
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.38.2017.EP

Wrocław, dnia !tb> grudnia 2017 r.

Pani
Joanna Telakowska
Kierownik 
„ARKADIA” Domy 
Emeryta i Rencisty Sp. z o. o. 
w Polanicy Zdrój

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 25 -  26 września 2017 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, kontrolerzy w składzie: Elżbieta Pawłowska -  starszy inspektor wojewódzki 

(przewodnicząca kontroli), Elżbieta Jakubowska -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w Placówce „Arkadia” Domy Emeryta i Rencisty Sp. z o. o. w Polanicy 

Zdrój przy ul. Ogrodowej 7. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania 

jednostki zgodnie ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej obejmującej 

okres od 1 stycznia 2016 r. do 25 września 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem ww. Placówki była Pani Joanna Telakowska 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowością.
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Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny 

zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika Placówki w dniu 

22 listopada 2017 roku.

Placówka działa na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego 

Nr PS.II.dz.g.9013-2/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ze zm., zezwalającej warunkowo Pani Róży 

Stachowiak zam. Ścinawka Górna 50 na prowadzenie placówki pod nazwą: „Arkadia” Domy 

Emeryta i Rencisty Sp. z o. o. w Polanicy Zdroju przy ul Ogrodowej 7, zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, 

która jest wpisana do wojewódzkiego rejestru tych placówek pod nr 2/2006.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że jednostka „Arkadia” Domy Emeryta 

i Rencisty Sp. z o. o. przeznaczona dla 45 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych 

lub osób w podeszłym wieku w zakresie potrzeb bytowych spełniała wymagania określone 

w art. 68 ust. 4 i ust. 5 ustawy. W budynku znajdowała się czynna winda osobowa. Na potrzeby 

mieszkańców przeznaczono 24 pokoje mieszkalne, w tym: 6 -  pokoi jednoosobowych, 

12 - pokoi dwuosobowych, 5 - pokoi trzyosobowych. Pokoje jednoosobowe mają powierzchnię 

nie mniejszą niż 9 m2, a pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 

na mieszkańca.

Na terenie Placówki znajdowały się łazienki wyposażone w stanowiska kąpielowe 

tj. 11 natrysków oraz 12 toalet. Łazienki i toalety dostosowane były do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi warunków sanitarnych Placówka 

spełniała wymogi w tym zakresie tj. jedna łazienka przypadała dla nie więcej niż pięciu osób 

oraz jedna toaleta dianie więcej niż czterech osób.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 1 - 4  ustawy o pomocy społecznej w zakresie wyżywienia 

i organizacji posiłków Placówka zapewniała śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację oraz 

posiłki dietetyczne. Zachowana była przerwa 4 godzinna między posiłkami, a kolacja 

podawana była nie wcześniej niż o godz. 18:00. Produkty żywnościowe oraz napoje były 

dostępne w jadalni.

W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości placówka oferowała standard 

określony w art. 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy.

Mieszkańcy byli objęci opieką medyczną świadczoną, w ramach wizyt domowych, przez 

lekarza pierwszego kontaktu z Przychodni „Medikus” w Polanicy Zdroju. Ponadto psychiatra 

z Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej BONO z Kudowy Zdroju przyjmuje na terenie 

jednostki raz w miesiącu w godz. od 10:00 do 13:00.
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Zatrudniony na 0,50 etatu terapeuta zajęciowy organizuje czas wolny mieszkańcom. 

Obchodzone są święta wynikające z kalendarza liturgicznego, imieniny oraz mieszkańcy 

korzystają ze spacerów, muzykoterapii, zajęć plastycznych, terapii manualnej, gier i zabaw 

na świeżym powietrzu.

Jednostka utrzymuje kontakt z rodzinami, opiekunami, Przedszkolem, Szkołami, Parafią, 

Ośrodkami Pomocy Społecznej, Zespołem Muzycznym z Kłodzka.

W Placówce „Arkadia” Domy Emeryta i Rencisty Sp. z o. o. ogólnie zatrudnionych było 

18 osób, w tym: pielęgniarka na 0,33 etatu, 11 opiekunów na 11,00 etatach, terapeuta zajęciowy 

na 0,50 etatu, 3 kucharki na 3,00 etatach oraz personel pomocniczy: 2 konserwatorów 

na umowę zlecenie.

Zgodnie z art. 68 a ustawy prowadzona była dokumentacja osób przebywających 

w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób 

przebywających, informacje dotyczące stanu zdrowia tych osób oraz dane kontaktowe.

Sposób świadczenia usług gwarantuje mieszkańcom prawo do godności, wolności, 

intymności i poczucia bezpieczeństwa. Fakt ten potwierdzony został w trakcie rozmów 

z mieszkańcami.

Ponadto na zewnątrz oraz wewnątrz budynku były umieszczone informacje o rodzaju 

posiadanego zezwolenia, nr wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, 

zakresie działalności prowadzonej Placówki oraz informacja o podmiocie prowadzącym 

Placówkę.

Nieprawidłowość stwierdzona w takcie kontroli:

i. Placówka „Arkadia” Domy Emeryta i Rencisty Sp. z o. o. w Polanicy Zdrój przy 

ul. Ogrodowej 7 działa na podstawie zezwolenia warunkowego na prowadzenie 

placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku i nie wystąpiła do wojewody o jego zmianę.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające 

ze stwierdzonej nieprawidłowości:

Ad. 1.

Podjąć działania zmierzające do uzyskania na czas nieokreślony zezwolenia wojewody na 

prowadzenie w „Arkadia” Domy Emeryta i Rencisty Sp. z o. o. w Polanicy Zdrój przy

3



ul. Ogrodowej 7 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, na prowadzenie.

Podstawa prawna:

art. 22 ust 3, art. 67 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), § 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania 

i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki 

zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739).

Termin realizacji zalecenia: 31 marca 2018 r.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1769 ze zm.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia 
do Dyrektora W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu. W ojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 
W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej albo kontrolowana jednostka obowiązana jest w  terminie 30 dni do powiadomienia 
W ojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w  wystąpieniu. 
W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy albo 
kontrolowana jednostka jest obowiązana w  terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody 
Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w  wystąpieniu, mając 
na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez W ojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.


