
Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 7 i 8 lutego 2011 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach 

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Kurozwękach  jest  stacjonarnym  domem  pomocy 
społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom posiada 130 miejsc. 
Podmiotem  prowadzącym  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Kurozwękach  jest  Zgromadzenie 
Sióstr  Miłosierdzia  Św.  Wincentego  a  Paulo  (na  podstawie  umowy  ze  Starostą  Powiatu 
Staszowskiego). 
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej  w  Kurozwękach jest  Siostra  Halina Romanowska. 
Dom  Pomocy  Społecznej  w  Kurozwękach  posiada  Regon:  00622717600141  oraz  NIP 
8661426125.  Dom  zarejestrowany  jest  w  Rejestrze  Wojewody  pod  pozycją  Nr  29 
(PS.II.9013/1-17/06 z dnia 11.01.2007 r.).
Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 62.
   
2.  Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia 
do przeprowadzania kontroli:

      Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań 
Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka  Herbuś  –  Inspektor  Wojewódzki  Nr  upoważnienia  64/2011  z  dnia 
27.01.2011r. ( legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Elżbieta   Paluch  -    Inspektor  Wojewódzki   Nr  upoważnienia  65/2011  z  dnia 
27.01.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 7 i 8 lutego 2011 r.

4.Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz.U.  Nr 31, poz.206), art. 22 pkt. 8,9 ustawy z dnia 12 marca 
2004  r.,  o  pomocy  społecznej  (tj.Dz.  U.  z  2009r.  Nr  175,poz.1362  z  późn.zm.), 
rozporządzenia Ministra Polityki  Społecznej  z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837) oraz rozporządzenia Ministra 
Polityki  Społecznej  z  dnia 23 marca  2005 roku w sprawie  nadzoru i  kontroli  w pomocy 
społecznej  (Dz. U. Nr 61  z 2005r.,poz.  543),  zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad 
Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej 
ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach kontrolę problemową.  
Kontrolą objęto okres od  01.01.2010 r. do 8.02.2011 r.

Zakres kontroli:
1.Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
a) usług wspomagających, polegających na:
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- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością 
lokalną, 
-  zapewnieniu  bezpiecznego  przechowywania  środków  pieniężnych  i  przedmiotów 
wartościowych,
-  finansowaniu  mieszkańcowi  domu  nieposiadającemu  własnego  dochodu  wydatków  na 
niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych 
prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.
2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.
3. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.

5. Opis  stwierdzonego  w  wyniku  kontroli  stanu  faktycznego,  w  tym  ujawnionych 
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

W dniu  kontroli  w Domu  zamieszkiwało  130 osób,  z  tego:  2  osoby przebywały  
w szpitalu, 1 na urlopie. Od stycznia 2010 roku do domu pomocy społecznej:
• przyjęto - 28 osób,
• zmarło  - 22 osoby,
Wśród  osób  zamieszkujących  Dom przebywają  4  osoby  całkowicie  ubezwłasnowolnione. 
Opiekunami prawnymi ubezwłasnowolnionych mieszkańców w 3 przypadkach jest rodzina, 
w  1  pracownik  DPS.  Ponadto  w  DPS  przebywają  2  osoby  umieszczone  na  podstawie 
postanowienia  Sądu.  Miesięczny  pełny  koszt  utrzymania  jednego  mieszkańca  DPS  
w Kurozwękach wynosi 2.420  zł. 
DPS w Kurozwękach 27 listopada 2009 r. otrzymał Certyfikat ISO 9001:2008 (załącznik 1) 
w zakresie świadczenia mieszkańcom  przez DPS całodobowej opieki, rehabilitacji i terapii 
zajęciowej.  W  związku  z  powyższym  dla  spełnienia  wymagań  normy  ISO  9001:2008, 
wprowadzono  do funkcjonowania DPS szereg dodatkowych procedur,  zgodnie z którymi 
każda  czynność  pracowników  DPS  musi  być  odpowiednio  dokumentowana.  Ponadto  dla 
zapewnienia wymagań normy ISO 9001:2008 wyznaczony zespół pracowników, dokonuje 
kontroli właściwego wykonywania i dokumentowania w/w procedur.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a. Usługi wspomagające.

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

DPS  w  Kurozwękach  umożliwia  wszystkim  mieszkańcom  udział  w  terapii  zajęciowej. 
Pomieszczenie do terapii  znajduje się na parterze Domu. Placówka posiadała  roczny plan 
zajęć  terapeutycznych  dla  mieszkańców  na  rok  2010  i  2011,  w  planach  tych  ogólnie 
wpisywane są planowane zajęcia terapeutyczne na dany miesiąc, ponadto terapeuta zajęciowy 
sporządza wykaz zrealizowanych zajęć terapeutycznych w danym miesiącu z dokładną datą.  
Dodatkowo  terapeuta  zajęciowy  prowadzi  dziennik  osób  uczęszczających  na  terapię 
zajęciową.
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Mieszkańcy Domu  mogą korzystać z następujących form terapii zajęciowej tj.: socjoterapii, 
muzykoterapii,  biblioterapii,  choreoterapii,  ludoterapii,  ergoterapii,  kinezyterapii, zajęć 
plastyczno – manualnych, arteroterapii, silveterapii. W trakcie wizji lokalnej, w dniu 7 lutego, 
w terapii  zajęciowej  uczestniczyło  27 mieszkańców, poprzez przygotowywanie elementów 
dekoracyjnych. Terapia zajęciowa prowadzona przez DPS jest zróżnicowana  i dostosowana 
do potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym również dla osób leżących.
Mieszkańcy  posiadają  dostęp  do  radia  i  TV  w  salach  dziennego  pobytu.  Niektórzy  
mieszkańcy mają własne odbiorniki RTV w swoich pokojach. 

- Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu.

Podnoszenie  sprawności  i  aktywizacja  ruchowa  mieszkańców  domu  prowadzona  jest  
w formie ćwiczeń gimnastycznych oraz zabiegów fizykalnych wykonywanych na zlecenie 
lekarza.  Rehabilitacja  w  formie  ćwiczeń  indywidualnych  prowadzona  jest  na  sali 
gimnastycznej  codziennie.  Ćwiczenia  są  dostosowywane  do  schorzeń  występujących  
u mieszkańców. Mieszkańcy korzystają  również z zabiegów oferowanych w Domu są to: 
galwanizacja,  jonoforeza,  prądy  interferencyjne,  prądy  diadynamiczne,  elektrostymulacja, 
magnetoterapia,  ciepłolecznictwo,  krioterapia,  laseroterapia,  hydroterapia,  inhalacje, 
ultradźwięki,  aquavibron – masaż  wibracyjny.  Rehabilitację  dla  mieszkańców prowadzi  3 
pracowników (2 fizjoteraputów zatrudnionych  na 1,5 etatu i  1 rehabilitant  zatrudniony na 
pełnym etacie).  Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć rehabilitacyjnych w specjalnie do 
tego  przeznaczonych  pomieszczeniach,  korzystają  z  rehabilitacji  przyłóżkowej.  Na  dzień 
kontroli  tego typu rehabilitacji  korzystało 24 osoby. Natomiast z gimnastyki usprawniającej 
codziennie korzystało  111 osób. W trakcie kontroli w Domu przebywały 44 osoby leżące, 
wymagające  wykonywania  przy  nich  wszystkich  czynności  samoobsługowych  
i opiekuńczych, 32 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, 16 osób poruszających 
się z balkonikiem, 1 osoba poruszająca się o kulach, 12 z laską oraz 1 z trójnogiem.
Pracownicy rehabilitacji  posiadają  tygodniowy rozkład zajęć z  godzinowym podziałem na 
poszczególne pawilony Domu, w tym na zajęcia dla mieszkańców leżących od 12.30 – 14.30. 
W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację jaka była prowadzona przez rehabilitantów. Na 
dzień kontroli była to: karta usprawniania mieszkańca DPS, kartę taką ma założoną każdy 
mieszkaniec.  Karta zawiera rozpoznanie choroby danego mieszkańca,  dane osobowe (imię
 i  nazwisko,  PESEL),  datę  zlecenia  lekarza,  podpis  lekarza,  zlecenie  lekarskie  (rodzaj 
zabiegów rehabilitacyjnych), datę odstawienia zabiegów, podpis fizjoterapeuty wykonującego 
zabiegi.  Dodatkowo  do  karty  załączony  jest  wykaz  wykonywanych  zabiegów 
rehabilitacyjnych (zgodnie ze zleceniami  lekarza)  w którym rehabilitant  wpisuje dokładny 
rodzaj wykonanych zabiegów, a także datę i podpis rehabilitanta, który wykonał dany zabieg. 
Reasumując,  rehabilitantka  i  fizjioteraputki  DPS  podnoszą  sprawność  mieszkańców  
i aktywizują ich do zajęć rehabilitacyjnych. Dowodem tego są wpisy w kartach usprawniania 
mieszkańca oraz opinie mieszkańców uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych.

- Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych. 

Mieszkańcy  DPS  mają  możliwość  uczestniczenia  w  praktykach  religijnych  i  kontaktu  
z kapłanem. W DPS znajduje się kaplica, gdzie chętni mieszkańcy mogą codziennie o 6.30 
korzystać z odprawianej w niej Mszy Świętej, a także mają stały kontakt z kapłanem.
W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są różne wyjazdy typu wycieczki i wyjazdy 
okolicznościowe np.: do Częstochowy, Końskich, Sandomierza, Kalkowa – Godowa, Szkoły 
Podstawowej w Wiązownicy Dużej, Strzegomiu i Rakowie.
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Ponadto  mieszkańcy  Domu  uczestniczą  w  różnego  typu  imprezach  okolicznościowych 
organizowanych  w  placówce.  Dom  współpracuje  z  sąsiadującymi  Domami  Pomocy 
Społecznej,  gdzie  podopieczni  spotykają  się  na  wspólnie  organizowanych  imprezach 
okolicznościowych np. zabawach tanecznych, wspólnym grillowaniu.
DPS w Kurozwękach w pełni zaspokaja wszystkim mieszkańcom Domu potrzeby religijne  
i  kulturalne.  Potwierdzeniem  powyższego  są  bardzo  pozytywne  opinie  pytanych 
mieszkańców.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W Domu funkcjonuje Samorząd Mieszkańców w następującym składzie:
Przewodniczący - p. Aleksander Z.
Zastępca - p. Stefan W.
Członkowie - p. Władysława J., Krystyna N., Helena K., Daniela Sz., Magdalena W.
W  przedstawionych  do  kontroli  dokumentach  stwierdzono,  iż  spotkania  Samorządu 
Mieszkańców  odbywają  się  w  zależności  od  potrzeby.  Ostatnie  spotkanie  (15.11.2010r.) 
dotyczyło: wyborów samorządowych – poprawności głosowania oraz wyboru w/w samorządu 
mieszkańców. Wszystkie spotkania Rady Mieszkańców są protokołowane przez pracownika 
socjalnego.   
Reasumując, Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

-  Stymulowanie  nawiązywania,  utrzymywania  i  rozwijania  kontaktu  z  rodziną  
i społecznością lokalną.

Mieszkańcy Domu mogą  być  odwiedzani  przez  rodziny i  znajomych  codziennie  (nie  ma 
ustalonych dni). Stały kontakt z mieszkańcami utrzymuje 29 rodzin. Personel domu pomaga 
mieszkańcom  w  kontaktach  z  rodzinami  (listy,  telefony).  Ponadto  kierownik  zespołu  
i pracownicy socjalni Domu często rozmawiają z rodzinami mieszkańców zachęcając ich do 
odwiedzania  podopiecznych,  a  także  do  zabierania  ich  do  domów  rodzinnych  na  święta, 
wakacje,  uroczystości  rodzinne.  Z  informacji  uzyskanych  od  pracowników  socjalnych 
wynikało, iż niewiele jest rodzin, które współpracują z DPS, w tym zabierają mieszkańców do 
domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne. Dom współpracuje  z chętnymi 
rodzinami poprzez zachęcanie rodzin do kontaktów z mieszkańcami, jednakże nie przynosi to 
oczekiwanych  skutków.  Często  rodziny  znacznie  ograniczają  kontakty  z  mieszkańcami  
i  nie  chcą  współpracować  z  personelem  Domu,  czego  dowodem  jest  niska  liczba 
odwiedzających (systematycznie odwiedza 29 rodzin). Rodziny odwiedzające mieszkańców 
mają możliwość skorzystania z noclegu w pokoju gościnnym. Dom zaprzestał organizowania 
spotkań integracyjnych z rodzinami mieszkańców w związku z tym,  iż podjęte próby,  nie 
przynosiły oczekiwanych  efektów, dlatego też zaniechano ich organizowania.
Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez zapraszanie dzieci 
i  młodzieży ze  szkół,  a  także  poprzez  wyjazdy mieszkańców na imprezy integracyjne  do 
innych tego typu placówek i szkół. 
Reasumując, DPS w Kurozwękach nawiązuje, utrzymuje i rozwijania kontakty z rodzinami 
chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.

-  Zapewnienie  bezpiecznego  przechowywania  środków  pieniężnych  i  przedmiotów 
wartościowych.

Dom posiada procedurę postępowania z depozytami  wartościowymi mieszkańców. Zgodnie 
z tą procedurą Dom dysponuje pieniędzmi mieszkańców w zależności od woli mieszkańca lub 
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jego  opiekuna  prawnego.  Pracownikiem  odpowiedzialnym  za  prowadzenie  spraw 
depozytowych mieszkańców jest kasjer Domu, który dokonuje podziału obowiązków wśród 
pracowników socjalnych  w zakresie  wypłat  potrzebnych  kwot pieniężnych  mieszkańcowi, 
zgodnie  z  udzielonymi  upoważnieniami.  Ponadto  procedura określa  osoby uprawnione do 
odbioru  depozytu  po  śmierci  mieszkańca.  Chętni  mieszkańcy  (poprzez  podpisanie 
stosownego  oświadczenia)  mogą  wpłacać  pieniądze  za  pośrednictwem  DPS  na  rachunek 
bankowy,  tzw.  depozyty.  Za  zgodą  mieszkańca  lub  opiekuna  prawnego  (na  podstawie 
upoważnienia) pobierane jest z depozytów odpłatność za leki, pieluchy, opatrunki i artykuły 
spożywcze. 

- Finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na 
niezbędne  przedmioty  osobistego  użytku,  w  kwocie  nieprzekraczającej  30%  zasiłku 
stałego. 

W DPS nie przebywają  mieszkańcy nie posiadający własnego dochodu.  

DPS zakupuje wszystkim mieszkańcom co miesiąc:  mydło,  papier toaletowy,  szampon do 
mycia włosów oraz w miarę potrzeb dla mężczyzn krem do golenia, maszynki jednorazowe.

- Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji 
o tych prawach dla mieszkańców domu.

Mieszkańcy  przy  przyjęciu  do  DPS  zapoznawani  są  przez  pracownika  socjalnego  
z  Regulaminem Mieszkańca,   który jest  dostępny dla  mieszkańców w każdym pawilonie 
Domu i w pokoju pracownika socjalnego Domu. 
Ponadto  organizowane  są  spotkania  mieszkańców  z   pracownikiem  socjalnym,  terapeutą 
zajęciowym  i  opiekunami,  na  których  omawiane  i  rozwiązywane  są  sprawy  istotne  dla 
mieszkańców,  głównie  zagospodarowanie  wolnego  czasu  -  wycieczki,  wyjazdy,  itp.,  na 
spotkaniach takich mieszkańcy na bieżąco są informowani o  swoich prawach i zmianach  
w przepisach ich dotyczących.

- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

W Domu prowadzony jest zeszyt skarg i wniosków mieszkańców, jednakże na dzień kontroli 
inspektorzy nie stwierdzili żadnych wpisów w zeszycie. Dom posiada procedurę dotyczącą 
rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców, zgodnie z którą skargi i wnioski przyjmuje 
dyrektor DPS. W zależności od rodzaju skargi lub wniosku dyrektor rozwiązuje dany problem 
sam lub przy udziale komisji pracowników, w skład której wchodzą: przełożona pielęgniarek 
lub kierownik zespołu,  pracownik socjalny,  opiekunka. W ciągu 7 dni  od złożenia skargi 
mieszkaniec DPS jest powiadamiany o podjętej decyzji odnośnie skargi lub wniosku.
Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora DPS wynika, iż w sytuacji kiedy skarga lub wniosek 
wymaga natychmiastowego podjęcia decyzji, sprawa rozstrzygana jest w trybie pilnym.

II. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS

W trakcie kontroli sprawdzono kilka losowo wybranych  akt osobowych mieszkańców 
oraz  indywidualne  plany  wspierania  mieszkańców.  Sprawami  mieszkańców  (prowadzenie 
akt, przyjęcia, kontakty z rodzinami itp.) zajmuje się  pracownik socjalny. Podczas kontroli 
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akt mieszkańców ustalono, iż mieszkańcy posiadają aktualne decyzje odpłatności za pobyt. 
Sprawdzono następujące akta osobowe mieszkańców: Heleny B., Stefana Z., Janiny W.
W skład w/w akt osobowych mieszkańca wchodzi:
- arkusz ewidencyjny, oświadczenie dot. złożonego depozytu, pełnomocnictwo do pobierania 
poczty,  upoważnienie do dysponowania 30% świadczenia,  prawa i obowiązki mieszkańca, 
decyzja kierująca i odpłatności,  wywiad środowiskowy i jego aktualizacja, korespondencja 
z ZUS, KRUS, OPS, PCPR i inne, faktury, rachunki, oświadczenie o pochówku w przypadku 
zgonu,  w  tym  informacja  o  zajęciu  się  pochówkiem  przez  DPS,  orzeczenie  o  stopniu 
niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie.
Akta osobowe mieszkańców prowadzone są prawidłowo.

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano również plany indywidualnego wspierania 
mieszkańca.  Sprawdzono  wyrywkowo  plany:  Bronisławy  S.,  Władysława  G.,  Magdaleny 
W/w plany zawierają następujące elementy:
- kartę mieszkańca (dane osobowe),
- ocenę aktywności mieszkańca, 
- ocenę pielęgnacji mieszkańca,
- plan i ocenę podejmowanych działań opiekuńczych w zakresie pielęgniarstwa,
-  plan i  ocenę podejmowanych działań aktywizujących w zakresie  pracy socjalnej,  terapii 
zajęciowej i  rehabilitacji.
Każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu,  który koordynuje 
w/w planem. 

Ponadto Dom prowadzi następującą dokumentację dotyczącą mieszkańców:
- historię choroby mieszkańca,
- książkę raportów pielęgniarskich,
- zeszyt spotkań samorządu mieszkańców,
- zeszyty medyczne: pomiaru glukozy, ciśnienia krwi i inne.
- ewidencję nieobecności mieszkańców (przepustek, urlopów, pobytów w szpitalu),
- zeszyt odwiedzin mieszkańców,
- ewidencję osób oczekujących na umieszczenie w DPS, 
- ewidencję dowodów osobistych,
- księgę główną przyjęć i wypisów,
- rejestr zdawczo – odbiorczy.
Dom prawidłowo prowadzi wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą mieszkańców.

III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.

Stan zatrudnienia w Domu na dzień  kontroli  wynosił  96 osób (91,25 etatu).  Dom 
zatrudnia następujących pracowników:
1. Dyrektor             -      1 etat 
2. Główna księgowa             -      1 etat
3. Pracownicy administracyjni -   4 etaty
3. Pracownicy socjalni  - 2, 25 etatu, 
4. Pielęgniarki        -    16 etatów 
5. Opiekunki           -    8 etatów
6. Instruktor terapii zajęciowej – 1,5 etatu
7. Rehabilitant – 1 etat
8. Fizjoterapeuta – 1,5 etatu
9. Pokojowe   -  32 etaty

6



10. Dietetyk – 1 etatu,
11. Kapelan  - 0,5 etatu,
11. Personel gospodarczy - 21 etatów
Aktualnie  wskaźnik  zatrudnienia  pracowników  zespołu  terapeutyczno-opiekuńczego 
przypadającego na 1 mieszkańca  wynosi :
Liczba mieszkańców  -  130
Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, w przeliczeniu na etaty – 78,75 

WSKAŹNIK      78,75 : 130 =  0,6
Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych i wspomagających określonym w rozporządzeniu 
MPS  z  dnia  19 października 2006 r. w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 217, 
poz.1837)  -  wskaźnik  zatrudnienia  pracowników  zespołu  opiekuńczo  -  terapeutycznego  
w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych powinien wynosić  0,6  co oznacza, że 
Dom osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników opiekuńczo-terapeutycznych.  

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe następujących pracowników:
- kierownika zespołu  p. Krystyny S.
- rehabilitantki p. Estery B.
- pracowników socjalnych p. Iwony S. i Anny W.
W/w pracownicy Domu posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje na zajmowanym 
stanowisku. 
Ponadto,  Dyrektor  Domu  przedstawił  wykaz  wszystkich  zatrudnionych  osób  w  DPS 
(załącznik  nr  2) z  którego  wynikało,  iż  wszystkie  zatrudnione  w  DPS  osoby  posiadają 
odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. 

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 7 i 8 luty 2010 r. pracownicy  znajdowali 
się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy: Władysława J., Krystyna N., Helena 
K. nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:
- analizę dokumentacji,
- rozmowę z Dyrektor Domu s. Haliną Romanowską,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu, 
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Kurozwękach.

Treść protokołu i  ustalenia  wynikające  z kontroli  omówiono z  Dyrektor  Domu s.  Haliną 
Romanowską.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W związku z otrzymaniem Certyfikatu dla zapewnienia wymagań normy ISO 9001:2008, 
wprowadzono  do funkcjonowania DPS szereg dodatkowych procedur, gdzie każda czynność 
pracowników  DPS  musi  być  odpowiednio  dokumentowana.  Ponadto  wyznaczony  zespół 
pracowników,  dokonuje  częstych  kontroli  właściwego  wykonywania  i  dokumentowania 
procedur.
- DPS w Kurozwękach umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która 
jest zróżnicowana  i dostosowana do potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym również dla 
osób leżących.
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-  Rehabilitantka  i  fizjioteraputki  DPS  podnoszą  sprawność  wszystkich  mieszkańców  
i aktywizują ich do zajęć rehabilitacyjnych.
- DPS w Kurozwękach wystarczająco zaspokaja wszystkim mieszkańcom potrzeby religijne 
i kulturalne.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
-  Dom  nawiązuje  utrzymuje  i  rozwija  kontakty  z  rodzinami  chętnymi  do  współpracy  
i społecznością lokalną.
-  Placówka  zapewnienia  właściwe  i  bezpieczne  przechowywanie  środków  pieniężnych  
i przedmiotów wartościowych.
-  W DPS nie ma  mieszkańców nieposiadających  własnego dochodu,  którym zapewniałby 
wydatki na niezbędne przedmioty osobistego użytku.
- Pracownicy DPS przestrzegają praw mieszkańców, w każdym pawilonie Domu, na tablicy 
ogłoszeń,  wywieszone  są  prawa  mieszkańców,  ponadto  pracownicy  socjalni  udzielają 
informacji o prawach mieszkańców domu przy przyjęciu oraz na zebraniach z mieszkańcami.
- Pracownicy DPS sprawnie załatwiają skargi i wnioski mieszkańców domu.
- Dom prawidłowo prowadzi wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą mieszkańców.
-  Wszyscy  pracownicy  Domu  posiadają  wymagane  wykształcenie  i  kwalifikacje  na 
zajmowanych stanowiskach.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole 
kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu.
Kierownik  jednostki  podlegającej  kontroli  może  odmówić  podpisania  protokołu  kontroli, 
składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa 
podpisania  protokołu  kontroli  nie  stanowi  przeszkody  podpisania  protokołu  przez  zespół 
inspektorów  i  sporządzania  zaleceń  pokontrolnych.  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  właściwego,  do  spraw  pomocy  społecznej  wydziału  urzędu 
wojewódzkiego w terminie  7 dni od dnia otrzymania  protokołu.  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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec 
zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane 
analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów ( § 16 rozporządzenia Ministra 
Polityki  Społecznej  z  dnia 23 marca  2005 roku w sprawie  nadzoru i  kontroli  w pomocy 
społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: 
Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Kurozwękach  oraz  Dyrektor  Wydziału  Polityki 
Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Protokół podpisali:
Ze strony jednostki kontrolującej:                              Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Agnieszka Herbuś                                                     Dyrektor DPS w Kurozwękach
      
2. Elżbieta Paluch                             s. Halina Romanowska

Protokół sporządzono:15.02.2011r.                    Protokół podpisano: 03.03.2011r.
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WYKAZ   ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Certyfikat  ISO 9001:2008, w zakresie świadczenia mieszkańcom DPS 
                             Kurozwęki całodobowej opieki, rehabilitacji i terapii zajęciowej.

Załącznik nr 2 – wykaz wszystkich zatrudnionych osób w DPS Kurozwęki.
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