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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 i 4 grudnia 2017 roku na podstawie art. 22 ust. 10 oraz art. 126 i art. 

127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 425 z dnia 

24 listopada 2017 r. zespół kontrolerów w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor 

wojewódzki, przewodnicząca kontroli i Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki, 

kontroler, przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Opieki im. św. Jadwigi w Brzegu 

Dolnym. Tematem kontroli była ocena standardu usług wynikających z art. 68 i 68 a ww. 

ustawy, obejmująca okres od 23 listopada 2016 r. do 1 grudnia 2017 r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem ww. Placówki była Pani Edyta Warchoł 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku z pismem dotyczącym podejrzenia 

uszkodzenia ciała mieszkanki w dniu 5 listopada 2017 r. na terenie ww. Placówki.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez kierownika Placówki, upoważnionych pracowników 

oraz rozmów z mieszkańcami zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym 

bez zastrzeżeń przez Kierownika w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.



Dom Opieki im. św. Jadwigi w Brzegu Dolnym posiada zezwolenie Wojewody 

Dolnośląskiego na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 

przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku - decyzja Wojewody 

Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.18.2014 z dnia 19 września 2014 roku ze zm. W dniu 

kontroli na terenie Placówki przebywały 93 osoby. Mieszkańcy dysponowali wyposażonymi 

pokojami o wymaganym metrażu i łazienkami zgodnie z standardem określonym 

w art. 68 ust. 4 pkt 3 oraz 68 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy. Czynności kontrolne potwierdziły, 

że Placówka w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym zainstalowania 

windy w budynkach wielokondygnacyjnych spełniła warunki określone w art. 68 ust. 4 pkt 

1 ustawy o pomocy społecznej.

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

i organizacji posiłków Placówka zapewniła I i II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację 

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

podawana była nie wcześniej niż o godz. 1800. Mieszkańcom zapewniano przez całą dobę 

dostęp do posiłków oraz napoi.

Pensjonariuszom zapewniono utrzymanie czystości oraz środki i przybory niezbędne 

do higieny osobistej określone w art. 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy mieszkańcom organizowano czas wolny 

poprzez m.in. wspólnie spędzanie świąt wynikające z kalendarza liturgicznego, urodziny, 

biblioterapię, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz współpracę z placówkami 

oświatowymi.

W ramach usług opiekuńczych realizowano zadania określone art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 3 ustawy. Pracownicy udzielali pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

zapewniali pielęgnację i opiekę higieniczną, pomoc w załatwianiu spraw osobistych 

oraz umożliwiono mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Rozmówcy 

nie wnosili uwag w tym zakresie, potwierdzili swoje zadowolenie z usług świadczonych 

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

o nieprzestrzeganiu podstawowych praw mieszkańców.

Zgodnie z art. 68 a ustawy prowadzono dokumentację osób przebywających 

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

przebywających, informacje dotyczące stanu zdrowia oraz dane kontaktowe. Umowy 

o świadczeniu usług podpisane były przez mieszkańca oraz członka rodziny lub osobę 

upoważnioną.



Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku w widocznym miejscu były umieszczone tablice 

zawierające informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia, nr wpisu do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę, zakresie prowadzonej działalności oraz informacja 

o podmiocie prowadzącym Placówkę.

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

POUCZENIE:

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 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.


