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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 5-7 grudnia 2018 roku 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.) zespół 

kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska inspektor wojewódzki, przewodnicząca 

kontroli, Dorota Kamińska, starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie przy ul. Objazdowej 40 we Wrocławiu, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 

5 czerwca 2018 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 

2018 roku. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego 

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

domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734), zwanego dalej „rozporządzeniem”, 

obejmująca okres od 1 stycznia 2017 roku do 5 grudnia 2018 roku.

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

Siostra Marzanna Gałwa -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej 40 we 

Wrocławiu.

Działalność jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.



Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w podpisanym w dniu 21 stycznia 2019 roku protokole kontroli, 

do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej 40 we Wrocławiu jest placówką, 

przeznaczoną dla 37 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jednostka posiada 

Regulamin Organizacyjny zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia. Organem prowadzącym Dom 

jest Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska we Wrocławiu, które decyzją 

Wojewody Dolnośląskiego Nr SSZ.II.9013/29/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmienioną 

decyzją Nr PS-KNPS.9423.7.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. uzyskało zezwolenie 

na prowadzenie ww. Jednostki. Dom wpisano do rejestru domów pomocy społecznej 

województwa dolnośląskiego pod nr 29/2001. Podmiot prowadzący Dom realizuje zadanie 

publiczne w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 2017 poz. 573) na podstawie zawartej umowy 

z Gminą Wrocław.

W dniu kontroli ustalono, że na terenie Jednostki przebywało 37 mieszkanek 

kwalifikujących się do powyższego typu Domu.

W toku kontroli ustalono, że w aktach mieszkanek znajdowały się dowody osobiste. 

Stwierdzono, że w Jednostce nie ma zasady odbierania od mieszkanek dowodów osobistych, 

które przechowywano bez pisemnego potwierdzenia, że mieszkanka wyraziła co do tego 

zgodę. Z informacji Dyrektora Domu wynika, że pracownik socjalny uzyskał 

od mieszkanek i ich opiekunów zgodę ustną na przechowywanie dowodów osobistych 

w aktach osobowych podopiecznych. Jednocześnie zobowiązał się do uzyskania takiej zgody 

na piśmie. W tym miejscu należy wskazać iż zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 

2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.) zatrzymywanie bez 

podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego jest wykroczeniem. Biorąc pod uwagę 

powyższe należy zaznaczyć, że wskazane jest odbieranie pisemnego potwierdzenia, że dana 

mieszkanka wyraża zgodę na przechowywanie jej dowodu osobistego przez pracownika 

Domu.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt spełnia warunki określone w § 6 ust. 

1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych 

i zainstalowania systemu alarmu przeciwpożarowego oraz systemu przyzywowo- 

alarmowego. Na terenie obiektu znajdują się wymagane przepisami ogólnodostępne 

pomieszczenia, a w pokojach mieszkalnych zagwarantowano metraż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 

3 lit. a-b rozporządzenia. W dwóch pokojach brakowało szafek nocnych, które znajdowały
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się w magazynie. Mieszkanka pokoju poinformowała, że ww. szafka nie jest jej potrzebna, 

ponieważ posiada wystarczającą ilość mebli, natomiast drugi pokój został doposażony 

w brakującą szafkę. Wyposażenie pokoi jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia. 

Jednostka zagwarantowała warunki sanitarne przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zgodnie z normą określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a-b rozporządzenia oraz 

zapewniła organizację wyżywienia, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. b-f rozporządzenia.

W zakresie zapewnienia odzieży i obuwia oraz środków higieny osobistej 

i utrzymania czystości Dom oferował standard określony w § 6 ust. 1 pkt 5 oraz 

7-8 rozporządzenia.

W ramach usług opiekuńczych mieszkanki mają zapewnioną pielęgnację, pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną w ramach podstawowej 

i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz opiekę pielęgniarską. W zakresie realizacji zapisu 

art. 58 ust. 3 ustawy z przedłożonej dokumentacji nie wynikało, czy Dom pokrywał 

częściową odpłatność do wysokości limitu cen, czy całość opłaty ryczałtowej oraz ile 

do zapłaty pozostaje dla mieszkanki. Ustalono, że za leki pełnopłatne całkowity koszt zakupu 

ponosiły mieszkanki. Realizacja dopłaty do pampersów odbywa się na podstawie imiennego 

zlecenia na pampersy wystawionego przez lekarza rodzinnego oraz imiennych faktur 

wystawionych na mieszkanki. Częściowo dopłacana jest przez NFZ oraz przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dom udziela pomocy mieszkankom 

w dofinansowaniu przez NFZ do sprzętu ortopedycznego bądź turnusów rehabilitacyjnych.

W zakresie usług wspomagających ustalono, że mieszkanki Domu biorą udział 

w wybranych elementach terapii zajęciowej. W Jednostce organizowane są zajęcia 

plastyczne, muzyko terapia, biblioterapia, zajęcia świetlicowe, ergoterapia, robótki ręczne, 

kulinarne, turystyka i rekreacja, imprezy i spotkania okolicznościowe bądź pogadanki 

o tematyce religijnej. Zajęcia terapeutyczne organizuje terapeuta posiadający dyplom 

ukończenia kursu rękodzieła artystycznego w zakresie tkactwo, koronka, haft wraz 

z zaświadczeniem instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego z dziedziny rękodzieła 

artystycznego, natomiast pracownik kulturalno-oświatowy posiada kwalifikacje 

ze specjalnością biblioterapia, a wśród opiekunów również są osoby posiadające 

wykształcenie zawodowe. Z powyższego wynika, że wykształcenie opiekunów nie uprawnia 

do organizowania terapii zajęciowej. Z uwagi na wieloaspektowy charakter przedmiotowej 

terapii prowadzący zajęcia powinien posiadać merytoryczne przygotowanie z zakresu 

przebiegu postępowania terapeutycznego, jak również form, metod i technik rehabilitacji 

fizycznej, psychicznej i społecznej do organizowania zajęć w pracowniach terapii zajęciowej.
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W celu zapewnienia efektywnej realizacji standardu usług należy zagwarantować 

mieszkankom organizację terapii zajęciowej przez osoby z wykształceniem uprawniającym 

do prowadzenia terapii zajęciowej, którzy ustalą plan zajęć do potrzeb mieszkanki, będą 

czuwać nad ich organizacją oraz zachęcą mieszkanki m.in. do podjęcia aktywności z zakresu 

kinezyterapii, zajęć relaksacyjnych, czy używania komputera.

W odniesieniu do pozostałych usług wspomagających Dom zapewnił mieszkankom 

rehabilitację ruchową przez zatrudnionego w Domu fizjoterapeutę, dbał o zaspokojenie 

potrzeb kulturalnych i religijnych, stworzył warunki do rozwoju samorządności oraz 

podejmowania działań na rzecz podtrzymywania więzi z rodziną oraz społecznością lokalną, 

a także umożliwił kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b-f 

oraz § 6 ust. 1 pkt 10 lit. d-f rozporządzenia.

W przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej działania w zakresie 

podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkanek, w tym dotyczące komunikacji 

wspomagającej lub alternatywnej prowadzone są przez psychologa, co spełniło wymóg 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia.

W rozmowach z kontrolującymi mieszkanki potwierdziły, że przestrzegane są ich 

podstawowe prawa, nikt nie wskazywał na przypadki stosowania przymusu bądź spotkania 

się z oznakami wrogości ze strony pracowników.

Jednostka umożliwiła mieszkankom przechowywanie przedmiotów wartościowych

1 środków pieniężnych, co spełniło wymóg § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia. W trakcie 

kontroli ustalono, że postępowanie z depozytami nie jest uregulowane wewnętrzną procedurą. 

W trosce o przejrzyste zasady przechowywania przedmiotów wartościowych i środków 

pieniężnych, w tym po zmarłych mieszkańcach wskazane jest opracowanie procedury 

postępowania w odniesieniu do rzeczy pozostawionych w kasie domu i likwidacji środków 

zgromadzonych na koncie Domu. W dniu kontroli w depozycie rzeczy wartościowych 

przechowywano depozyt pieniężny wraz z imiennym zeszytem. Stwierdzono, że podjęto 

czynności w celu likwidacji depozytu pieniężnego po zmarłej w 2018 r. mieszkance.

Jednostka zapewniła mieszkankom możliwość składania skarg i wniosków oraz 

dostępność do przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej, 

co spełniło wymóg § 5 ust. 1 pkt 3 lit. j-k rozporządzenia.

Na terenie Domu powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy określony w § 2 ust.

2 rozporządzenia. Ustalono, że data spotkania zespołu wyznaczona na luty 2015 r. była 

nieaktualna, a funkcję przewodniczącego i koordynatora zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

jednocześnie pełnił psycholog i pracownik socjalny. Z uwagi na zapewnienie właściwego
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zakresu usług opiekuńczo-wspomagających wskazane jest uporządkowanie Zarządzenia 

nr 1/2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego z Regulaminem Organizacyjnym Domu.

Stwierdzono, że dwie mieszkanki nie mają wskazanego pracownika pierwszego 

kontaktu, co jest niezgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone są w oparciu o indywidualne plany 

wsparcia opracowane przez realizatora bez porozumienia z innym członkiem zespołu oraz 

mieszkanką, a także bez podania informacji o przyczynie brakującego podpisu mieszkanki, co 

nie spełnia wymogu § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia. Indywidualny plan wsparcia 

przygotowano z zachowaniem 6 miesięcznego terminu od dnia przyjęcia osoby do Domu, 

co jest zgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia.

Stwierdzono, że cele określające indywidualne potrzeby mieszkanki są ustalone 

przez realizatora bez porozumienia z uczestnikiem, co nie spełnia wymogu § 2 ust. 

1 i 3 rozporządzenia.

W indywidualnych planach wsparcia nie był ustalony godzinowy wymiar zajęć 

rehabilitacji społecznej, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach 

pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250). 

Stwierdzono, że realizacja zajęć nie była dokumentowana w dziennikach zajęć zgodnie 

z wymogami określonymi w § 6 ust. 1-2 rozporządzenia, które określają, że każdy pracownik 

ww. zespołu jest zobowiązany do dokumentowania prowadzonych zajęć indywidualnych 

i grupowych w dziennikach, odnotowując w szczególności: rozkład tygodniowy i czas 

trwania zajęć, rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: imiona 

i nazwiska mieszkańców obecnych na zajęciach oraz informacje służące okresowej ocenie 

realizacji indywidualnych planów jak absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, 

aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach czy skracanie i wydłużanie uczestnictwa 

w zajęciach.

W ramach realizacji rehabilitacji społecznej mieszkanki nie zawsze miały 

zapewnione zajęcia z psychologiem, co jest niezgodne z § 4 pkt 2 rozporządzenia. Przerwy 

w kontakcie z psychologiem, często trwały do 5 miesięcy i ograniczyły mieszkankom dostęp 

do badań psychologicznych, terapię i poradnictwo psychologiczne, a pracownikom zespołu 

tarapeutyczno-opiekuńczego współpracę zarówno w opracowaniu jak i realizacji 

indywidualnych planów wsparcia mieszkanki.
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Z informacji uzyskanych od Dyrektora Domu wynika, że z uwagi na znaczny stopień 

niepełnosprawności mieszkanek nie przygotowywano ich do podjęcia zatrudnienia 

w warunkach do pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku, jak również 

nie organizowano zajęć informatycznych, o których mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia 

w sprawie rehabilitacji społecznej.

W Jednostce nie ma opracowanych zasad funkcjonowania stosowania nagród 

rzeczowych za aktywne uczestnictwo w zajęciach określonych w § 7 rozporządzenia 

w sprawie rehabilitacji społecznej. Dyrektor poinformował, że mieszkanki aktywnie 

uczestniczące w zajęciach otrzymują pochwały, słodycze, laurki bądź breloczki, ponadto 

wychodzą do kina, uczestniczą w wycieczkach lub kiermaszach.

Dom zapewnia mieszkankom świadczenie pracy socjalnej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 

10 lit. a rozporządzenia, przez zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika 

socjalnego, co spełniło wymóg § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

Dyrektor Jednostki spełnił 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 ww. zespołu nie budziły 

zastrzeżeń.

Stwierdzono, że wśród pracowników ww. zespołu była osoba zatrudniona na czas 

określony do 30 września 2018 r., której akta osobowe nie zawierały pisemnej umowy

0 pracę od 1 października 2018 r. Dyrektor Domu wyjaśnił, że umowa ta została przeniesiona 

do programu płacowego i przez przeoczenie nie została wydrukowana, podkreślił również, 

że z mocy prawa stała się umową na czas nieokreślony, a następnie w trzecim dniu kontroli 

przedłożył podpisaną umowę o pracę z ww. osobą na czas nieokreślony od dnia

1 października 2018 r. Zauważyć w tym miejscu należy, że zgodnie z obecnymi regulacjami 

prawnymi, umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem 

umowy o pracę, musi być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. 

Dla powstania stosunku pracy nie wystarcza samo zawarcie na piśmie umowy o treści 

odpowiadającej wymogom określonym w kodeksie pracy, założenie dokumentacji 

pracowniczej, wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia, złożenie deklaracji zgłoszeniowej 

do ubezpieczeń społecznych i deklaracji podatkowej, ale wykazanie, że stosunek taki został 

faktycznie nawiązany i był realizowany przez strony (por. wyrok SA w Gdańsku 

z 17.03.2017 r., III Aua 1819/16).
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Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego Jednostki 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie zapewniło wskaźnika o którym mowa 

w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca Domu dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Wskaźnik zatrudnienia ww. zespołu wynosił 

0,47 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Tym samym do spełnienia ww. wymogu 

brakowało 1 etatu.

Zespół Terapeutyczno -  Opiekuńczy uczestniczył w latach 2017 -  2018 w dwóch 

szkoleniach organizowanych na terenie Domu o tematyce kobiecość-rozwój ku mądrości 

i służbie oraz prawa i obowiązki mieszkańca. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 

warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnianie 

pracownikom ww. zespołu co najmniej raz na dwa lata uczestnictwa w szkoleniach na temat 

praw mieszkańca Domu oraz kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy, a także metod 

pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej. 

W związku z powyższym stwierdzono, że z zakresu kierunków prowadzonej terapii lub metod 

pracy, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej 

lub alternatywnej nie został zrealizowany obowiązek wynikający z ww. przepisu.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Brak dokumentacji, z której wynika, czy Dom pokrywał częściową odpłatność 

do wysokości limitu cen, czy całą opłatę ryczałtową oraz jaką odpłatność ponosiła 

mieszkanka.

2. Organizowano wybrane elementy terapii zajęciowej, których organizacją zajmowali 

się również opiekunowie nie posiadający odpowiedniego wykształcenia 

do prowadzenia terapii zajęciowej.

3. Dwie mieszkanki nie miały wskazanego pracownika pierwszego kontaktu.

4. Indywidualne plany wsparcia opracowane były przez realizatora bez porozumienia 

z innymi członkami zespołu oraz bez udziału mieszkanek.

5. Cele określające indywidualne potrzeby mieszkanek nie były ustalone 

w porozumieniu z nimi.

6. W indywidualnych planach wsparcia nie był ustalony godzinowy wymiar zajęć 

rehabilitacji społecznej.

7. Realizacja zajęć nie była dokumentowana w dziennikach zajęć zgodnie z wymogami.
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8. Mieszkanki nie zawsze miały zapewniony kontakt z psychologiem.

9. Przerwy w kontakcie z psychologiem ograniczały współpracę zarówno w opracowaniu 

jak i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkanek.

10. Brak zasad stosowania nagród rzeczowych za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

11. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

był mniejszy niż 0,5 na jednego mieszkańca domu w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy.

12. Nie przeprowadzono szkolenia z zakresu kierunków prowadzonej terapii lub metod 

pracy, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji 

wspomagającej lub alternatywnej.

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.

a) Spowodować, aby faktury wystawiane za leki nabywane dla mieszkanek 

za pośrednictwem Domu, w których część kosztów ponosi Dom, a część mieszkanka, 

określały mieszkankę, dla której przeznaczony jest dany lek oraz kwotę refundowaną 

przez Dom i do zapłaty przez mieszkankę.

b) Spowodować, aby faktury wystawiane za leki opłacane w całości przez Dom określały 

mieszkankę, dla której przeznaczony jest dany lek, oraz informacje z których wynika, 

że cena leku nie przekracza limitu ceny.

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 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad.2.

Podjąć działania umożliwiające mieszkankom udział w zajęciach terapeutycznych, w tym 

terapii zajęciowej, a nie tylko w wybranych elementach terapii zajęciowej, prowadzonej 

przez osoby z wykształceniem uprawniającym do realizowania terapii zajęciowej.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

Termin realizacji zalecenia: 31 marca 2019 r.
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Zapewnić wszystkim mieszkankom Domu wskazanego przez nią samą pracownika 

pierwszego kontaktu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 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).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 4.

Przy opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkanek, plany opracowywać 

z ich udziałem, jeżeli udział ten jest niemożliwy, dokonywać stosowanej adnotacji.

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

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

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Ad. 5.

Cele określające indywidualne potrzeby mieszkanek ustalać w porozumieniu z nimi.

Podstawa prawna: § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Ad. 6.

W indywidualnych planach wsparcia mieszkanek określić godzinowy wymiar czasu zajęć 

rehabilitacji społecznej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej 

w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 

250).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 7.

Dokumentować realizację zajęć rehabilitacji społecznej zgodnie z wymogami.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 lutego 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250).

Ad. 3.
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Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 8.

Podjąć działania mające na celu zapewnienie mieszkankom kontaktu z psychologiem, 

także podczas nieobecności tego specjalisty zatrudnionego w Domu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 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). 

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 9.

Zapewnić uczestnictwo psychologa w opracowaniu i realizacji indywidualnych planów 

wsparcia mieszkanek przy współudziale zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

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

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 10.

Opracować zasady stosowania nagród rzeczowych za aktywne uczestnictwo mieszkanek 

w zajęciach.

Podstawa prawna: § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 lutego 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

A d.ll.

Zwiększyć wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który 

w domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie winien 

wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domówpomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734). 

Termin realizacji zalecenia: 31 marca 2019 r.
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Ad. 12.

Zapewnić udział w szkoleniu na temat kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy, 

a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub 

alternatywnej.

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). 

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

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
0 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
1 wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.

POUCZENIE

L Lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zdro\ :yki Społecznej
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