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Pani
Joanna Kościelniak
Kierownik
Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego 
dla Osób Starszych i Osób z Chorobą 
Alzheimera w Jodłowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniu 15 listopada 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą”, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska, Małgorzata Siłka, Marian 

Tagliber przeprowadzili kontrolę doraźną Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Osób 

Starszych i Osób z Chorobą Alzheimera w Jodłowie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie 

zarządzenia nr 313 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2016 r., w związku 

z pismem sygnalizującym występowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Jednostki. 

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie standardu usług bytowych i opiekuńczych, jak 

również przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto stan bieżący. Osobą 

odpowiedzialną za realizację ww. zadania była - Pani Joanna Kościelniak, prowadząca 

Placówkę w ramach działalności gospodarczej.

Działalność Jednostki dotyczącą zapewnienia miejsca zamieszkania oceniono 

negatywnie, a sposób realizacji usług w powyższym zakresie świadczy o pomijaniu prawa 

mieszkańców do warunków pobytu zagwarantowanych przepisami. W trakcie kontroli 

ustalono, że na terenie Ośrodka przebywało 50 mieszkańców, tym samym znacząco 

przekroczono limit 43 miejsc wyznaczony w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia



9 grudnia 2015 r. (znak PS.KNPS.9423.23.2015.SG). Przyjmując mieszkańców ponad 

ww. liczbę miejsc zmieniono istotnie warunki pobytu, okazane służbom wojewody przed 

wydaniem ww. zezwolenia. Należy mieć na względzie, że ustawodawca wprowadził standard 

usług świadczonych w placówkach opieki całodobowej dla osób przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku w trosce o zapewnienie im odpowiednich 

warunków pobytu gwarantujących poszanowanie ich podstawowych praw. Art. 68 ust. 4 

ustawy przewiduje, że miejsce pobytu w placówce opieki całodobowej spełnia warunki, jeżeli 

pokoje mieszkalne zapewniające odpowiedni metraż i wyposażenie są przeznaczone dla nie 

więcej niż 3 mieszkańców, a pokój czteroosobowy może być zajmowany wyłącznie przez 

osoby leżące. Stan stwierdzony w trakcie kontroli był niezgodny z ww. standardem. 

W siedmiu pomieszczeniach mieszkalnych zwiększono liczbę miejsc co spowodowało, 

że w jednym pokoju ulokowano 5 osób, w innych -  nie zapewniono właściwego metrażu 6 m2 

na osobę, bądź umieszczono 4 osoby samodzielnie poruszające się. Ponadto do dwóch pokoi 

jednoosobowych można było się dostać przechodząc przez inne pokoje mieszkalne 

zajmowane przez trzy osoby sprawne. Z uwagi na fakt, że większość mieszkańców Placówki 

ze względu na stan zdrowia nie może w należyty sposób dbać o swoje prawa, po stronie 

podmiotu prowadzącego leży szczególny obowiązek świadczenia usług zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wobec powyższego należy przywrócić warunki pobytu 

w Placówce zgodne ze standardem usług w tym zakresie i nie przyjmować osób ponad limit 

miejsc wyznaczony w zezwoleniu Wojewody Dolnośląskiego .

Działalność Placówki w zakresie pozostałych usług bytowych oraz sposobu 

sprawowania opieki oceniono pozytywnie z nieprawidłowością. Na podstawie dokumentacji 

i rozmów z mieszkańcami stwierdzono, że Placówka zapewnia wyżywienie w zakresie 

wymaganym obowiązującym standardem usług. W trakcie kontroli ustalono jednak, 

że kolację mieszkańcy otrzymywali o godz. 1700, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy należy 

podawać ostatni posiłek mieszkańcom nie wcześniej niż o godzinie 1800. W dniu kontroli 

czystość pomieszczeń, widocznej pościeli i ręczników oraz ubioru mieszkańców nie budziła 

zastrzeżeń. Na podstawie zebranych w trakcie czynności kontrolnych informacji nie 

ma podstaw do kwestionowania realizacji w Jednostce usług w zakresie opieki i organizacji 

czasu wolnego.

W kwestii dotyczącej sposobu świadczenia usług z uwzględnieniem praw człowieka 

nie odebrano uwag świadczących o nieodpowiednim traktowaniu mieszkańców przez 

personel Jednostki. Zastrzeżenia budzi jednak fakt, że przy umowach o świadczeniu usług 

podpisanych przez osoby „reprezentujące Pensjonariusza” (według Kierownika Placówki
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byli to członkowie rodzin), brak było - z wyjątkiem dwóch osób ubezwłasnowolnionych - 

pełnomocnictwa do reprezentacji mieszkańca, bądź stosowanego umocowania ustawowego. 

Pani Joanna Kościelniak oświadczyła, że Placówka nie stawia wymogu przy przyjęciu 

przedstawienia dokumentacji o dokonanym ubezwłasnowolnieniu osoby, gdyż „(...) jest 

to prywatna sprawa każdej z rodzin. (...). Niemniej każdorazowo Dyrekcja Ośrodka pyta 

podopiecznego, czy wyraża chęć przebywania w Ośrodku. W niemal wszystkich przypadkach 

pacjent wyraża zgodę na pobyt, choć nie zawsze potwierdzone pisemnie ze względu na etap 

choroby Alzheimera”. Z uwagi na stan zdrowia mieszkańców i konieczność zapewnienia im 

bezpiecznych warunków pobytu, przy przyjęciu do Placówki nie sposób jednak pomijać 

kwestii ustalenia zdolności do czynności prawnych osoby korzystającej z usług. W obecnym 

stanie prawnym osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i świadomą swoich 

decyzji może reprezentować inna osoba w granicach określonego pełnomocnictwa. Natomiast 

umowę dotyczącą osoby ubezwłasnowolnionej podpisuje osoba umocowana przez sąd 

do działania w jej imieniu (przedstawicielstwo ustawowe). Należy mieć na uwadze, 

że w przypadku osób niezdolnych do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem, 

konieczność zapewnienia im opieki w placówce całodobowej wymaga zezwolenia sądu. 

Zasady przyjmowania do Placówki powinny respektować istniejące uwarunkowania prawne 

dotyczące określenia zdolności do czynności prawnych, bowiem tylko w ten sposób placówka 

będzie prowadzona z poszanowaniem wolności i godności osób w niej przebywających.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Na terenie Placówki przebywało o 7 mieszkańców więcej niż przewidywało zezwolenie 

Wojewody Dolnośląskiego znak PS.KNPS.9423.23.2015. SG z dnia 9 grudnia 2015 r.

2. W jednym z pokoi mieszkało 5 osób.

3. W pokojach czteroosobowych nie przebywały osoby leżące.

4. W dwóch pokojach wieloosobowych nie zapewniono wymaganego metrażu na osobę 

w pokoju.

5. Do dwóch pokoi mieszkalnych można było dostać się przechodząc przez inny pokój 

zamieszkiwany przez trzy osoby sprawne.

6. Kolację podawano o godz. 1700.

7. Umowy o świadczeniu usług były podpisane przez członków rodziny bez stosownych 

umocowań w tym zakresie.
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Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Należy dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc określonej w decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego znak Nr PS.KNPS.9423.23.2015.SG z dnia 9 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna: art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do dnia 28 lutego 2017 r.

Ad. 2

Zapewnić mieszkańcom sprawnym miejsce w pokojach nie więcej niż trzyosobowych. 

Podstawa prawna: art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do dnia 28 lutego 2017 r.

Ad. 3

Pokoje czteroosobowe przeznaczyć dla osób leżących.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 4 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t. j .: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do dnia 28 lutego 2017 r.

Ad. 4

W pokojach wieloosobowych zapewnić mieszkańcom powierzchnię 6 m2 na osobę.

Podstawa prawna: art. 68 ust.4 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do dnia 28 lutego 2017 r.

Ad. 5

Zapewnić sposób świadczenia usług w zakresie warunków bytowych z poszanowaniem prawa 

mieszkańców.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do dnia 28 lutego 2017 r.
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Ad. 6

Kolację podawać o godzinie 1800.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do dnia 31 stycznia 2017 r.

Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług respektować uwarunkowania prawne regulujące 

umocowania do działania w imieniu osoby przyjmowanej do Placówki.

Podstawa prawna: § 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)

Art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380) 

Art. 156 w zw. z art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. 2015 poz. 2082 t.j.)

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 930 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń 
pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji 
powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Ad. 7

Pouczenie:
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