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Pan
Dariusz Wojtkowiak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23 -  29 września 2015 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 

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

Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

Michalina Jarocka -  inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli), Elżbieta Pawłowska -  

starszy inspektor wojewódzki (kontroler), oraz Sylwia Geppert -  inspektor wojewódzki 

(kontroler), przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim 

Polu. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania jednostki zgodnie 

ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

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

964) oraz w rozporządzeniu z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji 

społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 250) i obejmowały okres od 1 stycznia 2014 r. do 23 września 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego 

w dniu 23 czerwca 2015 r. plan kontroli na II półrocze 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu był Pan Dariusz Wojtkowiak - 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą kompleksową oceniono pozytywnie.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej 

(przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) w Legnickim Polu 

w zakresie potrzeb bytowych spełniał wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 1 - 8  cytowanego 

rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską. Byli objęci 

pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Placówka stwarzała warunki do udziału 

w terapii, w podnoszeniu sprawności, zapewniała przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt 

z Dyrektorem Domu, co spełniało wymóg § 6 ust.l pkt 10 cytowanego rozporządzenia 

w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom umożliwiał i zapewniał pensjonariuszom bezpieczne przechowywanie środków 

pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Dyrektor podejmował sukcesywnie czynności 

związane z uregulowaniem spraw związanych z niepobranymi spadkami po zmarłych. 

W przypadku 136 spadków po zmarłych stwierdzono, że zostały one przekazane Wojewodzie 

Dolnośląskiemu, a w przypadku 50 spadków po zmarłych mieszkańcach akta zostały 

przekazane do Gminy Legnickie Pole.

Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował 

zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W dokumentacji pobranej do kontroli ustalono, że mieszkańcy posiadali indywidualne 

plany wsparcia opracowane przez zespół opiekuńczo - terapeutyczny. 

W indywidualnym planie wsparcia mieszkańca zawarte były cele, terminy obowiązywania 

planów, podpisy członków zespołu oraz mieszkańca (tam, gdzie było to możliwe).

Zapewniona była organizacja zajęć z rehabilitacji społecznej. Prowadzono zajęcia 

terapeutyczne, zajęcia z psychologiem, ruchowe oraz przygotowujące do podjęcia pracy. 

Dom prowadził dokumentację dotyczącą realizacji zadań wynikających z rozporządzenia 

z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy 

społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Za organizację zajęć odpowiadają pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. 

W celu podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców proponowano szeroki wachlarz
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zajęć, również sportowych. Na uwagę zasługuje fakt, że mieszkanki odnoszą sukcesy w kraju 

i za granicą.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno -  opiekuńczego spełniał

2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej tj. dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie miał wartość 0,52 na jednego mieszkańca.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez 

Dyrektora Domu w dniu 23 listopada 2015 roku.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w bieżącym funkcjonowaniu Domu, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia
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STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
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