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Pani
Małgorzata Pieczewska
p.o. Dyrektora
Środowiskowy Dom Samopomocy
Al. Słowackiego 1c
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) inspektorzy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydziału Polityki Społecznej, Delegatury w Kaliszu w dniach 6 i 10 lutego 2020 r.
przeprowadzili kontrolę doraźną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowie
Wielkopolskim, w dalszej części określanym skrótem „ŚDS”.
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie kwalifikacji kadry zatrudnionej w ww. ŚDS.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania
wcześniejsze, gdyż miały one związek z przedmiotem kontroli.
Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, który podpisany został
przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 19 lutego 2020 r.
W wyniku kontroli w zakresie kwalifikacji kadry ŚDS stwierdzono, że :
1) jako osoba kierująca jednostką organizacyjną pomocy społecznej spełnia Pani wymogi
w zakresie kwalifikacji zawodowych, wymaganych na zajmowanym przez Panią stanowisku
tj. w zakresie poziomu wykształcenia, jak i posiadania specjalizacji z organizacji pomocy
społecznej oraz stażu pracy w pomocy społecznej, określone w przepisie art. 122 ust. 1 ww.
ustawy o pomocy społecznej oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.
z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.).
Natomiast na okoliczność posiadania, wymaganego przepisem § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia
w sprawie środowiskowych domów samopomocy, co najmniej półrocznego doświadczenia
zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
przedstawiła Pani dwa zaświadczenia wydane przez lekarza psychiatrę.
Z treści tych zaświadczeń wynika, że w okresie od maja do grudnia 2019 r. pracując na
stanowisku kierownika zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w domu pomocy społecznej dla
osób przewlekle somatycznie chorych, miała Pani również kontakt z mieszkańcami tego domu,
przejawiającymi zaburzenia psychiczne. W celu przeniesienia tych mieszkańców do
odpowiedniego typu domu, jak wskazano w jednym z tych zaświadczeń, podejmowała Pani
wspólnie z lekarzem psychiatrą stosowne działania. Powyższe nie wyczerpuje jednak znamion
posiadania przez Panią co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego, polegającego na
realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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2) pracownicy ŚDS:
- posiadają na zajmowanych stanowiskach wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe,
określone w ww. ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 936, ze zm.),
- zatrudnieni na stanowiskach przewidzianych w § 10 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie
środowiskowych domów samopomocy, wskazani w protokole kontroli, posiadają wymagane
co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami
psychicznymi,
- wskazani w protokole kontroli, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie
treningów umiejętności społecznych, posiadają wymagane przeszkolenie, o którym mowa
w przepisie § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
- wskazani w protokole kontroli, nie posiadają wymaganego przepisem § 23 ust. 2 ww.
rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy szkolenia z zakresu usług
wymienionych w § 14 pkt 2a ww. rozporządzenia, obejmujących trening umiejętności
komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów
porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
W Pani przypadku natomiast ustalono, że uczestniczyła Pani w szkoleniu pt. „Metody
pracy z mieszkańcami, w tym komunikacji wspierającej lub alternatywnej”, przy czym
szkolenie to dotyczyło komunikacji werbalnej i niewerbalnej z osobami starszymi, a nie
z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) zalecam:
Niezwłoczne zorganizowanie szkolenia wymaganego przepisem § 23 ust. 2 ww.
rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dla pracowników ŚDS,
którzy dotychczas nie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu usług wymienionych w § 14 pkt 2a
ww. rozporządzenia.
Na podstawie art. 128 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez
Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego zalecenia pokontrolnego, informacji
o jego realizacji.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego zalecenia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia
zastrzeżeń.
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ww. ustawy o pomocy
społecznej jest Pani obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia o realizacji zalecenia,
mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ww. ustawy, kto nie realizuje
zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.
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