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Pani
Krystyna Foryś
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 10 -  12 lutego 2016 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 2015 r., poz. 163 ze zm.), 

inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu: Dorota Kamińska -  przewodnicząca kontroli oraz Sylwia Geppert -  kontroler 

przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

we Wrocławiu przy ul. Famej 3, zwanego dalej „Jednostką”. Kontrolę przeprowadzono 

w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2016 roku, zatwierdzony 

w dniu 23 grudnia 2015 r. 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 2012 r., poz. 964), zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2016 r. 

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Dyrektor 

Domu Pani Krystyna Foryś.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych we Wrocławiu jest przeznaczony dla 

101 kobiet przewlekle psychicznie chorych. Organem prowadzącym Jednostkę jest 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska. Dom funkcjonuje w oparciu 

o Statut i Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Przełożoną Prowincjalną



Zgromadzenia. Jednostka działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wrocław 

a ww. Zgromadzeniem.

Czynności kontrolne potwierdziły, że budynek Jednostki w zakresie miejsca 

zamieszkania spełnia wymagania określone w § 6 rozporządzenia. Dom pozbawiony jest 

barier architektonicznych i jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. 

W Jednostce zamontowano system przyzywowo - alarmowy, ale w czasie kontroli był 

on niesprawny. W trosce o bezpieczeństwo mieszkanek należy umożliwić skuteczne 

wezwanie pomocy poprzez naprawę i uruchomienie ww. systemu. Mieszkanki mają 

zapewniony w pokojach standard w zakresie metrażu, wyposażenia oraz czystości. Jednostka 

zapewniała organizację wyżywienia na poziomie wyznaczonym przepisami. Na terenie Domu 

znajdują się ogólnodostępne pomieszczenia określone w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. 

Liczba toalet i stanowisk kąpielowych spełnia normę wyznaczoną przepisami. Łazienki 

dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie kontroli ustalono, że dbano 

o zaopatrzenie mieszkanek w odzież i obuwie oraz w odpowiednią ilość środków czystości.

Dom realizował usługi opiekuńcze, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia. Mieszkankom zapewniono stałą opiekę medyczną i pielęgniarską, pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych oraz świadczenie pracy socjalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy 

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

organizował zajęcia terapeutyczne, psychologiczne oraz zajęcia mchowe. Mieszkania miały 

możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, jak również rehabilitacji ruchowej. Jednostka 

dbała o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych podopiecznych. Stwarzano warunki 

do rozwoju samorządności mieszkanek. Dom podejmował działania na rzecz podtrzymywania 

więzi podopiecznych z rodziną oraz społecznością lokalną. Jednostka zapewniała 

mieszkankom możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężanach 

na subkontach bankowych, a przedmiotów wartościowych w kasie. W dniu kontroli 

na rachunku Domu stwierdzono środki pieniężne po 28 zmarłych mieszkankach. Ustalono, 

że w większości przypadków wezwano uprawnianych do podjęcia czynności w celu 

odebrania środków zalegających na koncie Domu po śmierci mieszkanki. W dwóch sprawach 

upłynął okres wyznaczony w ww. wezwaniu, a w 6 sprawach (w tym 3 osób zmarłych przed 

2013 r. ) Jednostka nie podjęła ww. działań. Wobec powyższego należy podjąć niezwłocznie 

i czynności zmierzające do likwidacji niepodjętych środków, zgodnie z obowiązującą 

w Jednostce procedurą postępowania z pozostałą masą spadkową.
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W trakcie kontroli ustalono, że zapewniono mieszkankom kontakt z Dyrektorem, 

możliwość składania skarg i wniosków oraz dostępność do przepisów prawnych dotyczących 

funkcjonowania domów pomocy społecznej. W rozmowach z kontrolującymi podopieczne 

twierdziły, że czują się w kontrolowanej Jednostce dobrze i bezpiecznie. Pensjonariuszki były 

traktowane z szacunkiem, a personel zwracał się w sposób przez nie akceptowany. Nie 

wnoszono uwag, które mogłyby świadczyć o traktowaniu mieszkanek z naruszeniem ich 

podstawowych praw.

Kontrolowana Jednostka zapewniała usługi w oparciu o indywidualne potrzeby 

mieszkanek. Na terenie Domu działał zespół terapeutyczno -  opiekuńczy, a dla każdej 

mieszkanki wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu. W okresie objętym kontrolą 

ww. zespół opracowywał dla podopiecznych indywidualne plany wsparcia, na podstawie 

oceny efektów działań wspierających udzielanych w poprzednim okresie. W przypadku kilku 

mieszkanek plan opracowywano 1 -  2 łń miesiąca po zakończeniu terminu realizacji 

poprzednio zaplanowanych działań wspierających. W trosce o skuteczność oddziaływań 

wspierających, wskazane jest w większym stopniu zapewnienie kontynuacji 

w opracowywaniu kolejnych planów wsparcia w odniesieniu do wszystkich mieszkanek. 

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że w połowie poddanej analizie dokumentacji brakowało 

potwierdzenia udziału mieszkanki przy opracowywaniu planu bądź informacji o przyczynie 

nieuczestniczenia. W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia dom pomocy społecznej powinien 

funkcjonować w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane 

z jego udziałem, jeżeli jest to możliwe ze względu na jego stan zdrowia i gotowość 

uczestnictwa. Realizacja działań wspierających była udokumentowana, a efekty działań 

wspierających były systematycznie oceniane.

W ramach efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom zapewniał 

mieszkankom kontakt z psychologiem i zatrudniał dwóch pracowników socjalnych. 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego spełnia wymogi 

określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c cytowanego rozporządzenia w sprawie domów pomocy 

społecznej. W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia dla pracowników zespołu 

terapeutyczno -  opiekuńczego na temat praw mieszkańca Domu, a także metod prący. 

Z uwagi na jednostkową informację otrzymaną w trakcie rozmów z mieszkankami dotyczącą 

napięcia w kontaktach z personelem, należałoby rozważyć zaplanowanie szkolenia dla 

pracowników mającego na celu »przeciwdziałanie skutkom ewentualnego wypalenia 

zawodowego.
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Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Niesprawny system przyzywowo -  alarmowy;

2. W części uidywidulanych planów wsparcia brakowało potwierdzenia udziału mieszkanek 

przy opracowywaniu planu bądź informacji o przyczynie nieuczestniczenia.

Na podstawie axt. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 

z 2015 r., poz. 163 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze 

stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Należy uruchomić system przyzywowo - alarmowy

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 1 lit c rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964)

Termin realizacji zalecenia: Na bieżąco

Ad. 2

Indywidualne plany wsparcia należy opracowywać przy udziale mieszkanki, jeżeli udział ten 

jest możliwy ze względu na jej stan zdrowia i gotowość uczestnictwa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964)

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 2015 r., poz. 163 ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje 
się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych kierownik 
jednostki podlegającej kontroli winien, powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od 
daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 
w wystąpieniu.

Do wiadomości:
1. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 

Prowincja Polska 
ul. Kard. B. Kominka 3/5 
50 -329 W rocław
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