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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.11.2016.DK

Wrocław, dnia T lipca 2016 r.

Pani
Dorota Zarzycka
Dyrektor
Domu Seniora - Rusinowa 
w Wałbrzychu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 9 - 3 1  marca 2016 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 2016 r., poz. 930, zwanej dalej 

„ustawą”), inspektorzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu: Dorota Kamińska -  przewodnicząca kontroli oraz Edyta 

Kubicka -  kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Seniora - Rusinowa 

w Wałbrzychu, zwanego dalej „Jednostką”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli 

na I półrocze 2016 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 29 marca 2016 r. W okresie objętym kontrolą 

osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Dyrektor Domu Seniora - Rusinowa 

w Wałbrzychu - Pani Dorota Zarzycka.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.11.2014 z dnia

25 kwietnia 2014 r. Dom Seniora -  Rusinowa jest przeznaczony dla 29 osób w podeszłym

wieku oraz 20 osób przewlekle somatycznie chorych. Jednostka funkcjonuje w oparciu o Statut

i Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. W  dniu
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kontroli skierowanych było 49 osób w tym: 29 osób w podeszłym wieku i 20 osób przewlekle 

somatycznie chorych. W trakcie kontroli ustalono, że od 1 stycznia 2015 r. do 12 marca 2016 r. 

skierowanych 50 było mieszkańców. Dyrektor Jednostki wyjaśniła, że przyjmowanie ponad 

stan wynikało ze względów socjalnych, a osoba przyjęta dodatkowo mieszkała w pokoju 

gościnnym. Należy jednak pamiętać, że w  myśl art. 55 ust. 1 ustawy dom pomocy społecznej 

świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu. Wobec powyższego należy zapewnić 

funkcjonowanie Jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Czynności kontrolne potwierdziły, że budynek Jednostki nie ma barier 

architektonicznych i jest wyposażony w system alarmowo -  przyzywowy. W kwestii systemu 

alarmu przeciwpożarowego stwierdzono, że na I i II kondygnacji klatki schodowej budynku 

są zamontowane 2 czujki dymu uruchamiające klapy umieszczone na dachu obiektu, centrala 

oddymiania oraz 2 przyciski do oddymiania. Protokół Państwowej Straży Pożarnej 

w Wałbrzychu z dnia 17 kwietnia 2014 r. potwierdza, że ww. urządzenia stanowią elementy 

instalacji oddymiającej. Należy wskazać, że systemy oddymiania nie mogą być traktowane 

jako instalacja alarmu przeciwpożarowego, gdyż służą one do wykrycia dymu 

na konkretnej klatce schodowej oraz do uruchomienia klap oddymiających. Czujki dymu 

zainstalowane w obrębie klatek nie będą w  stanie wykryć dymu, który pojawi się poza ich 

obrębem bądź zostanie on wykryty z dużym opóźnieniem. Wobec powyższego należy uznać, 

że w Jednostce brakuje instalacji odpowiadającej wymogom § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c 

rozporządzenia. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców należy zamontować system alarmu 

przeciwpożarowego gwarantujący możliwie wczesne wykrycie, lokalizację i zaalarmowanie 

o pożarze we wczesnej fazie jego powstania.

Na terenie Domu znajdują się ogólnodostępne pomieszczenia wymagane przepisami. 

Mieszkańcy mają zapewniony w pokojach standard w zakresie metrażu, wyposażenia oraz 

czystości. Liczba toalet i stanowisk kąpielowych spełnia normę wyznaczoną w § 6 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia, a łazienki były wyposażone w  uchwyty dla osób niepełnosprawnych. 

Jednostka zapewniała organizację wyżywienia na poziomie określonym przepisami 

z wyjątkiem godzin wydawania posiłków. Ustalono, że każdy z podstawowych posiłków 

można było otrzymać w  ciągu półtorej godziny, a większość mieszkańców z którymi 

przeprowadzono rozmowy wskazała, że kolację podawano o godz. 1700. Powyższy stan należy 

uznać jako niezgodny z § 6 ust. 1 pkt. 6 lit. c rozporządzenia i wskazane jest stopniowe 

wydłużenie do 2 godzin czasu wydawania posiłków oraz podawanie kolacji nie wcześniej niż 

o godzinie 1800.
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Dom realizował usługi opiekuńcze, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia. Mieszkańcom zapewniono stałą opiekę medyczną i pielęgniarską, pomoc 

w  podstawowych czynnościach życiowych oraz świadczenie pracy socjalnej.

Jednostka realizowała standard usług wspomagających mających na celu aktywizację 

i podnoszenie sprawności oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych podopiecznych. 

Na terenie Jednostki działa pracownia terapii zajęciowej, prowadzona przez pracownika 

legitymującego się ukończeniem podyplomowego studium arteterapii. Wskazane jest, aby 

w ramach realizacji usług wspomagających mieszkańcy mieli dostęp do pełnego zakresu 

terapii zajęciowej realizowanej przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia 

tego typu zajęć. Jednostka stwarzała warunki do rozwoju samorządności mieszkańców oraz 

podejmowała działania na rzecz podtrzymywania więzi podopiecznych z rodziną 

i społecznością lokalną. Mieszkańcy mogli bezpiecznie przechowywać środki pieniężne 

i przedmioty wartościowe. Zagwarantowano mieszkańcom kontakt z Dyrektorem, możliwość 

składania skarg i wniosków oraz dostępność do przepisów prawnych dotyczących 

funkcjonowania domów pomocy społecznej.

W rozmowach z kontrolującymi podopieczni twierdzili, że czuli się w kontrolowanej 

Jednostce dobrze i bezpiecznie. Pensjonariusze byli traktowani z szacunkiem, a personel 

zwracał się w sposób przez nich akceptowany. Nie wnoszono uwag, które mogłyby świadczyć 

o traktowaniu mieszkańców z naruszeniem ich podstawowych praw.

Jednostka zapewniała usługi w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. 

Na terenie Domu działał zespół terapeutyczno -  opiekuńczy, a dla każdego mieszkańca 

wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu. W okresie objętym kontrolą ww. zespół 

opracowywał indywidualne plany wsparcia z udziałem mieszkańców. Realizacja działań 

wspierających była udokumentowana i systematycznie oceniana.

W ramach efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom zatrudniał 

pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz psychologa na 3/4 etatu. 

Dyrektor Domu spełnia kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy. W kwestii zespołu 

terapeutyczno -  opiekuńczego ustalono, że spełnienie wymogów określonych w § 6 ust. 2 pkt 

3 lit. a i b rozporządzenia wymaga zwiększenia zatrudnienia o 0,35 etatu. Analiza 

dokumentacji ww. pracowników wykazała, że 10 osób zatrudnionych jako opiekunowie osoby 

starszej oraz pracownik zatrudniony na stanowisku instruktora terapii zajęciowej nie posiadali 

kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

w  sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).
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W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia dla pracowników zespołu 

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

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. W budynku Jednostki brak instalacji spełniającej wymogi systemu alarmu 

przeciwpożarowego;

2. Podstawowe posiłki są wydawane przez półtorej godziny; większość mieszkańców 

z którymi przeprowadzono rozmowy wskazała, że kolację otrzymuje się o godz. 1700;

3. Liczba etatów pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego nie spełnia 

określonych przepisami wskaźników zatrudnienia;

4. 10 osób zatrudnionych jako opiekunowie osoby starszej oraz osoba zatrudniona jako 

instruktor terapii zajęciowej nie posiadały kwalifikacji wymaganych na ww. stanowiskach.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze 

stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Należy zamontować w budynku Jednostki system alarmu przeciwpożarowego.

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

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w  sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964). 

Termin realizacji zalecenia: do 31 grudnia 2016 r.

Ad. 2

Należy zapewnić 2 -  godzinny czas wydawania posiłków, a kolację należy podawać nie 

wcześniej niż o godz.1800.'

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

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w  sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) 

Termin realizacji zalecenia: do 10 sierpnia 2016 r.

Ad. 3

Należy zapewnić odpowiedni wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a oraz b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 964)

Termin realizacji zalecenia: do 31 sierpnia 2016 r.
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Ad. 4

Należy zapewnić zgodność zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

Termin realizacji zalecenia: do 31 sierpnia 2016 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
930) kierownik jednostki podlegającej kontroli 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.
W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

I  up, wnliFWOBY DOLNOŚLĄSKIE®

wHUl
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Zdrowia i Polityki

Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Wałbrzycha
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