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 STANOWISKO 

ZESPOŁU INSPEKTORÓW 

 

w sprawie zastrzeżeń złożonych 

przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów  

ul. Lubuska 11, 65-265 Zielonej Górze  

do protokołu kontroli doraźnej 

przeprowadzonej w dniach 16 grudnia 2014r. i 13 stycznia 2015r. 

 

 

Pismem z dnia 26 marca 2015r. znak DK.DR.PM.0910.1.2015  Pan Piotr Mazurek, 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze, złożył zastrzeżenia 

dotyczące ustaleń zawartych w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej  

w ww. jednostce w dniach 16 grudnia 2014r. i 13 stycznia 2015r. 

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

z 2015r., poz.163), § 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. Aleksandra Kaczmarek - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp. 

2. Ewelina Tomaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

Po szczegółowej analizie zastrzeżeń stwierdzono, że częściowo znajdują one uzasadnienie. 

 

1. Zastrzeżenia dotyczące okresu pełnienia obowiązków dyrektora jednostki  

przez Panią E. Michałowską oraz daty objęcia stanowiska Dyrektora placówki 

przez Pana P. Mazurek 

 

W protokole kontroli wskazano, że Pani Elżbieta Michałowska przez okres  

16 miesięcy zarządzała dwoma, funkcjonującymi na terenie miasta Zielona Góra Domami. 

Obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów realizowała od dnia  

2 listopada 2013r. do chwili wyłonienia nowego Dyrektora, tj. do dnia 1 marca 2015r.   

Do powyższych ustaleń Dyrektor Domu, Pan Piotr Mazurek złożył pisemne 

zastrzeżenia, wskazując, iż zgodnie z Zarządzeniem nr  65.2015 Prezydenta Miasta Zielona 

Góra z dnia 22 stycznia 2015r. został zatrudniony na stanowisko Dyrektora Domu na czas 

określony, tj. od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r.   

 

Powyższe zastrzeżenie zostało uwzględnione. 
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2. Zastrzeżenia dotyczące  * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. 2014.782 z późn.zm.) 
 

W treści złożonych zastrzeżeń do powyższych ustaleń Dyrektor jednostki powołuje się  

na „przekazaną w załączeniu”  kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Dokument ten nie 

został okazany w dniu kontroli, jak również nie został dołączony do wniesionych zastrzeżeń.  

Powyższe zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.  

 

3. Zastrzeżenia dotyczące sytuacji kadrowej w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.  

 

W treści zastrzeżeń zawarta jest prośba o dodanie w protokole odniesienia  

do podstawy prawnej wynikającej z rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964)  

i uszczegółowienia, iż treść protokołu nie dotyczy wskaźnika zatrudnienia w Domu,  

a wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.  

Standard usług świadczonych w domach pomocy społecznej określony został 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.  

(Dz.U. z 2012r., poz.964). Przewiduje on świadczenie na określonym poziomie usług 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających, jak również określa minimalny wskaźnik 

zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego dającego gwarancję świadczenia  

ww. usług wszystkim mieszkańcom określonego typu domu pomocy społecznej odpowiednio  

do ich potrzeb.  

Ustalając minimalny wskaźnik zatrudnienia  w  Domu, brany jest pod uwagę 

wyłącznie zespół pracowników działu/ zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Przedstawione  

w punkcie  2 protokołu kontroli ustalenia odnoszą się do wskaźnika zatrudnienia 

pracowników powyższego zespołu, o czym stanowi zapis „sytuacja kadrowa w zespole 

terapeutyczno-opiekuńczym”.   

Powyższe zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.  

 

 

4. Zastrzeżenia dotyczące kwalifikacji nowozatrudnionych pracowników zespołu 

opiekuńczo-terapeutycznego oraz zabezpieczenia usług mieszkańcom.  

 

W przedłożonych zastrzeżeniach zawarta jest prośba o usunięcie z treści protokołu 

zapisu dotyczącego braku gwarancji zabezpieczenia usług mieszkańcom Domu  

oraz wskazanie, że kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego jest zatrudniony od dnia  

4 lipca 2006r.  

Z ustaleń dokonanych w toku kontroli wynika, że kilkoro nowozatrudnionych  

(dot. roku 2014) osób posiada umowy terminowe. Ponadto, wyjaśnienia p.o. Dyrektora 

placówki dotyczące  zamykania mieszkańców w pokojach, z uwagi na brak zapewnionej 

bezpośredniej opieki pracowników świadczą o  braku gwarancji  zabezpieczenia usług 

mieszkańcom Domu.   
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W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano kwalifikacje osób zatrudnionych  

w Domu w roku 2014. Ustalono, że * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy  

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. 2014.782 z późn.zm.) obowiązki 

kierownika działu powierzono pismem z dnia 27 czerwca 2014r.  dlatego też  ocenie poddano 

kwalifikacje ww. osoby.  W treści protokołu błędnie wskazano, że kierownik działu 

zatrudniona jest w Domu od lipca 2007r. podczas gdy faktycznie (po ponownej analizie 

dokumentacji), pracę w jednostce rozpoczęła 4 lipca 2006r. (umowa na czas określony na 

stanowisku opiekuna). 

 

Zastrzeżenie dotyczące zabezpieczenia usług mieszkańcom Domu nie zostały 

uwzględnione. 

Zastrzeżenie dotyczące zatrudnienia osoby na stanowisku kierownika działu zostało 

uwzględnione. 

 

5. Zastrzeżenia dotyczące dyżurów i obsady kadrowej w dniach 23-24.08.2014r.  

15-16.10.2014r. oraz  1-2.12.2014r.  

 

W treści zastrzeżeń zawarta jest prośba  o weryfikację zapisów w protokole 

dotyczących liczby pracowników Domu na poszczególnych dyżurach oraz zapisu 

dotyczącego list obecności.  

W ramach prowadzonych czynności nadzorczo- kontrolnych kontrolującym 

przedłożono grafiki dyżurów za miesiąc sierpień, październik oraz grudzień oraz listy 

obecności. Przedstawione w protokole wnioski w zakresie obsady kadrowej poszczególnych 

dyżurów zostały sformułowane w oparciu o analizę ww. dokumentów.  

W treści złożonych zastrzeżeń do powyższych ustaleń Dyrektor jednostki powołuje się  

na „przekazaną w załączeniu”  dodatkową dokumentację m.in. wyjaśnienia kierownika sekcji 

opiekuńczo-terapeutycznej, listy obecności dyżurujących pracowników. Dokumenty  

te nie zostały dołączony do wniesionych zastrzeżeń.  

Powyższe zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.  

 

6. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisów w raportach pielęgniarskich i opiekunów 

dotyczących mieszkanki * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy 

 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. 2014.782 z późn.zm.) 

 

W przedłożonych zastrzeżeniach znajdują się wyjaśnienia przyczyny braku zapisów  

w raportach pielęgniarskich i opiekunów dotyczących zachowań i czynności podejmowanych 

wobec mieszkanki – * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. 2014.782 z późn.zm.)- (mieszkanka 

przebywała w szpitalu). 

Kontrolujący analizując niniejsze raporty nie stwierdzili wpisów dotyczących  

w/w mieszkanki, co zostało ujęte w treści protokołu. Powyższe stwierdzenia stanowią 

potwierdzenie zastanego faktu i nie zostały ujęte w kategorii uchybień. 

Powyższe zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.  
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Ulega zmianie treść protokołu kontroli: 

 

Treść ustaleń na stronie 1 wiersze 22-24 otrzymują brzmienie: 

„Stanowisko p.o. Dyrektora zostało powierzone Pani Elżbiecie Michałowskiej  

dnia 2 listopada 2013r. Pani Elżbieta Michałowska  przez okres 15 miesięcy zarządzała  

2 funkcjonującymi na terenie Miasta Zielona Góra Domami.” 

 

Treść ustaleń na stronie 1 wiersze  28-29 otrzymują brzmienie: 

 „Obowiązki te realizowała do chwili wyłonienia nowego Dyrektora, tj. do dnia  

1 lutego 2015r.” 

 

Treść ustaleń na stronie 6 wiersz 12 otrzymuje brzmienie: 

„ Kierownik działu jest zatrudniona w Domu od lipca 2006r.”  

 

 

 

Zespół inspektorów:           Zatwierdzam:  

  

  

Aleksandra Kaczmarek     Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                            Grażyna Jelska  

Ewelina Tomaszewska        Zastępca Dyrektora 

                             Wydziału Polityki Społecznej 

 

 

       

 

 

 

Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2015r. 


