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Pan
Alicja Łojek
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
„JUNIOR” 
w Miłkowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21-22 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 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 inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Marcinkowska (przewodnicząca 

kontroli) i Dorota Kamińska (kontroler) przeprowadził kontrolę doraźną Domu Pomocy 

Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie, zwanym dalej „Jednostką” lub „Domem”. Kontrolę 

przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 89 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 

2022 r., w związku z informacjami mogącymi świadczyć o nieprawidłowościach w realizacji 

standardu usług: opiekuńczych tj. sprawowania opieki i pielęgnacji, umożliwiania 

i organizowania mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz 

zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Stwierdzony stan oceniono pod kątem realizowania przez Jednostkę obowiązującego 

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 ze zm.) 

zwanym dalej „rozporządzeniem”.

W okresie objętym kontrolą osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań były: 

od 01.01.2022 r. do 26.01.2022 r. Pani Ewa Piotrowska, 

od 27.01.2022 r. do dnia kontroli Pani Alicja Łojek.

W okresie objętym kontrolą działalność Jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono 

pozytywnie.



W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przestrzeganiu standardu usług 

opiekuńczych. Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 30 opiekunów, którzy w zależności od 

stopnia sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańca świadczą pomoc w podstawowych 

czynnościach życiowych takich jak kąpiele, zabiegi higieniczne, ubieranie, karmienie oraz 

opiekę w czasie wyjazdów na konsultacje lekarskie, rozmowy indywidualne, odwiedzanie ich 

w szpitalach podczas ich hospitalizacji, jak również organizację czasu wolnego. Opieka 

pielęgniarska w Jednostce zapewniona jest przez pielęgniarkę oraz ratownika medycznego. 

Praca opiekunów dokumentowana jest wpisami do raportów pielęgniarskich. W trakcie 

kontroli Dyrektor przedstawiła również, „kartę zachowań mieszkańca”, w której codziennie 

opiekun dyżurujący odnotowywał zachowania mieszkańca.

W trakcie kontroli dokonano analizy indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, który został 

opracowany i zatwierdzony przez Zespół Terapeutyczno- Opiekuńczy. Plan był 

systematycznie realizowany co potwierdzają karty z opisem realizacji założeń zawartych 

w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca.

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Opiekę 

medyczną nad mieszkańcami sprawuje lekarz pierwszego kontaktu z Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Miłkowie. Dr E. Szatanik przyjmuje w przychodni, bądź w ramach 

wizyt domowych na terenie Jednostki. W poniedziałki mieszkańcy są dowożeni do lekarza 

stomatologa do Ośrodka Zdrowia w Karpaczu. W ramach NFZ mieszkańcy są objęci opieką 

lekarza psychiatry Piotra Behenke, który raz na dwa tygodnie lub w razie konieczności 

częściej przyjeżdża na wizyty do DPS. Jeśli zachodzi potrzeba dodatkowych badań 

lekarskich, konsultacji specjalistycznych Mieszkańcy są dowożeni zgodnie z zaleceniami 

lekarskimi. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe.

W toku kontroli nie stwierdzono również nieprawidłowości zatrudnienia Dyrektora Domu 

z wymaganymi kwalifikacjami. Dyrektor Jednostki spełniała kryteria określone w art. 122 ust. 

1 ustawy, tj. posiadała wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację 

z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w bieżącym funkcjonowaniu Jednostki, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.
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