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Pani
Lucyna Krawczyk
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Legnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 1 3 - 1 4  grudnia 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 i Anna Łata -  kontrolerzy, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Legnicy. Kontrolę przeprowadzono 

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

kontroli na II półrocze 2018 r. Kontrola obejmowała ocenę realizacji standardu usług, 

określonego w rozporządzeniu 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.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem”, jak również kwalifikacji pracowników zespołu wspierająco 

- aktywizującego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. W okresie 

objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację kontrolowanych zagadnień była Pani 

Lucyna Krawczyk - Dyrektor Jednostki.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Legnicy, w zakresie objętym 

kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Legnicy (zwany dalej „Jednostką” lub „Domem”) 

jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 36 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jednostka jest prowadzona 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym 

PERSONA (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) na podstawie stosownych umów zawartych 

z Gminą Miejską Miasta Legnica. Funkcjonowanie Jednostki regulują Statuty oraz Regulamin



Organizacyjny. Ww. dokumenty zostały zatwierdzone przez Prezesa Stowarzyszenia. 

W okresie objętym kontrolą Jednostka funkcjonowała w oparciu o programy działalności 

opracowane w 2014 r. dla Jednostki dla każdego z typów oraz o plany pracy 

na rok 2018 i na rok 2019, zatwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego. Z uwagi na fakt, 

że w części programu działalności odniesiono się do działań zaplanowanych na 2015 r. 

wskazane jest przedłożenie Wojewodzie aktualizacji ww. dokumentu. W toku kontroli 

ustalono, że organizacja pracy Jednostki odpowiadała wymogom § 6 ust. 1 rozporządzenia 

tj. działała przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie, w tym przez 6 godzin 

prowadzone były zajęcia z uczestnikami.

Uczestnicy postępowania wspierająco - aktywizującego byli skierowani w drodze decyzji 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, zgodnie z § 7 ust. 6 - 8  rozporządzenia 

tj. w celu dokonania przez zespół wspieraj ąco - aktywizujący oceny możliwości 

zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego 

pierwszą decyzję wydawano na okres 3 miesięcy, a dla uczestników kontynuujących pobyt 

w Jednostce - na okres niezbędny do realizacji zaplanowanego postępowania wspierająco - 

aktywizującego. Przedłożona w czasie kontroli dokumentacja losowo wybranej próby 

uczestników potwierdzała zasadność ich skierowania do Jednostki.

Dyrektor Domu spełnia wymogi art. 122 ustawy dotyczące stażu pracy w pomocy

społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jak również

§ 9 rozporządzenia, tj. wykształcenia wyższego oraz doświadczenia zawodowego w pracy

z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień kontroli Jednostka zapewniała określone

w § 12 ust. 1 rozporządzenia wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco -

aktywizującego. Należy mieć na względzie, że zgodnie rozporządzeniem Ministra Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie

środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 2411), w przypadku uczestników

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, będących uczestnikami domów

każdego z typów, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego

wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników. Pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego

posiadali kwalifikacje spełniające wymogi w § 10 ust. 1 bądź ust. 2 rozporządzenia. Z uwagi

na niepełnosprawność większość uczestników wymaga pomocy w czynnościach dnia

codziennego Jednostka zatrudnia również opiekunów. Mając na uwadze wyżej przywołane

zmiany rozporządzenia dotyczące wskaźnika zatrudnienia w przypadku uczestników

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, należy mieć na względzie,

że postępowanie wspieraj ąco-aktywizujące winno być realizowane w większym stopniu przez

pracowników ze specjalistycznymi kwalifikacjami zawodowymi, o których mowa w § 10 ust.

1 rozporządzenia. W toku kontroli ustalono, że w dokumentacji zatrudnionego w okresie
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objętym pracownika zespołu nie było potwierdzenia wymaganego wówczas 6 miesięcznego 

doświadczenia zawodowego w realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z uwagi 

na specjalistyczny charakter usług realizowanych środowiskowym domu samopomocy należy 

przestrzegać wymogu posiadania przez nowo zatrudnionych pracowników (w obecnym 

brzmieniu rozporządzenia co najmniej 3 miesięcznego) doświadczenia zawodowego w pracy 

z osobami z zaburzeniami psychicznym. Pracownicy zespołu wspierająco - aktywizującego 

prowadzący trening umiejętności społecznych posiadali stosowne przeszkolenie.

W zakresie usytuowania, metrażu, braku barier architektonicznych i udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, obiekt w którym usytuowana jest Placówka spełnia warunki,

0 których mowa w § 18 pkt 1-4 ww. rozporządzenia. W toku oględzin okazano pomieszczenia 

określone w § 18 pkt 5 rozporządzenia, w tym pokój wyciszeń pełniący też rolę pokoju do 

indywidualnego poradnictwa bez bezpośredniego dostępu do światła dziennego. W ocenie 

organu kontrolnego uczestnikom należy zapewnić dostęp do pomieszczenia z oświetleniem 

dziennym. Ponadto należy mieć na uwadze, że w myśl aktualnie obowiązującego brzmienia 

rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy w domach, w których 

uczestnikami są osoby ze spektrum autyzmu w liczbie przekraczającej 3 osoby, pokój wyciszeń 

stanowi odrębne pomieszczenie.

Jednostka świadczyła usługi określone przepisami w formie treningów i zajęć 

indywidualnych oraz dysponowała sprzętem do realizacji zadań wspierająco -  aktywizujących. 

Ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność większość z uczestników bierze udział biernie 

w zajęciach. W toku kontroli ustalono, że trening kulinarny odbywa się w pomieszczeniu 

wyposażonym w lodówkę, mikrofalówkę, gofrownicę, opiekacz do tostów, czajnik. Trening 

polega na obserwacji czynności związanych z przygotowywaniem śniadania, tj. obróbki 

owoców i warzyw, bądź przygotowywaniem kanapek. Dyrektor Domu wyjaśniała 

„W zajęciach uczestniczy 14 osób, tylko 6 osób jest w stanie wykonać czynność manualnie 

„Stan zdrowia uczestników pozwala głównie na obserwacje treningu”. Raz w tygodniu 

organizowane są zajęcia kulinarne polegające na nauce pieczenia ciasta, gofrów, 

przygotowania tostów i sałatek, w których aktywnie bierze udział 5 - 6  osób. Dom zapewnia 

danie obiadowe przyrządzony w kuchni działającej na terenie Jednostki. W przygotowywaniu 

ww. gorącego posiłku nie uczestniczą podopieczni z uwagi na ich stan zdrowia

1 skomplikowany proces technologiczny. Z uwagi na konieczność zwiększania zaradności 

i samodzielności życiowej uczestników aktywnie uczestniczących w zajęciach, należy 

rozszerzyć trening kulinarny o naukę przygotowania ciepłych posiłków i w tym celu wskazane 

jest doposażenie pomieszczenie wskazane jako miejsce realizacji tego treningu w meble, 

urządzenia, sprzęt gospodarstwa domowego umożliwiające realizację ww. zadania w wyżej 

wskazanym zakresie.
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Jednostka współpracuje na rzecz integracji społecznej uczestników z rodzinami oraz 

podmiotami, o których mowa w § 21 rozporządzenia.

Jednostka prowadziła dokumentację indywidualną każdego uczestnika. Zespół 

wspierająco -  aktywizujący opracował dla wszystkich uczestników indywidualne plany 

postępowania wspieraj ąco -  aktywizującego, ustalając w myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia 

odpowiedni do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika rodzaj i zakres usług 

świadczonych w Jednostce. Dokumenty były sporządzone w porozumieniu z uczestnikiem lub 

jego opiekunem. Efekty działań wspieraj ąco -  aktywizujących były dokumentowane, a ww. 

zespół zbierał się co 6 miesięcy w celu ich oceny i opracowania na tej podstawie 

indywidualnych planów postępowania.

Jednostka prowadziła wymaganą dokumentację zbiorczą, o której mowa w § 24 ust. 3 

rozporządzenia.

W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia w zakresie tematycznym 

związanym z funkcjonowaniem Jednostki.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Pokój do indywidualnego poradnictwa bez bezpośredniego dostępu do światła dziennego;

2. Trening kulinarny polega na obserwacji czynności związanych z przygotowywaniem 

śniadania, tj. obróbki owoców i warzyw, bądź przygotowywaniem kanapek. Raz 

w tygodniu organizowane są zajęcia kulinarne polegające na nauce pieczenia ciasta, 

gofrów, przygotowania tostów i sałatek, w których aktywnie bierze udział 5 - 6  osób. 

Trening kulinarny odbywa się w pomieszczeniu wyposażonym w lodówkę, mikrofalówkę, 

gofrownicę, opiekacz do tostów.

3. W aktach zatrudnionego w okresie objętym kontrolą pracownika zespołu wspierająco- 

aktywizującego brak potwierdzenia wymaganego doświadczenia zawodowego w realizacji 

usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Zapewnić uczestnikom pomieszczenie wyciszenia z dostępem do światła dziennego.

Podstawa prawna: § 18 ust. 5 lit. c 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: 30 czerwca 2019 r.
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Zapewnić uczestnikom aktywnie uczestniczącym w zajęciach treningu kulinarnego możliwość 

nauki podstawowych umiejętności przygotowania ciepłego posiłku i w tym celu doposażyć 

pracownię kulinarną w niezbędne do realizacji zajęć w ww. zakresie urządzenia i sprzęt 

gospodarstwa domowego.

Podstawa prawna: § 14 i § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) 

Termin realizacji zalecenia: 30 czerwca 2019 r.

Ad. 3

Przestrzegać wymogu posiadania przez nowo zatrudnionych pracowników zespołu wspieraj ąco 

- aktywizującego co najmniej 3 miesięcznego doświadczenia zawodowego, polegającego 

na pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 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.).

Termin realizacji zalecenia: Na bieżąco

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.




