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Pan 

        Bogdan Macina 
        Dyrektor 
        Domu Pomocy Społecznej 
        w Rokitnie 58 
 

 

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  
(t.j. Dz. U. 2013r., poz. 182 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964), 
przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie 
nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), upoważnieni 
pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. w dniu 31 marca 2014r. przeprowadzili kontrolę problemową w  Domu Pomocy 
Społecznej w Rokitnie 58 w zakresie stopnia realizacji świadczonych usług określonych 
standardem. Protokół kontroli został przez Pana podpisany w dniu 12 maja 2014r.  

 
Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień    

pod względem zgodności zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 
oraz wskaźnika zatrudnienia w tym zespole. Nie stwierdzono również uchybień  
pod względem przechowywania i wydatkowania środków finansowych mieszkańców,  
w tym ubezwłasnowolnionych. Ustalono ponadto, że mieszkańcy aktywnie uczestniczą  
w różnych formach prowadzonej przez Dom terapii zajęciowej. Uczestniczą także w  życiu 
Domu i mają wpływ na poszczególne obszary jego funkcjonowania. 

Zastrzeżeń nie budzi liczba spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,  
w których uczestniczy mieszkaniec, jak również terminy sporządzania indywidualnych planów 
wspierania mieszkańców.  

 
Stwierdzono uchybienia w zakresie standardu usług bytowych (brak instalacji  

p. pożarowej w salach terapii na II piętrze, brak instalacji przyzywowej w pokojach 
mieszkalnych na II piętrze, kolacja wydawana jest przed godz. 18:00) i sanitarnych  
(w jednym z pomieszczeń bariery architektoniczne, jedna z łazienek przeznaczona  
dla 6 osób). Funkcję pracownika pierwszego kontaktu pełnią pracownicy spoza działu 
terapeutyczno-opiekuńczego.  Ponadto ustalono, że występują trudności w formułowaniu 
celów założonych w indywidualnym planie wspierania oraz w zakresie rozpoznawania 
potrzeb mieszkańców. Zastrzeżenia dotyczą także liczby indywidualnych planów 
podpisanych przez mieszkańca.  
Czynności kontrolne wykazały, że Dom zatrudnia psychologa i psychiatrę, jednakże wymiar 
czasu pracy tych osób nie pozwala na prowadzenie stałych oddziaływań.  
Odpowiedzialność za uchybienia ponosi Dyrektor Domu oraz kierownicy danych komórek. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda  
w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 
organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 
 
W związku z powyższym zalecam: 

1. Uzupełnić system instalacji p. pożarowej w pomieszczeniach terapeutycznych;  
2. Uzupełnić system przyzywowo-alarmowy w pokojach mieszkalnych; 
3. Uregulować godziny wydawania posiłków;  
4. Usunąć istniejące bariery architektoniczne w pomieszczeniach sanitarnych; 
5. Zapewnić możliwość  korzystania z jednej łazienki nie więcej niż 5 mieszkańcom;  
6. Ograniczyć liczbę pracowników pierwszego kontaktu spoza działu terapeutyczno 

– opiekuńczego;  
7. Dopracować dokumentację zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,  

w tym indywidualne plany wspierania mieszkańców w oparciu o wskazówki 
zawarte w protokole; 

8. Zapewnić mieszkańcom Domu kontakt z psychologiem i psychiatrą na poziomie 
umożliwiającym prowadzenie stałych oddziaływań. 
 

Przypominam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o pomocy społecznej  
„Nadzór i kontrola” za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje,  
w tym również sankcje pieniężne.  

 
Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków i zaleceń oczekuję  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuj ę,  
że zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 
pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

  
 

 

    Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
                                Katarzyna Jankowiak  
                                   Dyrektor 
                                   Wydziału Polityki Społecznej 
 


