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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29 -  30 maja 2017 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) zespół 

kontrolerów: Marian Tagliber -  przewodniczący kontroli i Elżbieta Pawłowska -  kontroler, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w Pensjonacie Opiekuńczo -  Rehabilitacyjnym 

SENIOYITA w Psarach 50, 56-209 Jemielno (zwany dalej ’’placówką”). Czynności kontrolne 

dotyczyły organizacji i funkcjonowania placówki w zakresie realizacji zadań wynikających 

z art. 68 i art. 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 930 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 29 maja 

2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem placówki była Sylwia Baryga odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowością.

Ustalenia kontroli -  dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika placówki -  zostały zawarte w protokole, 

do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że pomieszczenia użytkowane przez 

18 mieszkańców znajdowały się na parterze budynku. Przy wejściu do budynku wykonano 

pochylnię dla osób niepełnosprawnych, jednak pozbawioną poręczy.



Mieszkańcy mieli do dyspozycji pokoje i łazienki zgodnie ze standardem określonym 

w art. 68 ust. 4 i 5 ustawy. Placówka posiadała pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, 

pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Jedna 

łazienka przypadała dla nie więcej niż pięciu osób, a toaleta - dla nie więcej niż czterech osób. 

Wszystkie te pomieszczenia zostały wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej 

sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Tym samym zostały spełnione określone 

przepisami wymogi art. 68 ust. 5 ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w zakresie wyżywienia i utrzymania 

czystości przestrzegane są wymogi art. 68 ust. 6 ustawy - mieszkańcy mają zapewnione 

śniadanie, obiad, kolację, podwieczorek oraz posiłki dietetyczne, z zachowaniem 

czterogodzinnej przerwy między nimi. Ponadto, przez całą dobę, mają dostęp do żywności 

i napojów.

W ramach świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy, 

mieszkańcom udzielano pomocy w zakupie niezbędnej odzieży i obuwia oraz zabezpieczano 

w środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne 

do higieny osobistej oraz nie rzadziej niż raz dziennie sprzątano pomieszczenia mieszkalne, 

co odpowiada standardom określonym w art. 68 ust. 6 pkt 5 - 6  ustawy.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy mieszkańcom zapewniano pomoc 

w czynnościach życia codziennego, organizację czasu wolnego, pielęgnację w czasie choroby 

oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Prowadzono szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce. Zgodnie 

z art. 68 a ust. 1 ustawy, zawierała ona umowę na świadczenie usług podpisaną przez 

świadczeniobiorcę, jego opiekuna prawnego lub pełnomocnika, dane identyfikacyjne 

mieszkańca oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny lub opiekuna prawnego. Ponadto 

zawarte były w niej informacje dotyczące stanu zdrowia, posiadane orzeczenia i zalecenia 

lekarskie. Prowadzono także ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie 

placówki, która zawierała datę, zakres świadczeń i świadczeniodawcę.

Na podstawie udostępnionej ewidencji nie stwierdzono przypadków stosowania 

w placówce przymusu bezpośredniego.

Sposób świadczenia usług, zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy, uwzględniał stan zdrowia, 

sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby 

przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do 

godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone w trakcie 

rozmów z mieszkańcami.
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W trakcie kontroli stwierdzono, że na zewnątrz budynku jest umieszczona tablica 

z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki i numerem wpisu 

do rejestru. Ponadto wewnątrz budynku, na tablicy ogłoszeń, znajdowała się informacja 

o podmiocie prowadzącym placówkę oraz zakresie jej działalności, tym samym został 

spełniony wymóg wynikający z art. 68 a pkt 2 i pkt 3 ustawy.

Stwierdzona nieprawidłowość:

1. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych pozbawiony 

barierek.

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 stwierdzonej nieprawidłowości:

Uzupełnić poręcze w pochylni 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.) oraz § 71 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: do 31 października 2017 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j .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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