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Pani
Irena Rudzińska
Kierownik
Domu dla Osób Starszych 
STARZYK 
w Jedlinie Zdroju

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 2 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 i Edyta Kubicka 

przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu dla Osób Starszych STARZYK w Jedlinie Zdroju 

przy ul. Chojnowskiej 9, zwanego dalej „Jednostką”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie 

zarządzenia nr 291 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 października 2016 r., w związku 

ze skargą na niezapewnienie podopiecznej Pani A. H. właściwego wyżywienia oraz 

wątpliwości dotyczących realizacji usług opiekuńczych. Uwzględniając powyższe dokonano 

oceny organizacji i funkcjonowania Jednostki w zakresie przestrzegania standardu 

obowiązujących usług. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 listopada 

2016 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była 

Kierownik - Pani Irena Rudzińska.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.



Ustalenia kontroli nie dają podstaw do kwestionowania sposobu realizowania standardu 

usług bytowych w zakresie wyżywienia w odniesieniu do Pani A. H. W okresie objętym 

kontrolą Jednostka zapewniała posiłki zgodnie z przepisami. Ponadto podejmowano działania 

wobec mieszkanki przewidziane standardem usług: udzielano pomocy w karmieniu 

i zapewniono możliwość spożywania posiłku w pokoju. W rozmowach mieszkańcy 

potwierdzili, że pracownicy Jednostki udzielają pomocy w podstawowych, czynnościach 

życiowych. Rozmówcy nie wnosili uwag co do sposobu sprawowania opieki. W trakcie 

ustalania stanu faktycznego stwierdzono zbyt wczesne podawanie mieszkańcom Jednostki 

ostatniego posiłku. Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy kolacja powinna być wydawana nie 

wcześniej niż o godzinie 1800.

Losowo wybrana dokumentacja potwierdza zapewnienie pensjonariuszom pomocy 

w korzystaniu ze świadczeń medycznych. Mieszkańcy objęci byli opieką lekarską, 

w rozmowach poświadczyli, że otrzymują lekarstwa i udzielana jest im pomoc w czasie 

choroby. Rozmówcy nie wnosili uwag co do sposobu zapewnienia im przez Jednostkę opieki 

medycznej. W Jednostce zatrudniony jest personel posiadający wykształcenie medyczne. 

Z ustaleń kontroli wynika, że również Pani A. H. zapewniano kontakt z lekarzem, także 

leczenie farmakologiczne zgodnie z zaleceniami. W stosownej ewidencji widniały dwa zapisy 

udzielenia świadczeń medycznych na terenie Jednostki: w jednym przypadku odnotowano 

wykaz leków, w drugim -  rozpoznanie i zalecenia. Do mieszkanki wzywano również lekarza 

z tzw. opieki wieczorowej, ale żaden z wpisów w ewidencji nie odpowiada temu zdarzeniu. 

Ww. ustalenia, jak również niespójność informacji przekazanych w trakcie kontroli wskazują 

na konieczność odnotowywania w ewidencji wszystkich świadczeń zdrowotnych udzielanych 

na terenie Jednostki, zgodnie z art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy o pomocy społecznej 

tj. ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy 

udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Kolacja podawana jest przed godz. 1800.

2. W ewidencji korzystania przez Panią A. H. ze świadczeń zdrowotnych na terenie 

placówki nie odnotowywano wszystkich przypadków, we wpisach brakowało danych 

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, jak również wskazania 

zakresu wszystkich świadczeń.



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

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

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad.l

Zapewnić podawanie mieszkańcom kolacji nie wcześniej niż o godzinie 1800.'

Podstawa prawna: art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: 28 lutego 2017 r.

Ad.2

W ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki 

każdorazowo dokonywać stosownych wpisów, ze wskazaniem daty i zakresu wszystkich 

świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco

Pouczenie
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.
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