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Pani
Edyta Warchol
Kierownik
Domu Opieki im. Sw. Jadwigi
w Brzegu Dolnym

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22 i 23 listopada 2016 r., na podstawie art. 22 ust.10, art. 126 i art.127 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolny w składzie: Marian Tagliber -  inspektor wojewódzki 

-  przewodniczący kontroli i Dorota Kamińska -  starszy inspektor wojewódzki -  kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Opieki im. Sw. Jadwigi 

w Brzegu Dolnym przy Alejach Jerozolimskich 24 zwanym dalej „placówką”. Tematem 

kontroli była ocena standardu usług określonych w art. 68 i 68 a ustawy w okresie 

od 1 stycznia 2015 r. do 22 listopada 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 czerwca 2016 r. 

przez Wicewojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2016 r. W okresie objętym 

kontrolą kierownikiem placówki była Pani Edyta Warchoł, która odpowiadała za wykonanie 

zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Ustalenia kontroli - dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika placówki zostały zawarte w protokole, do którego 

nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak ZP-KNPS.9423.6.2016 z dnia 

27.09.2016 r. placówka dysponuje 77 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle 

chorych lub osób w podeszłym wieku. W dniu kontroli w placówce przebywało 76 osób. 

Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje i łazienki zgodnie ze standardem określonym w art.



68 ust. 4 i 5 ww. ustawy. Placówka całodobowej opieki funkcjonuje w dwóch budynkach: 

budynek główny i budynek B. W budynku głównym mieszka 61 osób, a w budynku B -  15 

osób. Budynek główny składa się z czterech kondygnacji, na które można dostać się windą 

osobową. Ponadto, do wewnątrz prowadzą dwa wejścia. Od frontu można wejść po schodach 

na drugą kondygnację. Wejście od strony ogrodu, na pierwszą kondygnację, stanowi podjazd 

bez poręczy dla osób niepełnosprawnych. Budynek B składa się z dwóch kondygnacji. Część 

mieszkalną stanowi pierwsza kondygnacja (parter) przeznaczona dla 15 osób, do której 

prowadzi podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych.

Ustalono na podstawie przedłożonej przez Kierownika placówki dokumentacji, 

że mieszkańcy otrzymują dziennie trzy podstawowe posiłki: śniadanie podawane o godz. 900, 

obiad o godz. 1300 i kolacja o godz. 1800. Przygotowywane są także posiłki dietetyczne. 

Ponadto mieszkańcy otrzymują II śniadanie o godz. I I 00 i podwieczorek o godz. 1600 oraz 

mają dostęp do posiłków i napojów przez całą dobę. W czasie rozmów mieszkańcy 

potwierdzili wyżej opisaną i ustaloną w trakcie kontroli organizację wyżywienia, z wyjątkiem 

czasu podawania kolacji. Rozmówcy wskazali, że ostatni posiłek otrzymują między godziną 

1700 a godziną 1800.

W ramach świadczenia usług opiekuńczych pracownicy placówki udzielali pomocy 

w podstawowych czynnościach życiowych, zapewniali pielęgnację w czasie choroby, opiekę 

higieniczną, zabezpieczali pomoc w załatwianiu spraw osobistych i kontakty z otoczeniem.

Dom prowadzi niezbędną dokumentację osób w nim przebywających wymienioną 

w art. 68 a ust. 1 ustawy. Prowadzona jest ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych, 

w której są odnotowywane ww. świadczenia udzielone mieszkańcom. Udostępniona 

do wglądu ewidencja przypadków stosowania przymusu bezpośredniego nie zawierała 

wpisów.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na zewnątrz budynku głównego jest umieszczona 

tablica z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności 

i numerem wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto na tablicy 

ogłoszeń wewnątrz budynku widnieje informacja o zakresie działalności placówki oraz

0 podmiocie prowadzącym.

Sposób prowadzenia placówki uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną

1 intelektualną, prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa 

-  co zostało potwierdzone w trakcie rozmów z mieszkańcami.



Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Mieszkańcy wskazali, że kolacj ę otrzymuj ą przed godziną 1800.

2. Wejście od strony ogrodu posiada podjazd bez poręczy dla osób niepełnosprawnych.

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 zalecenie 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

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

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie 

Ad 2.

Uzupełnić poręcze w podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

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

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

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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