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Pani
Lidia Łotocka
Dyrektor
Domu Seniora „Grześ”
w Karpaczu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 9 - 1 0  sierpnia 2017 r. na podstawie aft. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) zwana dalej 

„ustawą”, zespół kontrolerów: Dorota Kamińska, starszy inspektor wojewódzki

(przewodnicząca kontroli) i Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki (kontroler), 

przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Seniora „Grześ” w Karpaczu, zwanym dalej 

„Jednostką” lub „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 

9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 r. 

Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z art. 68 i art. 68 a ustawy. Kontrolą objęto okres 

od 1 stycznia 2016 r. do dnia 9 sierpnia 2017 r. Dyrektorem Jednostki jest Pani Lidia Łotocka, 

która jest odpowiedzialna za realizację kontrolowanych zagadnień.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Jednostka realizuje standard usług bytowych określony w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

W pozbawionym barier architektonicznych budynku znajdują się pomieszczenia wskazane 

w art. 68 ust. 4 i 5 ustawy. Pokoje mieszkalne posiadają wymagany metraż i wyposażenie. 

Ogólna liczba łazienek odpowiada normom wyznaczonym w ustawie. W zakresie wyżywienia 

Dom realizuje standard określony przepisami. Placówka zapewnia utrzymanie czystości oraz 

środki i przybory niezbędne do higieny osobistej.

W ramach usług opiekuńczych realizowane są zadania określone w art. 68 ust. 1 pkt 1 

oraz ust. 3 ustawy. Pracownicy Jednostki udzielają pomocy w czynnościach życia codziennego, 

jak również zapewniają pielęgnację i opiekę higieniczną. Jednostka zapewnia mieszkańcom



pielęgnację w czasie choroby i umożliwia im korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. 

Mieszkańcy mają zagwarantowaną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, a ich czas wolny 

jest odpowiednio organizowany. Pensjonariusze utrzymują kontakt z rodziną i lokalnym 

środowiskiem.

Pensjonariusze w rozmowach z kontrolerami potwierdzili, że są zadowoleni z usług 

świadczonych w Jednostce. W trakcie kontroli nie odebrano uwag, które mogłyby świadczyć 

o nieprzestrzeganiu podstawowych praw mieszkańców.

Jednostka prowadzi szczegółową dokumentację mieszkańców, o której mowa art. 68 a 

ustawy, w tym: informacje o stanie zdrowia, ewidencję przypadków korzystania z świadczeń 

zdrowotnych na terenie placówki oraz umowy o świadczeniu usług zawierające wymagane 

przepisami dane. Umowy o świadczenie usług podpisane były przez członków rodzin. Należy 

mieć na względzie, że w obecnym stanie prawnym osoba reprezentująca przy podpisywaniu 

umowy pensjonariusza posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych powinna 

wykazać się pełnomocnictwem do podejmowania tej czynności w jego imieniu, a w przypadku 

osób ubezwłasnowolnionych stosownym postanowieniem sądu opiekuńczego i zgodą tego sądu 

na umieszczenie podopiecznego w placówce.

W widocznym miejscu na budynku umieszczono nazwę Placówki oraz numer wpisu do 

rejestru Wojewody Dolnośląskiego placówek świadczących opiekę całodobową osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wskazane jest 

umieszczenie informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia. Zgodnie z art. 68 a pkt 2 ustawy 

podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym 

miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą 

informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku. Zapewniono dostęp do informacji dotyczącej podmiotu i zakresu 

działalności Jednostki.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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