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           STANOWISKO 
ZESPOŁU INSPEKTORÓW 

 

w sprawie zastrzeżeń złożonych 
przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie  

do protokołu kontroli problemowej 
przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2012 r. 

 
 

Pismem z dnia 8 sierpnia 2012r. znak DPS/091/1222/2012r. Pani Aldona 

Romanowska – Łuszcz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szprotawskiej 19  

w Kożuchowie złożyła zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole kontroli 

problemowej przeprowadzonej w ww. Jednostce w dniu 14 czerwca 2012r. 

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. 

Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), § 16 ust.6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, 

poz. 543 z późń. zm.) zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących Dom 

inspektorów w składzie: 

1. Marta Mikołajczyk - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp. 

2. Aleksandra Kaczmarek - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp. 

 

Po gruntownej analizie zastrzeżeń stwierdzono, że znajdują  one uzasadnienie. 

 

1. Zastrzeżenie dotyczące liczby stanowisk kąpielowych i toalet. 

W dniu kontroli przedłożono kontrolującym dokument pn. „Informacja o bieżącym 

funkcjonowaniu placówki” podpisany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kożuchowie. Z przygotowanej informacji jednoznacznie wynikało, że do dyspozycji 

mieszkańców pozostaje łącznie 17 pryszniców i 3 wanny, co daje ogółem 20 stanowisk 

kąpielowych oraz 20 toalet. W powyższej informacji wskazana liczba sanitariatów różniła się 

od posiadanych w dniu wizytacji obiektu (25 lipca 2007r.). Z treści wniesionych zastrzeżeń 
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do ustaleń zawartych w protokole kontroli wynika, że liczba sanitariatów od dnia wizytacji 

nie uległa zmianie i wynosiła: 21 stanowisk kąpielowych i 22 toalety.  

Ww. różnica wynikła z pomyłki Dyrektora w sporządzonej przez niego informacji. 

Faktyczna liczba łazienek wynosi 21, toalet – 22.   

 

W związku z powyższym zastrzeżenie powyższe uznaje się za zasadne.  

 

2. Zastrzeżenie dotyczące zapewnienia możliwości korzystania z łazienek przez  

nie więcej niż 5 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby i zmniejszenia 

liczby tych pomieszczeń do 25%. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie posiada łącznie 109 miejsc. Z informacji 

przygotowanej w trakcie kontroli przez Dyrektora Jednostki wynikało, że na dzień kontroli 

liczba mieszkańców leżących stanowiła 31% ogółu. Z zastrzeżeń złożonych  

do protokołu kontroli wynika, że na dzień kontroli w Domu przebywało ok. 50% 

pampersowanych mieszkańców w stosunku do ogółu mieszkańców. Pomimo tego,  

że są to osoby zarówno leżące, jak i chodzące – nie korzystają one z toalet (osoby 

cewnikowane, korzystające z kaczki). Mając na uwadze powyższe dopuszcza się zmniejszenie 

liczby tych pomieszczeń o 25% - Dom powinien dysponować 17 stanowiskami kąpielowymi  

i 20 toaletami. Faktyczna liczba łazienek wynosi 21, toalet – 22.  Standard spełniony.  

 

W związku z powyższym zastrzeżenie powyższe uznaje się za zasadne.  

 

Ulega zmianie treść protokołu kontroli: 

Treść ustaleń w pkt 1 na stronie 3 w wierszach 22 i 23 otrzymuje brzmienie: 

„Z informacji przedstawionej kontroluj ącym przez Dyrektora Domu wynika,  

że na dzień kontroli Dom dysponował 21 łazienkami i 22 toaletami. Do wymaganego 

standardu brakuje 1 łazienki i 5 toalet”. 

Treść ustaleń w pkt 1 na stronie 3 w wierszach 32-33 otrzymuje brzmienie: 

„W trakcie czynności kontrolnych liczba mieszkańców pampersowanych (faktycznie  

nie korzystających z sanitariatów) wynosiła ok. 50% ogólnej liczby mieszkańców 

Domu”. 
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Ustalenia w pkt 1 na stronie 3 w wierszach 33-34 i stronie 4 w wierszach 1 i 2 skreśla się: 

„Uwzględniając powyższe ustawodawca nie dopuszcza możliwości zmniejszenia liczby 

tych pomieszczeń. Liczba stanowisk kąpielowych nie zapewnia możliwości korzystania  

z każdego z nich przez nie więcej niż 5 osób, a toalet nie więcej niż 4 osoby ”. 

Protokół kontroli w pkt 1 na stronie 3 po wierszu 33 uzupełnia się przez dopisanie: 

„Maj ąc to na uwadze zmniejszono liczbę sanitariatów o 25%. Liczba łazienek i toalet 

jest zgodna ze standardem”.  

Treść ustaleń w pkt 1 na stronie 4 w wierszach 9-11 otrzymuje brzmienie: 

„Stwierdzono uchybienia w zakresie standardu usług bytowych pod względem liczby 

pomieszczeń wyposażonych w system przyzywowo – alarmowy”.  

Treść ustaleń we wnioskach na stronie 14 w wierszach 19-21 otrzymuje brzmienie: 

„Warunków zapewnionych w zakresie standardu usług bytowych pod względem liczby 

pomieszczeń wyposażonych w system przyzywowo – alarmowy”.  

Protokół kontroli we wnioskach na stronie 14 w pkt 1 po wierszu 15 uzupełnia się przez 

dopisanie: 

„Warunków zapewnionych w zakresie standardu usług sanitarnych – liczby łazienek  

i toalet”.  

 
 
 
Zespół inspektorów:        Zatwierdzam:   
 
 

   Marta Mikołajczyk 
 
   Starszy inspektor 
 

Aleksandra Kaczmarek 
 
   Starszy inspektor 
 
 
 

Gorzów Wlkp., 23 sierpnia 2012r. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Zastępca Dyrektora  
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