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Pan
Krzysztof Markiewicz
Kierownik
Domu Seniora w Górach Sowich
57-451 Świerki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 9 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 22 pkt 10, art. 126 i art.127 ustawy z dnia 

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

„ustawą” oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 263 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zespół 

kontrolerów: Ewelina Zygmunt, starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący kontroli 

i Marta Bożek, starszy inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę 

doraźną w „Domu Seniora w Górach Sowich”, zwanego w dalszej części wystąpienia 

„Domem Seniora” lub „Domem”. Tematem kontroli była ocena przestrzegania standardu 

usług opiekuńczych, zapewniających kontakty z otoczeniem oraz sposobu ich świadczenia 

w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze skargą Pana J.L. na uniemożliwienie 

Skarżącemu kontaktów telefonicznych i osobistych z przebywającą w „Domu Seniora 

w Górach Sowich” Panią J.S. Ponadto Skarżący zasygnalizował m.in. brak możliwości 

wychodzenia na spacery pensjonariuszy Domu Seniora, brak należytej opieki lekarskiej 

wobec Pani J.S. i złego jej traktowania w placówce oraz działania wbrew woli Pani J.S. 

w kwestii kontaktowania się ze Skarżącym.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Domu Seniora zostały zawarte w protokole, 

do którego nie wniesiono zastrzeżeń.



W okresie objętym kontrolą Kierownikiem „Domu Seniora w Górach Sowich” był 

Pan Krzysztof Markiewicz, odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie przestrzeganie standardu usług 

opiekuńczych, zapewniających kontakty z otoczeniem oraz sposobu ich świadczenia 

w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej.

Decyzją nr PS-KNPS.9423.5.2015 z dnia 17 marca 2015 r. Wojewoda Dolnośląski 

wydał zezwolenie na prowadzenie w „Domu Seniora w Górach Sowich” w Świerkach 

placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

lub osobom w podeszłym wieku. Dom Seniora jest wpisany do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę, funkcjonujących w ramach działalności gospodarczej, 

pod nr 2/2015.

W toku kontroli ustalono, że Pani J.S. przebywa w Domu Seniora na podstawie 

umowy o świadczenie usług. W treści umowy określono prawa mieszkańca przebywającego 

w Domu, a w § 7 ust. 1 przedmiotowej umowy zamieszczono zapis: „Zasady funkcjonowania 

Domu zostały ujęte w regulaminie Domu”. W trakcie kontroli nie przedłożono stosownego 

dokumentu, natomiast Kierownik Domu zapewnił, że każda osoba zainteresowana pobytem 

w „Domu Seniora w Górach Sowich”, przed podpisaniem umowy, jest ustnie informowana 

o obowiązujących na terenie Domu prawach i obowiązkach. Przy ubieganiu się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie, w ramach działalności gospodarczej, placówki zapewniającej 

całodobową opiekę, ustawodawca nie przewiduje dołączenia do wniosku regulaminu 

organizacyjnego placówki. Niemniej jednak, w związku z powoływaniem się w treści umowy 

o świadczenie usług na „Regulamin Domu”, wskazane jest opracowanie tego dokumentu, 

regulującego pobyt osoby na terenie „Domu Seniora w Górach Sowich”.

W wyniku kontroli ustalono, że „Dom Seniora w Górach Sowich”, w ramach usług 

opiekuńczych, zapewniał mieszkańcom m.in. pielęgnację oraz kontakty z otoczeniem, 

w sposób indywidualny wyznaczał zakres świadczonych usług oraz dostosowywał się do 

sytuacji osoby ich potrzebującej. Sposób świadczenia usług opiekuńczych uwzględniał stan 

zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną mieszkańca. Pani J.S. miała zapewnioną pomoc 

w czynnościach życia codziennego oraz była objęta opieką medyczną pozytywnie wyrażała 

się na temat personelu opiekuńczego, dbającego o czystość, posiłki oraz higienę. Pani J.S. 

poinformowała, że czuje się w Domu bezpiecznie, kontrolującym oświadczyła, że nie życzy
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sobie kontaktów ze Skarżącym. Mieszkańcy posiadali możliwość swobodnego poruszania się 

na terenie Domu oraz w jego otoczeniu, mogli spędzać czas wolny na zewnątrz budynku, 

korzystając ze spacerów.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w zakresie kontrolowanych zagadnień, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.
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