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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia j  listopada 2015 r.

PS-KNPS.431.1.35.2015.EP

Pani

Maria Wiśniowska

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Chojnowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 11 i 14 września 2015 r. na podstawie art. 22 i art. 127 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) kontrolerzy 

Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

Elżbieta Pawłowska -  starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący kontroli) oraz 

Michalina Jarocka -  inspektor wojewódzki (kontroler), przeprowadzili kontrolę kompleksową 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie przy ul. M. Reja 3. Kontrola 

obejmowała zagadnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego 

w dniu 23 czerwca 2015 r. plan kontroli na II półrocze 2015 roku, poz. 28. Czynnościami 

kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 11 września 2015 r. Od dnia 3.11.2014 r. 

Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy była Pani Maria Wiśniowska - 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.
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Ustalenia kontrolne - dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

oraz wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora i pracowników Domu -  zostały zawarte 

w protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie objętym kontrolą 

oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie przy ul. M. Reja 3 typu: A, B i C 

przeznaczony jest dla 45 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo 

oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W dniu kontroli 

skierowanych do ww. Domu było 45 uczestników

W odniesieniu do standardu bytowego ustalono, że placówka spełniała wymogi 

lokalowe określone w § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 238, poz.1586 ze zm.).

Dom świadczył usługi określone w § 14 pkt 1 - 8  cytowanego wyżej rozporządzenia 

w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Podczas zajęć uczestnicy mieli zapewniony 

gorący posiłek, co spełniało wymóg określony w § 15 ww. rozporządzenia.

Czynności kontrolne potwierdziły, że wszyscy uczestnicy Domu byli objęci 

postępowaniem wspierająco -  aktywizującym. Za realizację w/w działań odpowiadał cały 

zespół wspierająco -  aktywizujący. Okres decyzji kierującej był spójny z okresem 

wyznaczonym do realizacji planu. Sporządzane były notatki terapeutów w kartach obserwacji 

uczestników.

Ustalono, że Dom prowadził dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną w § 24 

cytowanego rozporządzenia. W dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu 

wspierająco -  aktywizującego znajdowały się wpisy dot. udziału uczestników, tematyki zajęć, 

sposobów realizacji oraz notatki. Ewidencja uczestników prowadzona była chronologicznie 

wg daty przyjęcia.

Przeprowadzone czynności kontrolne stwierdziły, że wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego nie spełniał wymogów określonych 

§12 cytowanego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, gdyż nie 

zabezpieczał 1,00 etatu na 7 uczestników w Domu typu A oraz 1,00 etatu na 5 uczestników 

dla typu B i C. Ogółem Dom zatrudniał 9 osób na 8,00 etatach, które świadczyły pracę na 

rzecz uczestników.

Dyrektor Domu spełniała kryteria określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej tj. posiadała 3-łetni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację
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z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pozostały personel Domu posiadał wykształcenie 

zgodne z wymaganymi kwalifikacjami. Wszyscy pracownicy mieli co najmniej półroczny 

staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami

psychicznymi, co było zgodne z dyspozycją § 11 cytowanego rozporządzenia w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego nie 

spełniał wymogów określonych w § 12 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy.

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

1. Należy podjąć działania celem uzyskania wymaganego wskaźnika zatrudnienia 

pracowników zespołu wspieraj ąco -  aktywizującego, który w przeliczeniu na 

poszczególne typy Domu (A, B, C) winien wynosić 8,26 etatu.

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 grudnia 2015 roku.

P ouczen ie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 

o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej, w  term in ie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, 

o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Legnickiego 

Plac. Słowiański 1 

59-220 Legnica
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
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Ewelina Zygmunt

DOLNOŚLĄSKIEGO

ybowska 
YREKTORA 
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