
 

Ulega zmianie treść protokołu kontroli: 

 Treść ustaleń na stronie 5, wiersze 20-21 otrzymują brzmienie:  

„Dyrektor Domu przywróciła pierwotną funkcję pomieszczenia „socjalnego” 

(gościnnego), znajdującego się w części piwnicznej budynku głównego”.  

 Treść ustaleń na stronie 10, wiersze 21-22 otrzymują brzmienie:  

„Dyrektor Domu zatrudnia pracownika zespołu terapeutyczno – opiekuńczego 

na stanowisku tzw. łączonym”.  

 Treść ustaleń na stronie 11, wiersze 6-7 otrzymują brzmienie:  

„Doprecyzowania wymaga dokumentacja dot. zatrudnienia osoby, która świadczy pracę 

wielorodzajową”.  

 Treść ustaleń na stronie 11, wiersze 8-13 otrzymują brzmienie:  

„Kontrolujący stwierdzili, że organizacja dyżurów jest dostosowana do liczby 

mieszkańców Domu. Sposób organizacji pracy Domu nie zmienił się od czasu ostatniej 

kontroli w Jednostce. Z analizowanych grafików dyżurów wynika, że w  listopadzie 

2017r., nie stwierdzono ograniczonego zabezpieczania dyżurów. Zabezpieczenie 

kadrowe, pod względem liczby pracowników na dyżurach, nie budzi zastrzeżeń zespołu 

kontrolnego”. 

 Ustalenia na stronie 11, wiersze 13-25 skreśla się:  

„Ograniczenia kadrowe kontrolujący odnotowują systematycznie w: soboty, niedziele, 

święta w godzinach od 1500-1900. W tym czasie, na dyżurze obecny był 1 pracownik – 

pielęgniarka – dla 47 mieszkańców Domu. W opinii zespołu kontrolnego, stwierdzona 

jednoosobowa obsada kadrowa, nie pozwala na właściwe zabezpieczenie potrzeb 

47 mieszkańców Domu. Jedna pielęgniarka, nie jest w stanie reagować na wszystkie 

sygnały mieszkańców. Kontrolujący ustalili również, że 05.11.2017r., w godzinach 

od 1500-1900, dyżur pełniła pielęgniarka. W tym czasie dyżur pełnił instruktor terapii 

zajęciowej. W opinii kontrolujących taka sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu 

mieszkańców z uwagi na obecność na dyżurze drugiego pracownika zespołu 

terapeutyczno – opiekuńczego”. 

 Treść ustaleń na stronie 12, wiersze 7-10 otrzymuje brzmienie:  

„Dyrektor Domu zatrudnia pracownika zespołu terapeutyczno – opiekuńczego 

na stanowisku tzw. łączonym. Doprecyzowania wymaga dokumentacja 

dot. zatrudnienia osoby, która świadczy pracę wielorodzajową”.  

 Ustalenia na stronie 12, wiersze 9-10 skreśla się:  

„Dodatkowo, stwierdzono ograniczone zabezpieczenie dyżurów w porze dziennej”. 

 Ustalenia na stronie 23, wniosek nr 6 skreśla się:  

„6.Nadal, w Domu występują sytuacje jednoosobowego zabezpieczenia kadrowego 

na części dyżuru dziennego”. 



 Treść ustaleń na stronie 24, wniosek nr 8 otrzymuje brzmienie:  

„Dyrektor Domu zatrudnia pracownika zespołu terapeutyczno – opiekuńczego 

na stanowisku tzw. łączonym. Doprecyzowania wymaga dokumentacja 

dot. zatrudnienia osoby, która świadczy pracę wielorodzajową”. 

 Treść ustaleń na stronie 24, wiersze 30-31 otrzymuje brzmienie:  

„Wnioski zawarte w punktach 2, 4, 9, 12 stanowią istotne uchybienia, w punktach 8, 

10, 11, 14 stanowią uchybienia” 

 

 

 

Gorzów Wlkp., 13 kwietnia 2018r. 

 


