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Wrocław, dnia j \) grudnia 2017 r

Pan
Józef Nowara
Prezes Zarządu
„Pałac Tomice” Spółka z o.o.
w Tomicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29 września 2017 r. oraz 6 października 2017 r. na podstawie art. 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 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów: Dorota Kamińska, starszy 

inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) i Małgorzata Siłka, inspektor wojewódzki 

(kontroler), przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Seniora Gabriela Nowara 

w Tomicach, 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 29 września 2017 r. Kierownikiem 

Jednostki do dnia 16 września 2017 r. była Pani Genowefa Nowara, obecnie odpowiedzialny 

za realizację kontrolowanych zagadnień jest Pan Józef Nowara.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.17.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. 

Pani Gabriela Nowara uzyskała zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę 

całodobową dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku 

o nazwie „Dom Seniora Gabriela Nowara” w Tomicach 2. W dniu kontroli w Placówce 

przebywało 58 osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, bądź niepełnosprawnych 

ruchowo, które zamieszkiwały w 31 pokojach usytuowanych na trzech kondygnacjach budynku. 

Stan ten był niezgodny z ww. decyzją Wojewody Dolnośląskiego, w myśl której Placówka 

gwarantowała zapewnienie standardu usług bytowych dla 22 osób w 11 pokojach, usytuowanych
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na parterze i I piętrze budynku. Art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy stanowi, że wojewoda wydaje 

zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy. 

W toku postępowania kontrolnego wpłynął wniosek Spółki „Pałac Tomice” Sp. z o.o.

0 zmianę ww. decyzji w zakresie zwiększenia do 58 liczby miejsc. Z uwagi na przekształcenie 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Gabrielę Nowara w ww. Spółkę, wniesiono 

również o zmianę podmiotu prowadzącego i dotychczasowej nazwy Placówki na „Pałac 

Tomice” oraz potwierdzono, że jej Kierownikiem jest Pan Józef Nowara -  Prezes Zarządu 

Spółki.

W toku oględzin obiektu ustalono, że w pozbawionym barier architektonicznych budynku 

Placówki znajdują się pomieszczenia wskazane w art. 68 ust. 4 i 5 ustawy tj. pokój dziennego 

pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Trzy pokoje 

mieszkalne na parterze oraz 11 usytuowanych na I piętrze posiadały wymagany metraż

1 wyposażenie. W odniesieniu do liczby miejsc w ww. pokojach Placówka posiada jedną 

łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, 

wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. 

W toku kontroli okazano jeszcze 17 pomieszczeń mieszkalnych, w tym: 1 usytuowany 

na parterze, 5 pokoi - na I piętrze oraz 11 - na II piętrze budynku. Z uwagi na fakt, że zezwolenie 

Wojewody Dolnośląskiego nie obejmowało prowadzenia działalności gospodarczej w formie 

placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

lub osobom w podeszłym wieku w ww. pomieszczeniach odstąpiono od ich oceny pod 

względem spełnienia standardu w zakresie miejsca zamieszkania. W zakresie wyżywienia 

Jednostka realizuje standard określony przepisami, z wyjątkiem czasu wydawania kolacji. 

Ustalono, że kolacja była wydawana od godz. 1700 do godz. 1730, co jest niezgodne z art. 68 

ust. 6 pkt 2 ustawy w myśl którego ostatni posiłek powinien być podawany nie wcześniej niż

0 godzinie 1800. Placówka zapewnia utrzymanie czystości oraz mieszkańcom - środki

1 przybory niezbędne do higieny osobistej.

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

oraz ust. 3 ustawy w zakresie udzielania pomocy w czynnościach życia codziennego 

i załatwianiu spraw osobistych oraz zapewnienia pielęgnacji i opieki higienicznej. Jednostka 

umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy mają 

zorganizowany przez Placówkę czas wolny i utrzymują kontakt z rodziną, jak również 

z 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.
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Jednostka prowadzi 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. 

Ustalono w toku kontroli, że 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 toku kontroli ustalono, że na budynku Placówki nie było wymaganej przepisami 

tablicy z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku, a w budynku nie umieszczono informacji dotyczącej podmiotu 

i zakresu działalności Jednostki, co jest niezgodne z z art. 68 a pkt 2 i 3 ustawy.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Na terenie Placówki przebywało o 36 mieszkańców więcej niż przewidywało zezwolenie 

Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.17.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

2. Kolacja była wydawana od godz. 1700 do godz. 1730.

3. W widocznym miejscu na budynku Placówki nie umieszczono wymaganej przepisami 

tablicy zawierającej informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu 

do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

4. W budynku Placówki nie było tablicy ogłoszeń, z informacją dotyczącą: zakresu 

prowadzonej działalności oraz podmiotu prowadzącego, w tym informacji o siedzibie lub 

jego miejscu zamieszkania.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Uregulować kwestię prowadzenia Placówki zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego 

Podstawa prawna: art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1769 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie
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Ad. 2

Kolację wydawać nie wcześniej niż o godz. 1800.

Podstawa prawna: § 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Umieścić w widocznym miejscu tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego 

zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

Podstawa prawna: § 68 a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku Placówki,

prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. 

Podstawa prawna: § 68 a pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 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 Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda 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 Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag 
i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę 
zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej 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 Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.

Ad. 3

Ad. 4

informacje dotyczące: zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu

POUCZENIE
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