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Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(t.j. Dz.U. z 2015r., poz.163), 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 dniach 30 marca 2015r. i 28 kwietnia 2015r. przeprowadzili kontrolę 

doraźną w  Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie n/O przy ul. Narutowicza 4a.  

Zakres kontroli dotyczył standardu świadczonych usług wspomagająco-opiekuńczych  

pod względem faktycznie zabezpieczanego wsparcia mieszkańcom, w oparciu o aktualne 

stany mieszkańców (w tym sklasyfikowanych w skali Barthel do 40 pkt) oraz zatrudnienia  

w zespole terapeutyczno – opiekuńczym. Czynności kontrolne w Domu Pomocy Społecznej 

zostały podjęte w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w funkcjonowaniu Jednostki  

w zakresie dostosowania profilu Domu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, 

stwierdzonymi podczas kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 20 grudnia 2012r.  

oraz kontroli sprawdzającej z dnia 10 kwietnia 2014r. Wyniki kontroli przedstawiono  

w protokole kontroli, który Dyrektor Jednostki podpisał w dniu 16 czerwca 2015r.  

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań stwierdzono,  

że przy aktualnie funkcjonującym profilu, Dom spełnia określony minimalny wskaźnik 

zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Jednocześnie liczba 

mieszkańców sklasyfikowanych w skali Barthel do 40 pkt (27%) i obecne zabezpieczenie 

kadrowe w zespole terapeutyczno-opiekuńczym może przekładać się na brak zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom. Przy tak trudnych stanach mieszkańców trudno aktualnie 

zabezpieczyć w pełni dyżury (szczególnie w porze nocnej), co wiąże się z ograniczonymi 

możliwościami adekwatnego do potrzeb reagowania personelu. W wyniku przeprowadzonej 
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ankiety wśród pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego ustalono, że zajmują się 

oni najczęściej mieszkańcami leżącymi, poruszającymi się przy pomocy wózka, balkonika, 

z chorobą Alzhaimera lub mocno postępującym otępieniem oraz mieszkańcami bez kontaktu 

umysłowego/logicznego. Pracownicy widzą potrzebę ograniczenia przyjmowania 

mieszkańców w trudnych stanach oraz konieczność zatrudnienia dodatkowej kadry,  

w tym osób wykonujących czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz specjalistów. 

W toku kontroli potwierdził się wniosek z kontroli przeprowadzonej w dniu  

10 kwietnia 2014r. dotyczący niedostosowania profilu Domu do potrzeb mieszkańców. 

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: 

 Podjąć działania w celu dostosowania profilu Domu do rzeczywistych potrzeb 

mieszkańców.  

 

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 informuję,  

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 

Grażyna Jelska  

Zastępca Dyrektora  
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