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Dyrektor  
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w Skwierzynie 

 

 

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

(Dz. U. 2016r., poz. 930 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 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964) 

upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 czerwca 2016r. przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu 

Pomocy Społecznej w Skwierzynie w zakresie zapewnienia warunków do realizacji zadań 

na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole 

kontroli, do którego pismem z dnia 27 września 2016r., złożyła Pani zastrzeżenia. Pismem 

z dnia 27 października 2016r., znak: PS-I.431.3.8.2016.MMik przekazano Pani stanowisko 

zespołu inspektorów podpisane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Pismem z dnia 4 listopada 2016r. zwróciła Pani 

dwa egzemplarze podpisanego i zaparafowanego protokołu kontroli. 

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 i pozbawione przykrych zapachów. 

Pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego posiadają wymagane przepisami 

kwalifikacje. Liczba osób (etatów) zatrudnionych w zespole jest zgodna z ustawowymi 

wymaganiami. Faktycznie pracownicy zespołu angażowani są w realizację obowiązków 

wykraczających poza czynności wspierające mieszkańca lub poza charakter zajmowanego 

stanowiska, co wskazuje na zapotrzebowanie zatrudnienia innych grup zawodowych 

w Domu. Dodatkowo stwierdzono ograniczone zabezpieczenie dyżurów oraz braki formalne 

w dokumentacji kadrowej.   

Czynności kontrolne wykazały naruszenie standardów pod względem przyjmowania 

mieszkańców ponad statutową liczbę miejsc wskazaną w zezwoleniu wojewody lubuskiego 

przy jednoczesnym braku wymaganych standardów (sanitarnych, bytowych, obecność barier 

architektonicznych wewnątrz budynku). Mieszkańcom ogranicza się dostęp do realizowanych 

usług wspomagających wskutek udostępniana pomieszczenia rehabilitacyjnego 

innej instytucji. W opinii kontrolujących liczba kąpieli mieszkańców sklasyfikowanych 
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w skali Barthel 0-40 punktów nie jest dostosowana do potrzeb i możliwości mieszkańców. 

Do dopracowania pozostaje procedura toalety i kąpieli w Domu, jadłospisów mieszkańców 

wymagających stosowania indywidualnych diet oraz zmiana czasu wydawania posiłków.  

W związku z powyższym, sposób wszystkich badanych w toku kontroli zadań 

w Domu realizowany jest z istotnymi uchybieniami, bądź uchybieniami, co szczegółowo 

skategoryzowano w protokole kontroli.  

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. Uregulować kwestię liczby mieszkańców do statutowej liczby miejsc w Domu 

nie później niż do dnia 31 grudnia 2016r., zgodnie z art. 57 i 57a ustawy o pomocy 

społecznej; 

2. Spełnić wszystkie warunki wymagane standardem w zakresie usług bytowych 

i sanitarnych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole, na mocy art. 57 

i 57a cyt. ustawy; 

3. Dostosować liczbę oraz rodzaj określonych grup zawodowych w zespole 

terapeutyczno – opiekuńczym do indywidualnych potrzeb mieszkańców, w myśl 

art. 55 cyt. ustawy oraz §6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy 

społecznej; 

4. Pracownikom zespołu terapeutyczno – opiekuńczego powierzać zadania 

wynikające wyłącznie z charakteru zajmowanego stanowiska, zgodnie  

ze wskazówkami zawartymi w protokole, w myśl art. 55 cyt. ustawy oraz §6 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; 

5. Zapewnić mieszkańcom posiłki w wymaganych odstępach czasu oraz dopracować 

dokumentację dot. stosowania indywidualnych diet w przypadku osób 

tego wymagających w oparciu o §6 ust. 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia;  

6. Dostosować liczbę kąpieli do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców 

oraz dopracować dokumentację dot. procedury toalety i kąpieli w Domu, w świetle 

art. 55 cyt. ustawy.  

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 podjętych działań 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  

Dyrektor 
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