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Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej  

w Miłowicach 

 

  

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

(Dz. U. 2016r., poz. 930 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

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

ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. 

w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), 

upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. w dniach 14 grudnia 2016r. oraz 16 stycznia 2017r. przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w  Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. Wyniki kontroli 

przedstawiono w protokole kontroli, który dnia 21 marca 2017r. został przez Panią podpisany.  

Na podstawie oględzin Domu oraz przedłożonych kontrolującym dowodów ustalono, 

że otoczenie Domu pozbawione jest barier architektonicznych, w jednostce panuje porządek, 

pomieszczenia są czyste, estetycznie urządzone pozbawione przykrych zapachów. 

Niektóre  z pokoi mieszkalnych wymagają odświeżenia. Pracownicy zespołu terapeutyczno - 

opiekuńczego posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. Zachowane jest prawo 

mieszkańca do  posiadania i przechowywania przedmiotów, rzeczy osobistych. W ramach 

prowadzonych czynności ustalono, że Dom częściowo zapewnia warunki do bezpiecznego 

przechowywania środków finansowych mieszkańców. Doprecyzowania wymaga przyjęta 

w tym zakresie procedura. Placówka zapewnia warunki do rozwoju samorządności 

mieszkańców, jak również szeroką ofertę zajęć terapeutycznych, a wszystkim mieszkańcom 

udział w różnych formach terapii. Ponadto  placówka gwarantuje zaspokojenie potrzeb 

religijnych, kulturalnych i edukacyjnych. Dom zapewnia mieszkańcom kontakt 

z psychologiem, psychiatrą. Koniecznym jest dokumentowanie wsparcia udzielanego 

w ramach konsultacji psychiatrycznych.  

W badanym okresie nie wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

uczestniczyli w wymaganych szkoleniach merytorycznych. Ponadto stwierdzono brak 

jednolitych  procedur w zakresie dokonywania wyboru pracownika pierwszego kontaktu.  

Czynności kontrolne wykazały naruszenie standardów w zakresie wskaźnika 

zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, ograniczony dostęp 

do  instalacji przyzywowo-alarmowej. Jednocześnie zaobserwowano trudności 

w  dokonywaniu diagnozy, definiowania potrzeb mieszkańców oraz określania celów 

głównych i szczegółowych indywidualnego planu wsparcia. Stwierdzono również uchybienia 

w zakresie przestrzegania praw mieszkańca przy stosowaniu przymusu bezpośredniego. 

 

Sposób realizacji wszystkich badanych w toku kontroli zagadnień został szczegółowo  

opisany w protokole kontroli ze wskazaniem na realizację poszczególnych zadań w kategorii 

uchybień lub istotnych uchybień.   

 

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. Spełnić wszystkie warunki wymagane standardem w zakresie usług bytowych 

i sanitarnych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole, na mocy 

§5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy 

społecznej; 

2. Dostosować wskaźnik zatrudnienia, liczbę oraz rodzaj określonych grup 

zawodowych w zespole terapeutyczno – opiekuńczym do indywidualnych potrzeb 

mieszkańców, w myśl art. 55 cyt. ustawy o pomocy społecznej oraz § 6 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; 

3. Zapewnić wszystkim pracownikom zespołu terapeutyczno – opiekuńczego udział 

w szkoleniach merytorycznych, zgodnie z zapisem §6 2 pkt.4 rozporządzenia 

w sprawie domów pomocy społecznej; 

4. Dopracować dokumentację dot. sposobu planowania i realizacji indywidualnego 

procesu wspierania mieszkańca zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole 

oraz zapisami §2 i  §3 cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; 

5. Dopracować dokumentację dot. wyboru pracownika pierwszego kontaktu zgodnie 

ze wskazówkami zawartymi w protokole oraz zapisami §3 ust.2 

cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; 

6. Dopracować dokumentację dot. zapewnienia bezpiecznego przechowywania 

środków pieniężnych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole oraz 

zapisami §5 ust.3 lit. h  cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; 

7. Zapewnić organizację usług z zachowaniem praw mieszkańców zgodnie 

ze  wskazówkami zawartymi w protokole oraz zapisami rozporządzenia w sprawie 

sposobu stosowania i trybu dokumentowania zastosowania przymusu 

bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.  

 

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 na temat realizacji zaleceń, uwag i wniosków oczekuję w terminie 

30  dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie 

z  art. 128 ust.2 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 

 


