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Pani
Maria Wycisk
Prywatny Dom Opieki „Maria”
w Skokowej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23 -  24 listopada 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”, kontrolerzy Elżbieta Pawłowska -  starszy inspektor 

wojewódzki i Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w Prywatnym Domu Opieki „Maria” w Skokowej przy ul. Prusickiej 

2a, zwanym dalej „Placówką”. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania 

Placówki zgodnie ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej, w okresie 

od 1 stycznia 2016 r. do 23 listopada 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 Dyrektorem Placówki była pani Maria Wycisk, odpowiedzialna za realizację zadań 

podlegających kontroli. Działalność Placówki oceniono pozytywnie. Uzasadnieniem 

powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty 

w Protokole kontroli podpisanym bez wnoszenia zastrzeżeń przez Dyrektora Placówki w dniu 

12 stycznia 2018 roku.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Prywatny Dom Opieki „Maria” 

w Skokowej przeznaczony dla 20 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób 

w podeszłym wieku w zakresie potrzeb bytowych spełniał wymagania określone w art. 68
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ust. 4 i ust. 5 ustawy. Na potrzeby mieszkańców przeznaczono 15 pokoi mieszkalnych, w tym 

10 pokoi jednoosobowych i 5 pokoi dwuosobowych. Pokoje jednoosobowe miały 

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

na mieszkańca. Na terenie Placówki znajdowały się cztery stanowiska kąpielowe (natryski) 

oraz 13 toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustaleniami 

dotyczącymi warunków sanitarnych Prywatny Dom Opieki „Maria” spełniał wymogi w tym 

zakresie tj. jedna łazienka przypadała dla nie więcej niż pięciu osób oraz jedna toaleta dla nie 

więcej niż czterech osób.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 1 - 4  ustawy w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków 

Placówka zapewniała śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje oraz posiłki dietetyczne. 

Zachowana była czterogodzinna przerwa między posiłkami, a kolacje podawano 

nie wcześniej niż o godz. 18:00. Drobne produkty żywnościowe oraz napoje dostępne były 

dla mieszkańców również między posiłkami w kuchni Placówki. W zakresie zapewnienia 

odzieży oraz środków higieny osobistej i utrzymania czystości Placówka zapewniała standard 

usług wskazany w art. 68 ust. 3 pkt 3 i ust. 6 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy w zakresie pielęgnacji w chorobie oraz pomocy 

w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych wszyscy mieszkańcy Placówki objęci byli opieką 

medyczną i pielęgniarską świadczoną przez lekarza rodzinnego z Niepublicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej MEDYK sp. z o. o. w Trzebnicy przy ul. Kościelnej 31. Dla mieszkańców 

prowadzona była również gimnastyka przyłóżkowa. Lekarz, raz w tygodniu lub na wezwanie, 

przychodził do Placówki. W nagłych przypadkach wzywano pogotowie ratunkowe.

Terapeuta zajęciowy organizował czas wolny mieszkańcom m.in. korzystali ze 

spacerów, muzyko terapii, zajęć plastycznych, terapii manualnej oraz gier i zabaw na świeżym 

powietrzu. W Placówce obchodzone były święta wynikające z kalendarza liturgicznego, 

imieniny oraz organizowano inne ważne dla mieszkańców uroczystości, co zgodne jest z art. 

68 ust. 3 pkt 2 ustawy. Placówka utrzymywała również stały kontakt z rodzinami 

mieszkańców, pobliskim Kościołem, przedszkolem, szkołą podstawową oraz z zespołem 

ludowym „Trzy Dęby” z Borówek.

W Prywatnym Domu Opieki „Maria” w Skokowej pracę na rzecz mieszkańców 

świadczyło 9 osób, w tym: lekarz, pielęgniarka i terapeuta zajęciowy na podstawie umów 

zlecenia oraz pięciu opiekunów zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Pracownik 

gospodarczy oraz właścicielka Placówki, z wykształcenia rehabilitant, świadczyli pracę 

na zasadach wolontariatu.
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Zgodnie z art. 68a ustawy w Placówce dla każdego mieszkańca prowadzona była 

dokumentacja zawierająca umowę o świadczenie usług, dane osobowe, informacje o stanie 

zdrowia oraz kontakt do osób bliskich lub rodziny.

Sposób świadczenia usług w Placówce gwarantował prawo do godności, wolności, 

intymności i poczucia bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone w trakcie rozmów 

z mieszkańcami.

Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku umieszczone były informacje o posiadanym 

przez Placówkę zezwoleniu Wojewody Dolnośląskiego wraz z numerem wpisu do rejestru 

placówek zapewniających całodobową opiekę oraz informacje o podmiocie prowadzącym. 

Wymóg określony w art. 68a pkt 2 oraz pkt 3 ustawy został spełniony.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Prywatnym Domu Opieki 

„Maria” w Skokowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)




