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P R O T O K Ó Ł  

KONTROLI  KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  

w Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Brzozowcu  

ul. Szkolna 13, gm. Deszczno  

 

 

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2017r. poz. 1769 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.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy  (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 

ze zm.)  

 

zespół kontrolny w składzie: 

1. Joanna Jaźwińska - Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej  

w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., 

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 4-1/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. - 

przewodnicząca zespołu; 

2. Marta Mikołajczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 4-2/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.  

 (akta kontroli str.1-4) 

 

przeprowadził w okresie od 08 lutego do 08 kwietnia 2018r. w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Brzozowcu, kontrolę kompleksową w zakresie wszystkich sfer organizacji 

i funkcjonowania jednostki. Czynności w siedzibie jednostki dokonano 08 lutego 2018r.  

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług.  

(akta kontroli str.5-6) 

 

  

Ocenie poddano zagadnienia: 

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

2. Warunki do realizacji zadań. 

3. Realizacja procesu wspierająco – aktywizującego uczestnika. 

PS-I.431.4.1.2018 

 



2 

 

4. Udział uczestników w zajęciach Domu. 

(akta kontroli str. 7-16) 

 

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto: 

 ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu; 

 dokumenty udostępnione kontrolującym, w toku czynności dokonanych w siedzibie 

jednostki, 

 dokumenty udostępnione w toku kontroli, nadesłane przez Kierownika Domu pismem 

z 29 marca 2018r. na wezwanie kontrolujących z 26 marca 2018r. (data wpływu 

do Urzędu – 30 marca 2018r.), 

 dokumenty udostępnione w toku kontroli, nadesłane przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Starym Kurowie pismem z 6 marca 2018r. data wpływu do Urzędu – 

7 marca 2018r.) oraz Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym 

Kurowie pismem z 8 marca 2018r. na wezwanie kontrolujących z 27 lutego 2018r. 

(data wpływu do Urzędu – 15 marca 2018r.), 

 dokumenty udostępnione w toku kontroli, nadesłane przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Deszcznie pismem z 16 kwietnia 2018r. oraz przez Wójta Gminy Deszczno 

pismem z 17 kwietnia 2018r. na wezwanie kontrolujących z 09 kwietnia 2018r. 

(data wpływu do Urzędu – 17 kwietnia 2018r.). 

(akta kontroli str.17-30) 

 

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pani Renaty Gorczycy – Kierownika 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu. W toku postępowania kontrolnego, 

17 kwietnia 2018r., Pani Renata Gorczyca przestała pełnić funkcję Kierującego Ośrodka 

wsparcia w Brzozowcu. Od 18 kwietnia 2018r. pracą jednostki kieruje p.o. Kierownika – Pani 

Maria Butrym.  

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia,  

o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

 

(akta kontroli str.31-38) 

 

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń: 
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1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.  

 

Organizacja oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi została uregulowana 

w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Sposób jego realizacji w ramach pomocy 

społecznej przez gminę, określa natomiast ustawa o pomocy społecznej. Ustawodawca, 

w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zobowiązuje samorząd 

do prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy. Zgodnie 

z §4 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 

Kierownik domu, w uzgodnieniu z wojewodą, opracowuje dokumentację określającą 

funkcjonowanie jednostki.  

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący przyjęli analizę dokumentacji regulującą 

funkcjonowanie i organizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu. 

Dokumenty - statut, regulamin organizacyjny, plany pracy ŚDS na 2017r. - znajdują się 

w aktach tut. Wydziału Polityki Społecznej (sprawy nr PS-I.9421.1.136.2016, PS-

I.9421.2.80.2017 i PS-I.9421.2. 202.2017). 

 
 

Kontrolujący ustalili, że organizacja pracy w Domu została częściowo uregulowana. 

W statucie Domu znajdują się zapisy niezgodne z przepisami.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu został powołany uchwałą 

Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z 5 września 2016r. Ośrodek wsparcia utworzono 

19 grudnia 2016r. – na mocy uchwały Nr XXVII/212/2016 Rady Gminy Deszczno 

z 21 listopada 2016r. Siedzibą Domu jest obiekt przy ul. Szkolnej 13. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Brzozowcu funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy 

społecznej.  

Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Deszczno z 02 czerwca 2016r. oraz statutem Domu – 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno 

z 5 września 2016r. - Dom przeznaczony jest dla osób upośledzonych umysłowo (typ B) 

oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). 

Jednostka oferuje uczestnikom łącznie 25 miejsc pobytu dziennego.  

Z analizy Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu wynika, że źródłami 

dochodów budżetu realizowanego przez ŚDS są środki uzyskane m.in. cyt. „z innych źródeł, 

w tym pozabudżetowych, np. darów rzeczowych i świadczeń przekazywanych 

przez darczyńców”. Zgodnie z art. 18 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
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prowadzenie ośrodka wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań 

realizowanych przez gminę, zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadaniem 

środowiskowego domu samopomocy jest świadczenie usług na rzecz jego uczestników, 

na poziomie obowiązującego standardu, w ramach indywidualnych lub zespołowych 

treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych, jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 

z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu 

państwa albo dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektor tut. Wydziału Polityki 

Społecznej, pismem z 2 grudnia 2016r., proponowała Kierownikowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Deszcznie, wprowadzenie w statucie zapisu ogólnego cyt. „ŚDS jest jednostką 

budżetową działającą w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych”. 

Do uregulowania zatem zapisy Statutu Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Na podstawie §4 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy, Kierownik Domu dokonał uzgodnień - z Wojewodą Lubuskim - następujących 

dokumentów:  

 regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu; 

 planu pracy ŚDS na 2017r.  

 programów działalności ŚDS, odrębnych dla każdego typu. 
 

Pismami z  7 grudnia 2016r., z 14 lutego 2017r., z 20 czerwca 2017r. i z 18 października 

2017r., Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, stwierdził zgodność przedłożonej 

dokumentacji z przyjętymi wspólnie założeniami. Plan pracy Domu na 2018r., znajduje się 

w fazie uzgodnień z tut. Wydziałem.   

(akta kontroli str. 39-86) 

 

Organizacja pracy Domu częściowo została formalnie uregulowana. Skorygowania wymagają 

zapisy Statutu Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dalszych uzgodnień wymaga 

plan pracy Domu na 2018r.  

 

 

2. Warunki do realizacji zadań.  

 

Realizacja ustawowych zadań możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy istnieją faktyczne  

ku temu warunki. Ustawodawca zapewnił obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby 
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wykwalifikowanych, stale rozwijających wiedzę i umiejętności pracowników zespołu 

wspierająco - aktywizującego, jako gwarancję odpowiedniej jakości usług w indywidualnej 

i grupowej pracy z uczestnikiem. Warunkiem realizacji zadań jest również posiadanie 

wymaganego standardu usług w zakresie lokalizacji i dostosowania Domu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń oraz minimalnej powierzchni 

użytkowej przypadającej na 1 uczestnika.  

 

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący: 

 przeprowadzili oględziny obiektu oraz pomieszczeń Domu, korzystając z prawa 

nadanego art. 126 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej; 

 przyjęli analizę dokumentacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń Ośrodka Wsparcia 

znajdującej się w aktach tut. Wydziału Polityki Społecznej (projekt budowlany ŚDS 

w Brzozowcu stanowiący załącznik do wniosku Wójta Gminy Deszczno z 02 czerwca 

2016r.); 

 dokonali analizy zapisów Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Brzozowcu; 

 dokonali analizy akt osobowych kierownika i pracowników zespołu wspierająco – 

aktywizującego;  

 przyjęli analizę dokumentacji, dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy 

pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego za miesiąc luty 2018r.;  

 przyjęli analizę dokumentacji, dotyczącej ewidencjonowania obecności uczestników 

ŚDS; 

 przyjęli analizę dokumentacji, nadesłanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Starym Kurowie oraz Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Starym Kurowie, dotyczącej doświadczenia zawodowego w pracy 

z osobami z zaburzeniami psychicznymi Kierownika ŚDS w Brzozowcu.  

 

Ocenie poddano: 

 listy obecności wszystkich uczestników Domu za okres listopad 2017r. – luty 2018r.; 

 rodzinne wywiady środowiskowe, przeprowadzone przez Panią Renatę Gorczycę, 

potwierdzające co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w realizacji zadań 

na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Stare Kurowo, za okres 2009 

i 2016 – 2017 – łącznie próba obejmowała 21 osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej; 
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 protokoły spotkań zespołu wspierająco – aktywizującego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Starym Kurowie, w którym uczestniczyła Pani Renata Gorczyca 

w latach 2014, 2016 i 2017; 

 notatki służbowe z rozmów sporządzane przez kadrę Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Starym Kurowie za okres 2016-2017 dotyczące współpracy z Panią 

Renata Gorczycą.  

 
 

Kontrolujący ustalili tym samym, że Dom jest pozbawiony barier architektonicznych, 

jest korzystnie położony, posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.  

Obiekt przeznaczony na pomieszczenia Domu to budynek jednokondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony - usytuowany na obrzeżach miejscowości Brzozowiec w pobliżu lasu. 

Do placówki przylega działka o powierzchni 30 a. Do Ośrodka wsparcia prowadzą dwa 

wejścia. Wejścia pozbawione są barier architektonicznych (podjazd dla osób 

niepełnosprawnych). Pomieszczenia Domu stanowią jednolity kompleks.  

Pomieszczenia Domu również pozbawione są barier architektonicznych. Ich powierzchnia 

jest płaska, są przestronne, funkcjonalnie urządzone. Wyposażone są  w udogodnienia, 

umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne mogą się 

swobodnie przemieszczać, z uwagi na szeroki korytarz i otwory wejściowe. W dwóch 

pomieszczeniach sanitarnych, znajduje się bezprogowy natrysk, umożliwiający kąpiel osobie 

na wózku. Łazienki i toalety uczestników, wyposażone są w barierki i uchwyty, dla osób 

niepełnosprawnych. W dniu kontroli, w czasie oględzin - w zajęciach tych - uczestniczyły 

23 osoby.    

W trakcie oględzin kontrolujący ustalili, że w oknach pomieszczeń Domu zamontowane 

są kraty. Z wyjaśnień Pani Kierownik ŚDS wynika, że kraty zostaną zlikwidowane, 

po zamontowaniu w oknach rolet zewnętrznych. Do tego czasu, są konieczne ze względu 

na lokalizację Domu i zabezpieczenie przed ewentualnym włamaniem do placówki. 

Kontrolujący rozumieją potrzebę zabezpieczenia mienia placówki. Zaznaczają jednak, 

że środowiskowy dom samopomocy jest placówką specyficzną. Udział uczestników 

w zajęciach domu jest w pełni dobrowolny. Zatem, zdaniem zespołu kontrolnego, 

pomieszczenia ośrodka wsparcia nie powinny kojarzyć się z warunkami jednostek 

penitencjarnych, czy innych, o charakterze zamkniętym. Z tego powodu, kontrolujący 

sugerują usunięcie krat z okien i zastosowanie innych zabezpieczeń.  
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Dom dysponuje wymaganą liczbą pomieszczeń. Wyposażone są one w meble i sprzęty 

niezbędne do prowadzenia w nich zajęć. Pomieszczenia te, w dniu kontroli w siedzibie 

jednostki, pełniły funkcje niezgodne z obowiązującymi przepisami.  
 

W dniu kontroli ŚDS w Brzozowcu dysponował ogółem 18 pomieszczeniami, w tym: 

13 jest przeznaczonych dla uczestników (w tym 2 łazienki i 2 toalety dla uczestników) i 4 dla 

pracowników (w tym toaleta dla personelu). 

 

W dniu kontroli w siedzibie jednostki, w wyniku czynności kontrolnych ustalono, 

że uczestnicy mają do dyspozycji następujące pomieszczenia: 

a) sala ogólna pełniąca ponadto funkcję sali telewizyjno– komputerowej - wyposażona 

w TV, 2 stanowiska komputerowe, kanapy. Pomieszczenie duże, przestronne. 

W czasie oględzin pomieszczenia, w sali przebywało 4 uczestników i 1 pracownik.  

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy, sala 

ogólna umożliwia spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, natomiast 

pomieszczenie wielofunkcyjne służy do prowadzenia działalności wspierającej, 

aktywizującej i rehabilitacyjnej, m.in. w formie treningów. Wojewoda Lubuski, 

zarządzeniem z 18 stycznia 2018r., ustalił sposób wykonywania zadań z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z zarządzeniem, w codziennej pracy z uczestnikami mogą się oni tam 

spotykać również w celach terapeutycznych. Prowadzona tam działalność, natomiast 

nie może nosić znamion pracowni, Zatem, do uregulowania pozostaje zmiana 

przeznaczenia sali ogólnej, zgodnie z przepisami.  

b) punkt wyciszeń pełniący ponadto funkcję pokoju gier – pomieszczenie wyposażone 

w fotele, kanapę, stolik i sprzęt do gier. Ustawodawca dopuszcza możliwość 

połączenia pokoju wyciszenia wyłącznie z pokojem do indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego. Połączenie pokoju 

wyciszenia z pomieszczeniem innym, niż wskazane z rozporządzeniu w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy, stanowi naruszenie standardów usług 

bytowych Ośrodka wsparcia.  

c) pokój indywidualnego poradnictwa, w którym odbywają się spotkania zespołu 

wspierająco – aktywizującego. Wyposażony w stół, krzesła; 

d) sala muzyczna – wyposażona w sprzęt muzyczny, sportowo – rehabilitacyjny, fotele; 
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e) pracownia arteterapii – umeblowana w stoły, krzesła, szafy. Pomieszczenie ozdobione 

pracami uczestników Domu. W czasie oględzin pomieszczenia, w sali przebywało 

5 uczestników i 1 pracownik; 

f) sala doświadczania świata – wyposażona w sprzęt stymulujący zmysły: wzroku, 

słuchu, węchu (łóżko wodne, rura wodna, podest oświetlany), 3 pufy; 

g) pokój gospodarczy/ pracownia techniczna - służący do treningu samoobsługi 

i zaradności życiowej. Wyposażony w szafę zasuwaną, pralkę, deskę do prasowania, 

żelazko, środki higieniczne;  

h) kuchnia - wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego: lodówkę, kuchenkę, 

mikrofalówkę, zmywarkę; 

i) jadalnia – wyposażona w stoły, krzesła, pianino, TV. Odbywały się zajęcia 

z 6 uczestnikami; 

j) szatnię - zaadoptowaną z części korytarza (24%). Szatnia wyposażone w szafki, 

wieszaki,  

k) pomieszczenia sanitarne:  

- 2 toalety (2 odrębne pomieszczenia, osobno dla kobiet i mężczyzn); 

- 2 łazienki (2 odrębne pomieszczenia, osobno dla kobiet i mężczyzn) 

Łącznie uczestnicy mają do dyspozycji 4 toalety, tj. zgodnie z zapisami 

rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (zalecana jest jedna 

toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników). 

W trakcie czynności kontrolnych, Pani Kierownik Domu, przedstawiła propozycje zmiany 

przeznaczenia niektórych pomieszczeń, w następujący sposób: 

 pokój indywidualnego poradnictwa docelowo będzie pełnił również funkcję pokoju 

wyciszenia; 

 pokój wyciszeń i sala gier – będzie salą komputerową i gier; 

 sala ogólna pełniąca ponadto funkcję sali telewizyjno-komputerowej będzie wyłącznie 

salą ogólną.  

Proponowana zmiana przeznaczenia i funkcji ww. pomieszczeń jest zgodna z zapisami 

rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Kontrolujący pozytywnie 

oceniają proponowane zmiany.  

Dla pracowników Domu, przeznaczone są takie pomieszczenia jak: pokój kierownika, toaleta, 

magazynek (pomieszczenie gospodarcze), kotłownia.  
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Ustalono, że powierzchnia użytkowa kontrolowanej Jednostki jest zgodna 

z obowiązującymi przepisami. 

Powierzchnia Domu wynosi łącznie 397,33 m2. Do powierzchni użytkowej kontrolujący: 
 

 wliczyli pomieszczenia wymienione w lit a, b, c, d, e, f , g, h, i k protokołu kontroli, 

 częściowo wliczyli pomieszczenia wskazane w lit j (szatnie - łącznie 20 m2), 

 

Uwzględniając faktyczne przeznaczenie pomieszczeń, powierzchnia użytkowa 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu stanowi 309,53 m2: 

 pomieszczenia przeznaczone dla uczestników  - 309,53m2; 

 pomieszczenia użytkowane przez pracowników (biuro kierownika, toaleta, magazyn, 

kotłownia) – 25,84m2; 

 ciągi komunikacyjne (korytarz ) – 61,96 m2.  

 

Przy 25 oferowanych miejscach wynosi 12,38 m2 na jednego uczestnika. Zatem posiadany 

metraż jest zgodny z zapisami ustawowymi (minimum 8 m2 na 1 uczestnika).  
 

 

Kontrolujący ustalili, że Dom nie spełnia wymaganego minimalnego wskaźnika 

zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu oferuje łącznie 25 miejsc dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 

 15 miejsc dla osób upośledzonych umysłowo (typ B); 

 10 miejsc dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

(typ C). 

Biorąc pod uwagę liczbę miejsc i oferowane profile Domu, wymagane minimalne 

zatrudnienie w zespole wspierająco – aktywizującym na dzień kontroli powinno wynosić 

nie mniej niż 5 etatów (wskaźnik - 0,2).  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017 p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Brzozowcu z 05 stycznia 2018r., w sprawie powołania zespołu wspierająco – 

aktywizującego, zmienionego Zarządzeniem Nr 12/2017 z 14 grudnia 2017r., w skład zespołu 

wchodzi 5 członków: kierownik Domu, 3 terapeutów, instruktor ds. kulturalno – 

oświatowych.  

W dniu kontroli, w Domu zatrudnionych było łącznie 5 osób, które realizowały zadania 

na rzecz uczestników: kierownik Domu i 4 pracowników zespołu wspierająco – 
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aktywizującego. Zespół kontrolny dokonał analizy przedłożonej dokumentacji wszystkich 

ww. osób.  Na tej podstawie ustalił, że wszyscy członkowie zespołu (w tym kierownik Domu) 

zatrudnieni są w ramach umowy o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu. 

Wartość wskaźnika zatrudnienia w zespole w dniu kontroli wynosiła 0,18 co w przeliczeniu 

na etaty stanowi 4,5 etatów. Zatem Dom nie spełnia wymaganego minimalnego wskaźnika 

zatrudnienia pracowników w zespole wspierająco - aktywizującym (brak 0,5 etatu). 

Do wskaźnika zatrudnienia kontrolujący wliczyli stanowisko kierownika Domu w wymiarze 

½ etatu, z uwagi na fakt, że część jego działań koncentruje się na czynnościach 

administracyjnych i związanych z zarządzaniem pracą zespołu pracowników. Zgodnie 

z zarządzeniem Wojewody, z 18 stycznia 2018r., w sprawie ustalenia sposobu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w województwie lubuskim - 

do wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco- aktywizującym, wlicza się maksymalnie 

½ etatu kierownika ośrodka wsparcia. Warunkiem jest realizacja przez niego zadań na rzecz 

uczestników ośrodka. Zgodnie z przedłożonym zakresem czynności, główne zadania 

kierownika ŚDS, wynikają z pełnionej przez niego funkcji, np. opracowanie i wdrażanie 

zmian organizacyjnych, administrowanie mieniem…., zatrudnianie i zwalnianie pracowników 

ŚDS, przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce, stała współpraca 

z instytucjami zewnętrznymi. Jednocześnie uwzględniono jego wkład m.in. w uczestnictwo 

w indywidualne planowanie wsparcia uczestników, o czym świadczą protokoły spotkań 

zespołu wspierająco – aktywizującego.  

 

Kierownik Domu, który sprawował funkcję na dzień kontroli, posiadał kwalifikacje 

wymagane na zajmowanym stanowisku.  

Zespół kontrolny zbadał kwalifikacje kierującego jednostką, korzystając z prawa nadanego 

art. 126 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Kierownik Domu zobowiązany jest posiadać: 

 wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług 

w domu, 

 co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, 

 specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 
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Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu ukończyła szkołę policealną 

w zawodzie pracownik socjalny. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (studia 

licencjackie na kierunku Pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjnej; studia magisterskie 

na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna, doradztwo zawodowe i personalne). 

Ponadto, ukończył I stopień specjalizacji z zakresy pracy socjalnej i II stopień specjalizacji 

w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z dziećmi. Posiada specjalizację 

z organizacji pomocy społecznej (tytuł organizatora pomocy społecznej).  

Pani Renata Gorczyca posiada ponad 25 letni staż pracy w pomocy społecznej, który nabyła 

podczas pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Kurowie, na stanowisku starszego 

specjalisty pracy socjalnej, w okresie od 1992 - 2017. 

Posiada co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Doświadczenie to zdobyła w trakcie obowiązków 

zawodowych, które realizowała na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Kurowie. Na podstawie dokumentacji przesłanej – 

na wezwanie zespołu kontrolnego - przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym 

Kurowie, zespół kontrolny ustalił, że Pani Renata Gorczyca, w badanym okresie, w latach 

2009 i 2016-2017, realizowała pracę socjalną z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Praca 

socjalna polegała m.in. na rozmowach motywujących do systematycznego uczestnictwa 

w zajęciach środowiskowego domu samopomocy, podjęciu lub kontynuacji leczenia 

psychologicznego, psychiatrycznego, motywowanie do pracy ze specjalistami, monitoring 

dotyczący postępów w realizacji postępowania wspierająco – aktywizującego uczestnika 

ŚDS, obserwacja i podjęcie działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie osoby 

w środowisku lokalnym, pomoc w formalnym ustaleniu stopnia niepełnosprawności z tytułu 

zaburzeń psychicznych. Praca z rodziną wychowującą osobę z zaburzeniami psychicznymi.  

Dodatkowo, kontrolujący zbadali dokumentację przesłaną przez Kierownika 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie. Na tej podstawie zespół kontrolny 

ustalił, że Pani Renata Gorczyca, w okresie od 09.09.2014r. do 31.05.2017r. uczestniczyła 

w spotkaniach zespołu wspierająco – aktywizującego Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Starym Kurowie (łącznie 13 spotkań).  W spotkaniach tych brali udział również uczestnicy 

Ośrodka Wsparcia (na 13 spotkań odnotowano udział uczestników w 8 spotkaniach). 

Posiedzenia zespołu dotyczyły m.in. indywidualnego postępowania wspierająco – 

aktywizującego i diagnozy potrzeb uczestnika. 
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Od 18 kwietnia 2018r., pracą Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu, kieruje 

Pani Maria Butrym. Tut. Wydział Polityki Społecznej, bada kwalifikacje nowego kierownika, 

w ramach czynności nadzorczych. 

 

Kierownik Domu zatrudniał pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego 

na stanowiskach niezgodnych z przepisami. Pracownicy posiadają wymagane 

doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  

Kontrolujący przeanalizowali akta osobowe wszystkich pracowników zespołu wspierająco – 

aktywizującego świadczących pracę w ŚDS: instruktora ds. kulturalno – oświatowych 

i 3 terapeutów zajęciowych. Ustalili, że instruktor ds. kulturalno – oświatowych posiada 

wykształcenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska, zgodnie z zapisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1786 ze zm.). W przypadku pozostałych 3 pracowników Domu - 

terapeutów zajęciowych - kontrolujący ustalili, że Kierownik Ośrodka Wsparcia, zatrudnia 

pracowników na stanowiskach niezgodnych z przepisami. Stanowisko pod nazwą „terapeuta 

zajęciowy” nie widnieje w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. Do uregulowania dokumentacja dot. nazwy stanowisk wskazanych 

pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.  

Na dzień kontroli, wszyscy pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego posiadali 

co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.  

 

 

Pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego, których zakres obowiązków 

obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, posiadają przeszkolenie 

i doświadczenie w zakresie określonym w §11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. Kierownik Domu organizuje szkolenia 

dla pracowników co najmniej raz na 6 miesięcy.  

Analiza akt osobowych pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego, których zakres 

obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, wykazała, 

że wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie określonym 

w §11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Przeszkolenie 

odbywało się w latach 2016-2017, zależnie od daty zatrudnienia pracownika.  

Kontrolujący ustalili, że na dzień kontroli szkolenia wynikające z §23 rozporządzenia 
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w sprawie domów samopomocy zostały przeprowadzone. Szkolenia te organizuje kierownik 

domu co najmniej raz na 6 miesięcy. Wszyscy pracownicy zespołu - w badanym okresie 

2017-2018 - brali udział w szkoleniach merytorycznych. Szkolenia obejmowały następującą 

tematykę: „Radzenie sobie z trudnościami w pełnieniu roli terapeuty zajęciowego”, „Zasady 

właściwego kontaktu z rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

(akta kontroli str.87-648, 705-714, 1133-1138, 1249-1252) 

 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Dom nie spełnia standardu usług 

bytowych pod względem funkcji pełnionych przez poszczególne pomieszczenia. 

Kontrolujący sugerują usunięcie krat z okien i zastosowanie innych zabezpieczeń.  

Stwierdzono brak minimalnego wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco – 

aktywizującym. Kierownik Domu zatrudnia pracowników na stanowiskach niezgodnych 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

3. Realizacja procesu wspierająco – aktywizującego uczestnika.  

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy 

postępowanie wspierająco – aktywizujące realizowane jest wspólnie z uczestnikiem, 

na podstawie ustalonego przez zespół wspierająco – aktywizujący indywidualnego planu 

postępowania wspierająco – aktywizującego. 

 

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący przyjęli: 

 akta 5 losowo wybranych uczestników. Kierownik Domu przedłożył listę uczestników 

w podziale na 4 pracowników (4 grupy uczestników). Kontrolujący wybrali trzecią 

osobę z każdej grupy, a z jednej grupy również szóstą osobę. Wg kolejnej numeracji 

na liście, są to uczestnicy, którzy figurowali pod pozycją: 3, 10, 13, 18,  23.  

 dokumentację ze spotkań zespołu wspierająco – aktywizującego w latach 2017-2018r.; 

 wyjaśnienia Kierownika Domu nadesłane pismem z 29.03.2018r. ; 

 dokumenty nadesłane przez Kierownika Domu pismem z 17.04.2018r.; 

 pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie z 16.04.2018r.  
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Analiza dokumentacji wykazała, że jeden z uczestników w badanym okresie zgłosił problem 

naruszenia jego nietykalności osobistej. Wobec czego, kontrolujący rozszerzyli badany zakres 

kontroli, o ocenę sposobu postepowania pracowników Domu w takiej sytuacji.  

 

Ustalono, że wszyscy uczestnicy, których akta badano, kwalifikują się do pobytu 

w środowiskowym domu samopomocy. 

Wszyscy uczestnicy posiadają rozpoznanie lekarza psychiatry, który w zaświadczeniu 

wskazał również typ Domu. Trzy osoby zakwalifikował w typie C, dwie w typie B. W aktach 

trzech badanych uczestników, znajdowało się również orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. W czterech aktach kontrolujący odnotowali zaświadczenie lekarza 

rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach Domu. Wszyscy badani klienci, 

to ludzie w wieku od 25 do 48 lat. Przeważało upośledzenie umysłowe (3 osoby), 

w tym w jednym przypadku sprzężone z zespołem paranoidalnym. Dwie osoby są całkowicie 

ubezwłasnowolnione. 

 

Brak pełnej dokumentacji, wymaganej w postępowaniu administracyjnym.  

Wszystkie niezbędne dokumenty były kompletowane wyłącznie w pierwszym postępowaniu 

administracyjnym, m.in. zaświadczenia lekarskie, wnioski o skierowanie do środowiskowego 

domu samopomocy. Przedłużenie pobytu następowało na wniosek Kierownika 

Środowiskowego Domu Samopomocy, który kierował do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Deszcznie. Wszczynał tym samym, kolejne postepowanie administracyjne. W opinii 

kontrolujących, w toku kolejnych postępowań administracyjnych (zakończonych decyzją 

administracyjną), powinny być zbierane aktualne dokumenty. Wątpliwości kontrolujących 

budzi ponadto wniosek o skierowanie jednego z uczestników (poz. 23). Wniosek podpisała 

inna osoba, o tym samym nazwisku, co uczestnik. Pod nazwiskiem znajduje się dopisek 

„kurator osoby niepełnosprawnej”. W dokumentacji uczestnika, kontrolujący nie znaleźli 

dokumentów potwierdzających ustanowienie kuratora. Decyzję z 21.12.2016r., Ośrodek 

zaadresował do uczestnika, a nie do potencjalnego kuratora.  

Dokumenty tego typu powinny znajdować się w dokumentacji uczestnika Domu. 

Są niezbędne do właściwej komunikacji, oraz rozpoznania sytuacji uczestnika i prowadzenia 

procesu wspierająco –aktywizującego.  
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Czas pobytu w Domu, nie w każdym przypadku był zbieżny, z czasem zaplanowanym 

na realizację postepowania wspierająco – aktywizującego. 

W dwóch przypadkach (pozycja na liście 23,13) zespół wszczął realizację planu 6 marca 

2017r. , a koniec planował na 29.09.2018r. Pierwsze decyzje administracyjne obowiązywały 

na 3 miesiące, tj. od 30.12.2016 do 29.03.2017 - na czas oceny potrzeb i możliwości 

uczestnika. W pierwszym przypadku, Kierownik ŚDS nie przedłożył kontrolującym następnej 

decyzji, pomimo pisemnego wezwania z 26 marca 2018r. W drugim przypadku, czas pobytu 

w decyzji wynosił od 30.03.2017 do 29.09.2018. Inny jest zatem czas założony w decyzji 

kierującej, od czasu realizacji indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego. Plan 

został bowiem ustalony, przed upływem czasu, przeznaczonego na dokonanie rozpoznania 

uczestnika (§ 7 ust 6 i 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). 

W trzech pozostałych badanych przypadkach, dla wszystkich uczestników również 

zapanowano wspieranie i aktywizację 06.03.2017r. – tj. przed upływem czasu na rozpoznanie 

potrzeb i możliwości uczestnika. W dokumencie założono jednak jego realizację, na okres 

pobytu, jaki wskazują zapisy decyzji administracyjnej.  

 

Zespół wspierająco – aktywizujący spotyka się adekwatnie do potrzeb, w celu 

omówienia realizacji indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących.  

Skład zespołu określił Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy , Zarządzeniem 

Nr 1/2017 z  05.01.2017r., zmienionym Zarządzeniem Nr 12/2017 z 14.12.2017r. Ostatecznie 

w skład zespołu wchodzi: 3 terapeutów Domu, instruktor k.o. Domu, kierownik Domu, 

uczestnik w miarę możliwości, specjaliści wspomagający. Do zadań zespołu należy 

m.in. „opracowanie IPPWA – min. 1 x w miesiącu, weryfikacja IPPWA – min. raz na pół 

roku. Zadania zespołu są zatem zgodne z wymaganymi przepisami. W opinii kontrolujących 

zapisy te, nie precyzują, czy opracowanie i weryfikacja planu w określonym czasie dotyczy 

każdego uczestnika.  Z analizy protokołów spotkań zespołu za 2017 i 2018r. wynika, 

że zespół w tym okresie spotkał się 9 razy: 8 razy w 2017r. i 1 raz w 2018r. Tylko podczas 

jednego z tych spotkań, zespół nie zajmował się indywidualnym planem wspierająco - 

aktywizującym uczestników. Zatem częstotliwość spotkań zespołu, jest zgodna z przepisami 

prawa. Zespół spotkał się ponadto 2 razy w 4 przypadkach uczestników, których akta badano 

i 3 razy – w jednym badanym przypadku. W tym, w jednym przypadku – jedno ze spotkań 

dotyczy zmiany osoby odpowiedzialnej za zadania w planie. Pozostałe spotkania, dotyczyły 

realizacji indywidualnego planu wspierająco –aktywizującego. 
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Kontrolujący sugerują rozważenie zmiany sposobu dokumentowania spotkań zespołu. 

Aktualnie z jednego spotkania zespół generuje, tyle dokumentów, ilu uczestników omawia. 

W opinii kontrolujących, z jednego spotkania wystarczy sporządzić jeden protokół, którego 

treść uwzględni wszystkie omawiane problemy uczestników.  

 

Uczestnicy nie biorą udziału w spotkaniach zespołu wspierająco – aktywizującego.  

W żadnym badanym przypadku uczestnik, nie występował w składzie zespołu, w momencie, 

w którym mowa była o jego sytuacji. W części przypadków, uczestnicy podpisali protokół 

spotkania zespołu, co – w opinii kontrolujących – oznacza tylko, że mieli wiedzę o tym, 

że zespół spotkał się w ich sprawie. Podpisali się również (lub ich opiekunowie prawni) 

pod indywidualnymi planami wspierająco – aktywizującymi.  

 

Diagnoza potrzeb uczestników nie zawiera pełnego uzasadnienia, oceny stopnia 

ich zaspokojenia.  

Diagnoza potrzeb uczestnika zawiera opis każdej potrzeby w podziale na: uzasadnienie 

(zaobserwowane dowody), przyczyny niezaspokojenia, zdolności i umiejętności do spełnienia 

…,aspiracje i pragnienia …, zasoby ośrodka … Każda potrzeba zawiera ocenę punktową. 

W opinii kontrolujących, szerszego opisu wymaga pozycja „uzasadnienie (zaobserwowane 

dowody)”. Zespół koncentruje się głównie na zapisach wywiadu środowiskowego. 

Mało treści wynika z faktycznych obserwacji zachowań uczestnika, na które zespół miał 

3 miesiące (pozycja na liście 13,18,23). Kontrolujący zwracają też uwagę, że w pozycji tej, 

warto opisywać takie zachowania, które świadczą o niezaspokojeniu danej potrzeby. Zapis 

typu „ubogi zasób słownictwa” (poz. nr 23) , nie świadczy – w opinii kontrolujących – o tym, 

że potrzeba nie jest zaspokojona. Może być natomiast przeszkodą do jej zaspokojenia. 

W przypadku jednego z uczestników (pozycja na liście 3) w potrzebie bezpieczeństwa zespół 

wskazał, że cyt. „gdy chce zwrócić na siebie uwagę przejawia zachowania autodestrukcyjne, 

agresję, zamyka się w łazience na klucz i nie odzywa się, inni naśmiewają się z niej”. 

Trudno jednoznacznie, w opinii kontrolujących ocenić, że dotyczy to potrzeby 

bezpieczeństwa. Próby zwrócenia na siebie uwagi, najczęściej wynikają z niepokojonych 

potrzeb uznania, akceptacji i miłości.  

 

Ustalony cel główny do pracy z uczestnikiem nie zawsze odpowiada diagnozie 

niezaspokojonych potrzeb. W dwóch badanych przypadkach zespół zaplanował cel 

pn. „rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad w grupie”. W jednym przypadku (pozycja 



17 

 

na liście 23) dotyczył on potrzeby uznania, w drugim (5) przynależności. W innym przypadku 

(pozycja na liście 18) przyjął jako cel „pobudzanie aktywności artystycznej i społecznej” 

przy budowaniu potrzeby przynależności. W opinii kontrolujących, są to cele szczegółowe, 

które służą realizacji innego, wyższego celu. Przemawia za tym fakt, że przy dążeniu 

do zaspokojenia różnych potrzeb uczestników - zespół zaplanował taki sam cel główny. 

W przypadku jednego z uczestników (pozycja na liście 13), zespół zaplanował „nabycie 

umiejętności budowania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi”, tymczasem 

w rozpoznaniu niezaspokojonych potrzeb – w każdej z nich, przejawia się wątek związany 

z obniżonym poczuciem własnej wartości uczestnika. 

 

Weryfikacja indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących nie odnosi się 

do oceny stopnia realizacji celów i badania ich przyczyn.   

Zespół faktycznie ocenia, zachowanie uczestników, opisuje je jako efekty osiągniętych celów. 

Zawiera też uwagi do dalszej pracy typu: „podejmuje aktywność wyłącznie w swojej grupie 

terapeutycznej”. W opinii kontrolujących są to obserwacje, a nie ocena stopnia realizacji 

celów. Efektem będzie nauka określonej czynności, pod warunkiem że zostanie 

ona zaplanowana w sposobach i metodach realizacji celów. Sposoby i metody realizacji 

celów, w badanej dokumentacji, są skonstruowane bardzo ogólnie, co ich realizatorom daje 

dużą swobodę interpretacji celów. Tak też oceniają efekty realizacji celów. Utrudnia to dalej 

decyzję o kontynuacji lub zmianie celów. Na przykład, w celach szczegółowych, zespół 

zaplanował „nawiązanie współpracy z innymi uczestnikami”. Sposoby realizacji są pisane 

ciągiem, nie wiadomo które z nich odnoszą się do tego celu. Poza tym, również część z nich, 

nosi znamiona celów szczegółowych, Nie da się bowiem określić, na ile udało się zrealizować 

„trening umiejętności społecznych i kulturalnych”. Sposoby i metody powinny być bardzo 

konkretne i jeśli się da, wymierne. Dobrą praktyką są prowadzone w Domu karty obserwacji 

uczestnika, szczególnie w części opisowej, która ujmuje indywidualne zachowanie, stan 

emocjonalny uczestnika w danym dniu. Stanowią narzędzie dla zespołu do weryfikacji 

potrzeb uczestnika i stopnia realizacji założonych celów. W badanej dokumentacji, 

kontrolujący nie znaleźli kolejnej oceny potrzeb uczestnika/ jej weryfikacji.  

 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.)  

(akta kontroli str.723-1252) 
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Ustalono, że występują problemy z rozpoznawaniem potrzeb uczestników, co ma wpływ 

na planowanie indywidualnego wsparcia i aktywizacji uczestnika . Kontrolujący stwierdzili 

również trudności w formułowaniu celów i zadań w indywidualnym planie wspierająco - 

aktywizującym uczestnika, a także w przyporządkowywaniu ich. To z kolei ma wpływ 

na weryfikację założeń planu. Kontrolujący sugerują włączanie uczestników w prace zespołu 

wspierająco – aktywizującego w sytuacjach omawiania ich spraw. Konieczne 

jest zaktualizowanie dokumentacji uczestników w kolejnych postępowaniach 

administracyjnych. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy 

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.)  

 

 

4. Udział uczestników w zajęciach Domu.  

 

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy - powinien działać co najmniej 5 dni 

w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone 

są zajęcia z uczestnikami. Ustawodawca wskazuje wymaganą dokumentację zbiorczą, 

która powinna być prowadzona w Domu. Zobowiązuje również pracowników zespołu 

wspierająco – aktywizującego do dokumentowania swojej pracy, w dziennikach zajęć.   

 

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący przyjęli: 

 analizę dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania obecności uczestników ŚDS; 

 analizę dokumentacji zbiorczej uczestników pn. „Ewidencja uczestników zajęć 

terapeutycznych”; 

 analizę miesięcznych informacji o liczbie uczestników Domu sporządzanych 

w Centralnej Aplikacji Statycznej; 

 wyjaśnienia nadesłane przez Kierownika Domu pismem z 29 marca 2018r., 

na wezwanie kontrolujących z 26 marca 2018r.; 

 dzienniki czterech terapeutów za styczeń 2018r.  

 

Ocenie poddano listy obecności wszystkich uczestników Domu za okres listopad 2017r. – 

styczeń 2018r. oraz miesięczne informacje o liczbie uczestników Domu sporządzane 

w Centralnej Aplikacji Statycznej za ten sam okres listopad 2017r. – styczeń 2018r. 



19 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu dysponuje łącznie 25 miejscami dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z listą sporządzoną przez Kierownika Domu w dniu 

kontroli decyzje kierujące do Ośrodka wsparcia posiadało 25 osób.   

 

Kontrolujący stwierdzili niepełne faktyczne wykorzystanie miejsc, co w opinii zespołu, 

kontrolnego, może wpływać na efektywne wykorzystanie środków finansowych 

przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu.  

W listopadzie 2017r. decyzję, do ŚDS w Brzozowcu, posiadało 28 uczestników 

(na 25 oferowanych miejsc). W pozostałych badanych miesiącach (grudzień 2017r. i styczeń 

2018r.) liczba decyzji była równa liczbie oferowanych przez ŚDS miejsc. Analiza ewidencji 

obecności uczestników wykazała, że Kierownik przyjmuje do Domu kolejne osoby, 

ponad liczbę oferowanych przez Dom miejsc. Pomimo tego - nadal - wykorzystanie miejsc 

jest niepełne. 

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu rocznym „Standardy ŚDS za 2017r.” 

w Centralnej Aplikacji Statystycznej, faktyczne wykorzystanie miejsc w całym 2017 roku  

wynosiło 84% (21 osób). W badanym trzymiesięcznym okresie (listopad 2017r. – styczeń 

2018r.) wykorzystanie miejsc kształtuje się na wyższym poziomie, tj. średnio 87% ogółu 

oferowanych miejsc (listopad 2017r. – 95%, grudzień 2017r. - 75%, styczeń 2018r. - 91%). 

Kontrolujący zgadzają się ze stanowiskiem – ówczesnego - Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, z 14 kwietnia 2011r. Zgodnie z jego treścią dopuszcza się skierowanie nowych 

osób, na które nie będzie przyznana dotacja, aby osoby te wypełniły „lukę” spowodowaną 

częstymi nieobecnościami wcześniej skierowanych osób. Skierowana osoba jest takim samym 

uczestnikiem, jak pozostałe osoby i nie uchyla się jej decyzji kierującej w przypadku powrotu 

wcześniej nieobecnego uczestnika. Dodatkowo przyjęte osoby, nie powinny być liczone 

do wskaźnika zatrudnienia. Zespół kontrolny pozytywnie ocenia przyjmowanie kolejnych 

osób, ponad liczbę oferowanych przez Dom miejsc. Kontrolujący sugerują przyjmowanie – 

nadal - nowych uczestników w miejsce osób stale opuszczających zajęcia w ŚDS. 

Dom zapewnia uczestnikom zajęcia przez 6 godzin dziennie.  

Kontrolującym udostępniono listy obecności uczestników. Na tej podstawie zbadali średni 

czas uczestnictwa osoby w zajęciach Domu, w miesiącach od listopada 2017r. do stycznia 

2018r. Analiza dokumentacji wykazała, że w jednym z badanych miesięcy, uczestnicy 

korzystali z zajęć 5,89 godzin dziennie. W pozostałych – badanych – miesiącach czas 

ten kształtował się następująco:  

 w listopadzie 2017r. – 6,09 godzin dziennie; 
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 w styczniu 2018r.- 6,27 godzin dziennie.  

W trzymiesięcznym okresie poddanym badaniu, średni czas uczestnictwa osoby w zajęciach 

Domu wynosił 6,08 godzin, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Ustalono, że dokumentacja zbiorcza częściowo wyczerpuje wymagania zawarte 

w przepisach cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

Kontrolującym udostępniono dokumentację zbiorczą prowadzoną w Domu: ewidencję 

obecności oraz ewidencje uczestników. Sposób prowadzenia ewidencji obecności jest zgodny 

z §24 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Uczestnicy zajęć potwierdzają swoją 

obecność na zajęciach, składając własnoręczny podpis na listach obecności. W przypadku, 

gdy uczestnik nie ma możliwości podpisania się na liście obecności, zgodnie z §24 ust. 4 

cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, pracownik Domu 

dokonuje wpisu w liście obecności: „obecny”. Dodatkowo, w liście znajdują się adnotacje 

dot. przyczyn nieobecności uczestnika w danym dniu np. „Ch” (choroba), co w opinii 

kontrolujących stanowi dobrą praktykę, służącą stałemu monitoringowi sytuacji uczestnika. 

Dodatkowo powody nieobecności, odnotowywane są w ewidencji uczestników.  

Zespół kontrolny poddał ocenie, przedłożoną przez Kierownika Jednostki, ewidencję 

uczestników Domu pod nazwą „Ewidencja uczestników zajęć terapeutycznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu”, pobyt od 30.12.2016r. Stwierdzono, 

że prowadzone ewidencje uczestników nie zawierają wszystkich elementów wymaganych 

zapisami cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W ewidencji 

uczestników brak jest pozycji: „numer telefonu uczestnika” data przyjęcia uczestnika 

do domu”, uwzględniając §24 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret trzeci cyt. rozporządzenia.  

 

 

Dzienniki dokumentające pracę pracowników zespołu, spełniają - w opinii 

kontrolujących - wymagania zawarte w przepisach.  

Kontrolującym udostępniono dzienniki 4 terapeutów. Każdy pracownik imiennie prowadzi 

miesięczny dziennik w podziale na dni. Kolejny miesiąc poprzedza plan pracy oraz cele 

wynikające do realizacji z indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących 

uczestników. Terapeuta rozpisuje tematykę zajęć w każdym dniu, odnotowuje imiennie udział 

uczestników w zajęciach. Do rozważenia uzupełnienie dokumentów o uwagi dotyczące 

postępów w realizacji celów, założonych w indywidualnych planach wspierająco –
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aktywizujących uczestników. Analiza dzienników za styczeń 2018r. wykazała 98% udział 

badanych uczestników w zajęciach w tym okresie (dotyczy uczestników wskazanych w pkt 5 

protokołu). Kontrolujący wysoko oceniają frekwencję uczestników w zajęciach.  

 

Analiza dokumentacji wykazała naruszenie §6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy – Kierownik Domu nie informował tut. Wydziału 

Polityki Społecznej o zamknięciu Domu.  

Kontrolujący ustalili, że 03 listopada 2017r. oraz 08 stycznia 2018r. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Brzozowcu był zamknięty. Na podstawie pisemnych wyjaśnień nadesłanych 

przez Kierownika Domu ustalono, że w tych dniach zajęcia z uczestnikami nie odbyły się. 

Kierownik ŚDS ustanowił – zarządzeniami - dni wolne od pracy, odpowiednio: 

 03 listopada 2017r. za 11 listopada 2017r.;  

 08 stycznia 2018r. za 06 stycznia 2018r.   

Ustalenie pracownikom Domu, dni wolnych od pracy (w tym przypadku za święta 

przypadające w sobotę), odbyło się zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy. Kierownik Domu 

natomiast nie poinformował tut. Wydziału o tym fakcie, jak również o dokonanych w tym 

zakresie ustaleniach z uczestnikami. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy, dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich 

lub zimowych, na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, 

po uprzednim poinformowaniu m.in. Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu. 

Zatem zamknięcie domu, we wskazanych wyżej terminach, odbyło się z naruszeniem 

przepisów rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

(akta kontroli str.649-722, 867-869, 1253-1366) 
 

 

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały niepełne faktyczne wykorzystanie miejsc. 

Kontrolujący sugerują dalsze przyjmowanie nowych uczestników w miejsce osób stale 

opuszczających zajęcia w ŚDS. 

Kierownik Domu nie informował tut. Wydziału Polityki Społecznej o zamknięciu Domu. 

Dopracowania wymaga dokumentacja zbiorcza Domu zgodnie z treścią protokołu kontroli.  

 

WNIOSKI: 

1. Organizacja pracy Domu częściowo została formalnie uregulowana. Dalszych 

uzgodnień z wojewodą wymaga plan pracy Domu na 2018r. Skorygowania wymagają 

zapisy Statutu Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Ośrodek wsparcia nie spełnia standardu usług bytowych pod względem funkcji 

pełnionych przez poszczególne pomieszczenia.  

http://www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html
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3. Kontrolujący sugerują usunięcie krat z okien i zastosowanie innych zabezpieczeń.   

4. Brak minimalnego wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym. 

5. Kierownik Domu, który sprawował funkcję na dzień kontroli, posiadał kwalifikacje 

wymagane na zajmowanym stanowisku. 

6. Pracownicy posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

z zaburzeniami psychicznymi oraz przeszkolenie i doświadczenie w zakresie 

określonym w §11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy.  

7. Kierownik Domu organizuje szkolenia dla pracowników co najmniej raz na 6 

miesięcy.  

8. Kierownik Domu zatrudniał pracowników na stanowiskach niezgodnych 

z obowiązującymi przepisami.  

9. Stwierdzono niepełne faktyczne wykorzystanie miejsc, co może wpływać 

na efektywne wykorzystanie środków finansowych przekazywanych z budżetu 

państwa na funkcjonowanie Domu. Kontrolujący sugerują – nadal - przyjmowanie 

nowych uczestników w miejsce osób stale opuszczających zajęcia w ŚDS. 

10. Kierownik Domu nie informował tut. Wydziału Polityki Społecznej o zamknięciu 

Domu.  

11. Brak pełnej dokumentacji uczestnika, wymaganej w postępowaniu administracyjnym. 

12. Czas pobytu w Domu, nie w każdym przypadku był zbieżny, z czasem zaplanowanym 

na realizację postępowania wspierająco – aktywizującego. 

13. Zespół wspierająco – aktywizujący spotyka się adekwatnie do potrzeb, w celu 

omówienia realizacji indywidulanych planów wspierająco – aktywizujących. 

Kontrolujący sugerują zmianę sposobu dokumentowania spotkań zespołu.  

14. Występują problemy z rozpoznaniem i oceną przyczyn niezaspokojenia potrzeb 

uczestnika 

15. Dopracowania wymaga dokumentacja związana z indywidualnym postępowaniem 

wspierająco – aktywizującym uczestnika. 

16. Uczestnicy nie biorą udziału w spotkaniach zespołu wspierająco – aktywizującego. 

17. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.)  

18. Dokumentacja zbiorcza (ewidencja uczestników) częściowo wyczerpuje wymagania 

zawarte w przepisach.  

19. Dom stosuje dobre praktyki w sposobie dokumentowania obecności uczestników 

(ewidencja obecności), które służą stałemu monitoringowi sytuacji uczestnika.  

 

Wnioski zawarte w punktach 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17 i 18 stanowią istotne uchybienia, 

w punktach 1, 9, 15 i 16 stanowią uchybienia. W punktach 3 i 13 znajdują się sugestie 

kontrolujących.   

Dom stosuje dobre praktyki w dokumentowaniu obecności uczestników (pkt 19 ).  
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Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Brzozowcu, a stwierdzone w punktach 14-17 również pracownicy zespołu 

wspierająco – aktywizującego.  

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowcu, pod pozycją nr 1.  

 

 

POUCZENIE  

 Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru 

i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu 

kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.  

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem 

protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia 

zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu 

wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli 

stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

wobec zastrzeżeń.  

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano 

Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu, drugi Wójtowi Gminy Deszczno, trzeci 

pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 

            Kontrolujący:     Kierownik jednostki: 

                             

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 08 maja 2018 r.                                 Brzozowiec, dnia 15 maja 2018 r. 
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