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PS-I.431.1.10.2014.AKac 
         

         Pani 

         Elżbieta Nowak 

         Dyrektor 

         Domu Pomocy Społecznej nr 2 

         w Gorzowie Wlkp. 

 

W związku z pismem z dnia 05 lutego 2015r. znak DPS47/080/1/2015r., dotyczącym 

wniesienia uwag do protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy 

Społecznej nr 2 w Gorzowie Wlkp. w dniach: 29 września, 1, 6 i 7 października oraz 28 

listopada 2014r. uprzejmie informuję. 

Zgodnie z § 16 ust. 3 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.) kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo 

zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń dotyczących 

ustaleń zawartych w protokole. Podpisując dokument, nie skorzystała Pani z tego prawa, 

a zatem zespół inspektorów nie posiada możliwości podjęcia dodatkowych czynności 

kontrolnych i dokonania ewentualnych zmian w protokole kontroli, o czym mowa w dalszej 

treści niniejszego rozporządzenia.  

Ustosunkowując się do Pani uwag podanych w wyżej cytowanym piśmie uprzejmie 

wyjaśniam.  

Wnioski zawarte w protokole kontroli, zostały sformułowane na podstawie badanej 

dokumentacji oraz wyjaśnień udzielanych przez Dyrektora Domu, o które proszono  

w sytuacji, gdy ocena badanej dokumentacji budziła wątpliwości.  

Z przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów wynikało, że dwie osoby, które miałyby 

realizować usługi opiekuńcze w Domu były równocześnie pracownikami Gorzowskiego Centrum 

Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. W toku kolejnych czynności, kontrolującym przedłożono 

imienny grafik dyżurów opiekunów SPSS „Krąg” za miesiąc sierpień i wrzesień 2014r. oraz notatkę 

służbową z dnia 3 października 2014r. Z dokumentów tych wynika, że żaden z 21 pracowników 

zatrudnionych w Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krąg” świadczących usługi 

opiekuńcze w Domu (od dnia 1 sierpnia 2014r.) nie jest pracownikiem GCPRiPS. Z uzyskanych  

od pracownika Domu - 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.) informacji wynikało, że dyrektor 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



GCPRiPS zakwestionował fakt jednoczesnego zatrudnienia 2 osób w dwóch jednostkach (GCPR i PS 

oraz DPS), wobec czego osoby te wycofały się ze świadczenia usług opiekuńczych na rzecz Domu. 

Przedłożona dokumentacja wskazuje, że osoby te nie świadczyły  usług w kontrolowanej jednostce.  

Jednocześnie wyjaśniamy, że nie wszystkie stwierdzenia zawarte w protokole należy 

kategoryzować w formie uchybień, jeśli kontrolujący wprost na to nie wskazali. W części 

z nich przedstawiono fakty, których nie poddano ocenie. 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień    

w zakresie standardu usług bytowych i sanitarnych, wskaźnika zatrudnienia pracowników 

zespołu terapetuczno-opiekuńczego, realizacji zajęć terapeutycznych oraz wpływu 

mieszkańca na udział w życiu Domu.  

Stwierdzono uchybienia pod względem liczby pracowników pierwszego kontaktu 

spoza działu terapeutyczno-opiekuńczego, zapewnienia kontaktu mieszkańcom  

z psychologiem i psychiatrą. Zespół kontrolny stwierdził również uchybienia  

w opracowywaniu indywidualnych planów wspierania i uczestnictwa mieszkańców  

w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jak również w zakresie dysponowania 

środkami finansowymi mieszkańców ubezwłasnowolnionych oraz dokonywania zakupów  

dla mieszkańców.   

Czynności kontrolne wykazały również ograniczanie wolności osobistej mieszkańca 

Domu (odebranie kul rehabilitacyjnych mieszkańcowi w celu uniemożliwienia 

przemieszczania się)  

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

nr 2 w Gorzowie 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. Zweryfikować liczbę pracowników pierwszego kontaktu spoza działu terapeutyczno-

opiekuńczego.  

2. Zapewnić mieszkańcom Domu kontakt z psychologiem i psychiatrą na poziomie 

umożliwiającym prowadzenie stałych oddziaływań;  

3. Dopracować dokumentację zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w tym indywidualne 

plany wspierania mieszkańców w oparciu o wskazówki zawarte  

w protokole; 

4. Stosować takie formy pracy z mieszkańcem i zapewnienia mu warunków bezpieczeństwa 

w placówce, które nie ograniczają jego praw, w tym wolności osobistej. 



5. Prowadzić dokumentację mieszkańców w zakresie przechowywania i dysponowania 

środkami finansowymi mieszkańców zgodnie ze wskazówkami zawartymi  

w protokole kontroli. 

 

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 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 
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Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 

 


