego podejmowanego z jego inicjatywy jest 

dla Mieszkańca wystarczająca W kwestii korzystania z telefonu komórkowego kolegi 

ustalono, że faktycznie Koordynator powiedziała Mieszkańcowi, aby nie korzystał z tej 

możliwości kontaktowania się z rodziną. Ww. wypowiedź Koordynatora związana jest 

faktem niewyrażenia zgody przez opiekuna prawnego ww. kolegi na użyczanie telefonu innym 

osobom, z uwagi na zbyt duży koszt doładowań.

Działania wspierające ustalone wobec Mieszkańca jako pracownik pierwszego kontaktu 

koordynowała w okresie objętym kontrolą jedna z opiekunek Oddziału III Jednostki. 

Mieszkaniec znał ww. pracownika pierwszego kontaktu. Mieszkaniec jest zadowolony z opieki 

ww. Pracownika i ma do niego zaufanie. W okresie objętym kontrolą opracowano dla 

Mieszkańca indywidualne plany wsparcia na spotkaniach zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Domu wynika, że cele pracy 

terapeutycznej są ustalane z Mieszkańcem, a następnie są one realizowane w formie treningów 

rozwijania lub doskonalenia umiejętności odbywających się minimum 3 razy w tygodniu.

Ustalono, że Jednostka zabezpiecza rzeczy mieszkańców przed zaginięciem bądź 

zagubieniem poprzez oznaczenie ich inicjałami właściciela. Zgodnie z ww. oznaczeniem 

rzeczy po praniu są segregowane i przekazywane właścicielom. Mieszkaniec informował osoby 

kontrolujące, że ma wszystkie własne ubrania i nic mu w tym czasie nie zginęło. W toku 

kontroli ustalono, że Mieszkaniec posiada odzież, bieliznę, obuwie oraz odzienie wierzchnie 

oraz piżamy, pościel, koc, ręczniki. Stwierdzono również, że ubrania Mieszkańca (oprócz 

jednej z bluz) były oznaczone w wyżej opisany sposób. Mieszkaniec w toku rozmowy 

z osobami kontrolującymi informował o jeszcze jednym zestawie pościeli, który wrócił z prania 

zdekompletowany, ale jak sam przyznał nie zgłosił jeszcze tego faktu opiekunom. Koordynator 

informowała, że faktycznie czasami sporadycznie Mieszkaniec zgłaszał zaginięcie 

pojedynczych sztuk odzieży, ale rzeczy się zazwyczaj odnajdywały, bądź otrzymywał nową 

rzecz z Domu.
Wobec powyższych ustaleń nie formułuje się zaleceń pokontrolnvr.h
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