
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.3.2022. AL

Wrocław, dnia < kwietnia 2022 r.

Pani
Anna Lewandowska
Dyrektor
Dom Opieki Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej
im. ks. Jana Schneidera w Malczycach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13 i 14 stycznia 2022 r. na podstawie art. 22 ust. 9 i art. 126 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą”, zespół kontrolerów: Anna Łata, inspektor wojewódzki (przewodnicząca 

kontroli), Sylwia Geppert inspektor wojewódzki (kontroler) oraz Alicja Ostrowska inspektor 

wojewódzki (kontroler), przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Opieki Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej im. ks. Jana Schneidera w Malczycach, ul. 1 Maja 39, 55-320 Malczyce zwanym 

również „Placówką”, „Jednostką”, „Domem”.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 6 Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 10 stycznia 2022 r., w związku z pismem informującym o nieprawidłowościach 

w zakresie realizacji usług bytowych (wyżywienia, utrzymania czystości), opiekuńczych 

(udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji), 

i wspomagających (utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, oraz 

obowiązku zorganizowania pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i pokrywania 

przez Jednostkę opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny za leki 

i przestrzegania praw mieszkańców w tym prawa do godności, wolności, poczucia 

bezpieczeństwa.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. 

ks. Jana Schneidera w Malczycach - Panią Annę Lewandowską, zwaną dalej również 

„Dyrektorem” zostały zawarte w podpisanym w dniu 8 marca 2022 r. protokole, do którego 

nie wniesiono zastrzeżeń.
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Działalność Jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Przedmiotowy zakres kontroli w Jednostce obejmował:

1. Zapewnienie usług bytowych w zakresie wyżywienia, utrzymania czystości.

2. Zapewnienie usług opiekuńczych, w tym udzielania pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych i pielęgnacji.

3. Zapewnienie usług wspomagających w zakresie utrzymywania i rozwijania kontaktu 

z rodziną i społecznością lokalną, oraz obowiązku zorganizowania pomocy w korzystaniu ze 

świadczeń zdrowotnych i pokrywania przez Jednostkę opłaty ryczałtowej i częściowej 

odpłatności do wysokości limitu ceny za leki.

4. Zapewnienie respektowania praw mieszkańców, w tym prawa do godności i poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców.

W toku kontroli nie potwierdzono, aby Jednostka nie realizowała w odniesieniu do 

mieszkańców standardu usług bytowych w zakresie wyżywienia.

Dom zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek oraz 

kolację, jak również kawę i „coś słodkiego”. Posiłki przygotowywane są w kuchni na terenie 

Domu. Ustalono, że mieszkańcom zapewniane są posiłki dietetyczne oraz posiłki 

rozdrobnione, jeśli takie zaleci lekarz. Mniej sprawnym osobom umożliwia się spożywanie 

posiłków w pokojach lub w razie konieczności są karmieni. Dodatkowo mieszkańcy między 

posiłkami mają na życzenie przygotowywane przez opiekunki drobne przekąski oraz napoje. 

Zasadniczo posiłki w Domu spożywa się w jadalni, wyjątek stanowił okres od 16 grudnia do 

24 grudnia 2021 r. W związku z licznymi zachorowaniami na Covid -19 wprowadzono nakaz 

spożywania posiłków w pokojach, by ograniczyć przemieszczanie się mieszkańców po 

budynku, a tym samym rozprzestrzenianie zakażenia. Kolację Wigilijną mieszkańcy spożyli 

jednak wspólnie, było to menu świąteczne, dania zgodnie z polską tradycją. Nikt 

z mieszkańców pytanych o menu świąteczne nie miał do niego zastrzeżeń.

W toku kontroli potwierdzono, że Jednostka standard usług bytowych w zakresie 

utrzymania czystości realizuje w niewystarczającym zakresie. Dyrektor Jednostki 

w wyjaśnieniach informowała, że nie powierza opiekunkom dodatkowych zadań odnośnie 

sprzątania z uwagi na brak obsadzenia stanowiska pokojowej (0,5 etatu) oprócz mycia 

korytarza i zrobienia prania. Analiza grafików pracowniczych wskazuje jednak, że pokojowa 

nie pracuje w soboty i w niedzielę, co oznacza że w weekendy standard odnośnie sprzątania



pomieszczeń nie jest zachowany (mimo, że zgodnie z zakresami obowiązków zadanie to należy 

również do obowiązków opiekunów), co częściowo potwierdzili mieszkańcy.

Nie potwierdzono zarzutu, że opieka w Domu jest niewystarczająca. Pomocy 

w podstawowych czynnościach życiowych udzielali mieszkańcom opiekunowie. Pomoc była 

udzielana w szczególności w zakresie: dbałości o wygląd zewnętrzny, higieny osobistej, 

czynności toaletowych, ubierania oraz karmienia, co w rozmowach potwierdzili mieszkańcy. 

W toku kontroli ustalono jednak, że na stanowiskach opiekunów zatrudnionych jest 5 osób, 

które nie mają co najmniej średniego wykształcenia. W związku z tym, ze prowadzenie Domu 

jest zadaniem zleconym przez Powiat średzki, Dom powinien podjąć starania by osoby 

zatrudnione na stanowiskach opiekunów w Jednostce posiadały wykształcenie analogiczne jak 

w Domach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie ze wskazaniami 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).

Ponadto spośród 5 osób zatrudnionych na stanowiskach opiekunów medycznych, 

4 posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowych lub świadectwo potwierdzające przygotowanie 

w zawodzie opiekun medyczny, u 1 osoby brak takiego dokumentu, co jest niezgodne 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. z dnia 28 grudnia 

2017 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 227) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 991 ze zm.).

Nie potwierdzono zarzutu by Dom ograniczał mieszkańcom wychodzenie poza teren 

Jednostki za wyjątkiem okresu zachorowań na Covid -19, kiedy z uwagi na bezpieczeństwo 

mieszkańców oraz przepisy wprowadzone w czasie pandemii, przestrzegana była kwarantanna 

i zakaz opuszczania miejsca pobytu. Poza okresem zakażeń mieszkańcy mogli swobodnie 

wychodzić poza teren Domu, a do DPS mogli wchodzić krewni i bliscy mieszkańców, ale 

odwiedziny odbywały się jedynie w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przez oznaczony czas.

Dyrektor zdecydowała o zamknięciu Domu po uzyskaniu informacji o zakażeniach, 

które trwało do 27 grudnia 2021 r. Personel Jednostki o decyzji zamknięcia Domu powiadomił 

telefonicznie rodziny mieszkańców, w tym o wstrzymaniu odwiedzin. Jednak zapewniono



mieszkańcom w czasie izolacji i kwarantanny kontakt telefoniczny z rodzinami z telefonu 

Domu lub możliwość widzenia się przez szybę z krewnymi (na parterze Domu).

Nie potwierdził się zarzut braku zapewnienia mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze 

świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy mają złożone deklaracje w Przychodni Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Malczycach, ul. Mickiewicza 6.

Lekarz pierwszego kontaktu z Przychodni przyjmuje w ramach wizyt domowych na 

terenie Placówki na wezwanie wg potrzeb mieszkańców, a także mieszkańcy są zawożeni do 

Przychodni w Malczycach (pielęgniarka umawia do Przychodni).

Mieszkańcy mają wykonywane badania laboratoryjne (materiał do badań pobierany jest 

w Jednostce przez pielęgniarkę i dostarczany jest do Przychodni). W stanach nagłych wzywane 

jest pogotowie. DPS rejestruje również mieszkańców na konsultacje z lekarzami specjalistami 

oraz pomaga mieszkańcom w dotarciu do m.in. kardiologa, neurologa, a także na badania 

diagnostyczne (np. tomografię komputerową). W przypadku osób tego wymagających do 

specjalistów dowóz zabezpiecza transport medyczny z POZ lub prywatny z DPS.

Nie potwierdzono również zarzutu odnośnie wypisywania recept przez lekarza, który 

nie widzi mieszkańca zlecając leki. Leki wypisywane są przez lekarza POZ, który przyjmuje 

mieszkańców również na terenie Domu. Niezgodnie z przepisami powierza się natomiast 

realizację recept rodzinom mieszkańców, zadanie to winni realizować pracownicy Domu jeśli 

taka jest wola mieszkańca. Ustalono natomiast, że od 1.01.2020 r. Dom nie pokrywa za leki 

opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny przewidzianych 

w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, co jest niezgodne z art. 58 ust. 3 ustawy 

o pomocy społecznej.

Zarzuty Skarżącej odnośnie zatrudniania lekarza psychiatry w Jednostce nie podlegały 

ocenie kontrolujących. Dom zapewnia mieszkańcom usługi lekarza psychiatry, Jednostka od 

lat współpracuje z lekarzem ze Szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych w Lubiążu. Jest to 

usługa ponadstandardowo realizowana przez Dom, a wybór wykonawcy należy do kierującego 

Jednostką, który ma prawo samodzielnie dobierać współpracowników.

Nie potwierdził się zarzut odnośnie nierespektowania praw mieszkańców w Domu.

W Jednostce działa Samorząd Mieszkańców nie stwierdzono, by ktokolwiek zgłaszał 

nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw mieszkańców w trakcie comiesięcznych 

spotkań samorządu.
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Dyrektor przyjmuje mieszkańców w wyznaczony dzień, a jak informowali sami 

mieszkańcy z osobą kierującą można porozmawiać również w innych okolicznościach np. w 

trakcie wizyt w pokojach, mniej oficjalnie. Nikt nie skarżył się na niedogodności związane z 

brakiem kontaktu z Dyrektorem Domu.

Mieszkańcy mają poczucie, że są w Domu traktowani z godnością i szacunkiem, nikt 

nie spotkał się z oznakami niechęci, wrogości i przymusu ze strony personelu.

Nie potwierdzono zarzutu braku możliwości kontaktu mieszkańców z krewnymi 

i znajomymi. Mieszkańcy potwierdzali możliwość spotkań z bliskimi, mieli świadomość 

ograniczeń wprowadzonych przez Dom związanych z zachorowaniami na Covid-19, 

informowali, że odwiedziny bliskich są możliwe w wyznaczonych miejscach w Domu, 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Co do okresu przedświątecznego i całkowitego zakazu 

opuszczania Jednostki oraz przez kilka dni, w tym również przemieszczania się po budynku, 

sytuację tę przyjmowano ze zrozumieniem, nikt nie skarżył się na niedogodności z tym 

związane. Wszyscy, z którymi rozmawiano są zadowoleni z opieki świadczonej przez Dom.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli:

1. Niezapewnianie standardu dotyczącego utrzymania czystości w Jednostce, w szczególności 

w czasie weekendów.

2. Dom nie realizuje recept mieszkańców i nie pokrywa za leki opłaty ryczałtowej i częściowej 

odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.
’ '»<'• -Y:. /’ V , ' - p ¡ / V , ; *| .

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

(t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1.

Zapewniać sprzątanie pokoi mieszkańców, łazienek i części wspólnych Domu w każdym dniu 

tygodnia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt ld  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).
Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie
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Realizować recepty mieszkańców Domu i pokrywać opłatę ryczałtową i częściową odpłatność 

do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.

Podstawa prawna: art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 
ze zm.) 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.

POUCZENIE

D o w iadom ości:
D yrek to r C aritas A rchid iecezji W rocław skiej


