
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

PS-KNPS.431.1.27.2015.EP Wrocław, dnia 7 Iipca 2015 r.

Pan
Stanisław Dłużak
Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej 
w Szarocinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22 -  23 czerwca 2015 r. na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 224 z dnia 

10 czerwca 2015 r. oraz upoważnienia Nr PS-KNPS.0030.183.2015 wydanego przez Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2015 r. kontrolerzy: Elżbieta Pawłowska -  starszy inspektor 

wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Sylwia Geppert -  inspektor wojewódzki 

(kontroler), przeprowadzili kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku ze skargą zawiadamiającą 

o rzekomych nieprawidłowościach występujących w działalności Domu. Zarzuty dotyczyły:

1. nieprawidłowego zarządzania przez opiekunów prawnych Panią Barbarę O. oraz Pana 

Stanisława D. majątkiem swoich podopiecznych;

2. warunków bytowych, w tym braku pomieszczenia do prania i suszenia oraz 

odpowiednich warunków sanitarnych;

3. niewystarczaj ących usług wspomagaj ących;

4. braku kwalifikacj i pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie był 

Pan Stanisław Dłużak - odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych 

zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrola oceniono pozytywnie.
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Po przeprowadzonym postępowaniu kontrolnym oraz analizie dokumentacji (akta 

mieszkańców, zarządzenia, wykazy, zestawienia wydatków, pisma, instrukcje, faktury), 

a także na podstawie informacji udzielonych przez Dyrektora, mieszkańców i pracowników 

Domu w zakresie kwestii podnoszonych w skardze ustalono:

Ad. 1. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora jednostki konto depozytowe posiadało 134 

mieszkańców, w tym 111 osób, to osoby ubezwłasnowolnione, dla których opiekunami 

prawnymi byli pracownicy Domu, rodzina i osoby obce. Do pobierania środków 

depozytowych ubezwłasnowolnionych mieszkańców upoważnieni są opiekunowie prawni, 

którzy w niektórych przypadkach wyrazili pisemną zgodę do dysponowania tymi środkami 

przez pracownika socjalnego. W trakcie przeprowadzonej kontroli doraźnej Domu ustalono, 

że Pan Stanisław D. jest opiekunem prawnym, dla 4 mieszkańców t. j.: Marii K., Haliny T., 

Juliusza D. oraz Jana G. natomiast Pani Barbara O. jest opiekunem prawnym dla Rudolfa H. 

W aktach wymienionych wyżej mieszkańców znajdują się badania psychologiczne, 

z których wynika, że mieszkańcy wymagają nadzoru i pomocy przy wykonywaniu 

codziennych czynności, posiadają ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji, 

wymagają stałej pomocy i opieki osób drugich lub nie są w stanie samodzielnie 

funkcjonować.

Opiekunowie prawni rozliczają się z zarządu majątkiem swoich podopiecznych przed 

Sądem. Co roku składają sprawozdania, których kopia znajduje się również w aktach 

mieszkańców. Ze sprawdzonych w trakcie kontroli spraw, w żadnym przypadku rozliczenia 

nie były przez Sąd kwestionowane. Ponadto przeprowadzona kontrola w dniu 16 kwietnia 

2015 r. przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, która obejmowała legalność przyjęcia 

i przebywania osób w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie (DPS), przestrzeganie ich 

praw i warunków panujących w placówce nie wykazała nieprawidłowości.

Ad. 2. W trakcie oględzin obiektów Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonych przez 

zespół inspektorów w dniu 20 maja 2015 r. (kontrola kompleksowa) oraz w dniu 22 czerwca 

2015 r. ustalono, że pomieszczenie do prania i suszenia mieści się w budynku B na parterze. 

Ponadto usługi pralnicze zabezpiecza firma Usługowo -  Handlowa w Złotoryi na podstawie 

umowy zawartej w dniu 31.03.2014 r.

Na terenie Domu znajduje się ogółem 40 toalet oraz 33 stanowiska kąpielowe. Ogólna 

liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięciu 

mieszkańców, a w przypadku toalet -  nie więcej niż cztery osoby, co jest zgodne ze 

standardem w zakresie warunków sanitarnych. Wszystkie pomieszczenia sanitarne były 

przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że w toaletach oraz
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łazienkach znajdował się papier toaletowy, ręczniki i środki czystości. Stan czystości 

pomieszczeń, ręczników oraz pościeli nie budził zastrzeżeń.

Ad. 3. Na terenie Domu prowadzone są zajęcia terapeutyczne przez terapeutów, 

instruktorów terapii zajęciowej oraz pracowników kulturalno - oświatowych. Terapia 

zajęciowa prowadzona jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 

15:00. W ramach terapii prowadzone są: zajęcia z muzykoterapii, biblioterapii, zajęcia 

komputerowe, arteterapii, filmoterapii, malowanie na szkle, zajęcia tkackie, zajęcia 

stolarskie, zajęcia sportowe -  pływanie, babington, lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy, 

rajdy rowerowe. Jednostka współpracuje z Biblioteką Publiczną Gminy Kamienna Góra filia 

w Leszczyńcu w formie wizyt w bibliotece i wypożyczaniu książek. Książki wypożyczane 

są na podstawie kartotek założonych dla 9 osób. Najczęściej wypożyczane są tomiki 

wierszy, książki przygodowe oraz bajki. W pracowni terapii zajęciowej zapewniony jest 

dostęp do prasy („Pani Domu”, „Regionalny Tygodnik Informacyjny”, „Kotwica”) i książek 

o różnej tematyce. W zajęciach terapeutycznych średnio bierze udział około 6 - 18  osób.

Ad. 4. W trakcie kontroli potwierdzono również ustalenia kontrolne przeprowadzone 

w dniach 20 -22 maja 2015 r. gdzie stwierdzono, że pracownicy zespołu terapeutyczno - 

opiekuńczego, w tym: pracownicy socjalni, pielęgniarki, terapeuci, terapeuci zajęciowi, 

fizjoterapeuci, pracownicy kulturalno- oświatowi, opiekunki oraz pokojowe posiadają 

kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora 

Domu w dniu 6 lipca 2015 roku.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz brakiem nieprawidłowości -  odstępuje 

się od wydania zaleceń pokontrolnych.

1786).
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