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Siostra
Halina Romanowska

                                                                       Dyrektor
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ul. Kościelna 4
28 – 200 Staszów

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła 
wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 7, 8 luty 2011 r. w 
Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.  Kontrola została przeprowadzona 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).  Kontrolą objęto okres od  01.01.2010 r. do  
8.02.2011 r.  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).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 62.
W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:
1.Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
a) usług wspomagających, polegających na:
- 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.



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.
- 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.
- DPS nie ma mieszkańców nieposiadających własnego dochodu, 
- 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.

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.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, nie wydano zaleceń.

          Wystąpienie pokontrolne podpisała
          z up. Wojewody Świętokrzyskiego
          Renata Segiecińska
          Z-ca Dyrektora 

                                                              Wydziału Polityki Społecznej
                                                                           Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Do wiadomości:
1. Zgromadzenie SS. Miłosierdzia
      Św. Wincentego a Paulo

             ul. Tamka 35
             00 – 355 Warszawa
       2.   Starosta Powiatu Staszowskiego
            ul. Świerczewskiego 7
            28 – 200 Staszów
      3.   a/a.


