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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19 i 20 lutego 2018 r. na podstawie art. 22 ust. 10 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”, zespół kontrolerów: Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki 

(przewodnicząca kontroli), Dorota Kamińska, straszy inspektor wojewódzki (kontroler) oraz 

Magdalena Grodzka inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadzili kontrolę doraźną 

Domu Opieki „Majowy Sen” w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 40, zwanym dalej 

„Jednostką” lub „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 39 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2018 r., w związku ze skargą na działalność 

Jednostki, w tym na bezprawne, zdaniem skarżącego, przetrzymywanie jednego 

z mieszkańców. Ponadto zarzuty dotyczyły nieprawidłowego funkcjonowania Placówki 

w zakresie usług bytowych tj. miejsca pobytu (nieprzystosowanego i niepełnego wyposażenia 

pokoi), wyżywienia oraz utrzymania czystości, a w zakresie usług opiekuńczych: kontaktów 

z otoczeniem, organizacji czasu wolnego oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem standardu wynikającego 

z art. 68 i art. 68 a ustawy. Kontrolą objęto okres od 10 sierpnia 2017 r. do dnia 19 lutego 

2018 r. Za realizację kontrolowanych zagadnień była odpowiedzialna Pani Monika Matusz, 

Kierownik Jednostki.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami.



Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że liczba mieszkańców przebywających 

w dniu kontroli w Placówce nie przekraczała ilości miejsc określonych decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.10.2016.MJ z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Budynek i jego otoczenie pozbawione były barier architektonicznych. W obiekcie jest 

zamontowana winda, szerokość korytarzy oraz możliwość poruszania się schodami nie 

budziły zastrzeżeń. W pierwszym dniu kontroli okazano kontrolującym 27 pokoi o metrażu 

nie budzącym zastrzeżeń oraz dwa pomieszczenia mieszkalne, których powierzchnia 

naruszała standard określony w art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy. W toku oględzin stwierdzono, 

że w pokojach zamieszkującym osobom zapewniono wymagane przepisami wyposażenie, 

z wyjątkiem trzech pokoi w których brakowało szafy, oraz 5 pokoi w których nie było szafki 

nocnej dla każdego mieszkańca. Kontrolującym okazano w dniu oględzin magazyn 

z szafkami przyłóżkowymi, niemniej ww. stan nie gwarantował wyposażenia, o którym mowa 

z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy. Ponadto stwierdzono, że w pokoju zajmowanym przez 

4 mieszkańców, dwoje z nich to osoby leżące, co było niezgodne z art. 68 ust. 4 a ustawy. 

W myśl ww. przepisu pokój może być czteroosobowy, jeśli jest zajmowany wyłącznie przez 

osoby leżące. W drugim dniu kontroli stwierdzono, że usunięto część z ww. nieprawidłowości 

tj. przekształcono dwa pomieszczenia w pokoje gwarantujące mieszkańcom metraż zgodny 

z przepisami, pokój czteroosobowy na pomieszczenie mieszkalne przeznaczone dla trzech 

osób, jak również doposażono pięć z ww. pokoi w brakujące meble.

W obiekcie znajdowały się wymagane przepisami pomieszczenia, o których mowa 

w art. 68 ust. 5 ustawy. Liczba łazienek spełniała normę wyznaczoną przepisami, tj. jedna 

łazienka przypadała dla nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech 

osób. W łazienkach i toaletach były uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym 

korzystanie z tych pomieszczeń, z wyjątkiem ogólnodostępnej łazienki, w której 

zamontowano ww. udogodnienia w toku kontroli.

Organizacja wyżywienia w Placówce w zakresie: zapewnienia podstawowych 

posiłków i diet, dostępu do drobnych przekąsek i napojów oraz możliwości spożywania 

w pokoju, jak również karmienia spełniała standard, o którym mowa w art. 68 ust. 6 ustawy, 

z wyjątkiem pory podawania ostatniego posiłku. Część osób z którymi przeprowadzono 

rozmowy wskazywała, że kolacja była wydawana pomiędzy godziną 17 00 a 1800, co było 

niezgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy. W myśl ww. przepisu ostatni posiłek nie powinien 

być podawany wcześniej niż o godzinie 1800.

W trakcie kontroli pokoje i łazienki oraz pomieszczenia ogólnego użytku były czyste. 

Stan higieniczny oraz czystość ubioru i pościeli mieszkańców również nie budziły zastrzeżeń. 

W rozmowach mieszkańcy nie wnosili uwag dotyczących braków środków higieny osobistej.
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Ustalenia kontroli doraźnej wskazują, że mieszkańcy Jednostki mieli zapewnioną stałą 

opiekę, a personel opiekuńczy udzielał im pomocy w czynnościach dnia codziennego. 

Placówka zapewniała mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych. Lekarz pierwszego 

kontaktu przychodzi na wizyty raz w tygodniu, w nagłych przypadkach wzywane jest 

pogotowie ratunkowe. Z informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, że mieszkańcy byli 

wożeni są do lekarzy specjalistów. Ponadto pięć razy w miesiącu pełniła dyżur pielęgniarka 

oraz ratownik medyczny. Placówka dysponuje pomieszczeniem do rehabilitacji, w którym 

trzy razy w tygodniu świadczył usługi fizjoterapeuta.

Placówka w ramach usług opiekuńczych zapewniała mieszkańcom organizację czasu 

wolnego. W dni powszednie odbywały się zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, a w sali 

dziennego pobytu do dyspozycji mieszkańców znajduje się TV. W toku kontroli uzyskano 

informację, że organizowane były święta oraz spotkania okolicznościowe.

Z rozmów przeprowadzonych w toku kontroli wynika, że mieszkańcy mają zapewniony 

kontakt z rodzinami. Placówka współpracowała z różnymi podmiotami na rzecz integracji 

ze środowiskiem.

Mieszkańcy informowali kontrolujących, że ich prawa są w Jednostce przestrzegane.

Placówka prowadziła dokumentację mieszkańca, w której znajdowały się umowy

0 świadczenie usług, dane identyfikacyjne mieszkańca oraz dane opiekunów bądź członków 

rodzin. Ustalono, że część ww. umów podpisana była przez inne osoby niż mieszkańcy. 

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

1 zgodą tego sądu na umieszczenie podopiecznego w placówce. Ww. dokumentacja zawierała 

dokumenty dotyczące stanu zdrowia mieszkańców. W toku kontroli stwierdzono brak 

ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, 

dźze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń zdrowotnych, którą należało prowadzić, w myśl art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy.

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

tablicy z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru 

placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, co jest niezgodne z art. 68 a pkt 2 ustawy. 

W dniu oględzin w budynku brakowało informacji dotyczącej zakresu działalności Jednostki, 

co zostało uzupełnione, w myśl art. 68 a pkt 3 ustawy, w toku kontroli.
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Nie potwierdził się zarzut bezprawnego przetrzymywania w Jednostce jednego 

z mieszkańców. Z rozmowy przeprowadzonej w toku kontroli wynika, że mieszkaniec 

akceptuje pobyt w Placówce i jest ze świadczonych usług zadowolony.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Metraż dwóch pokoi mieszkalnych nie spełniał wymogu standardu określonego 

przepisami.

2. W pokoju czteroosobowym tylko dwoje mieszkańców było osobami leżącymi.

3. Brak uchwytu w łazience ogólnodostępnej.

4. Brak w wyposażeniu pokoi w których przebywali mieszkańcy szafy, bądź szafki nocnej 

. dla każdego z nich.

5. Kolacja była wydawana od godz. 1700 do godz. 1800.

6. Brak ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki.

7. Na budynku Placówki nie umieszczono tablicy zawierającej informacje o rodzaju 

posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 

w podeszłym wieku.

8. W budynku Placówki nie było informacji dotyczącej zakresu prowadzonej działalności.

Z uwagi na fakt, że w drugim dniu kontroli okazano kontrolującym stan świadczący 

o usunięciu nieprawidłowości nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 8 odstępuje się od wydania zaleceń 

pokontrolnych w powyższym zakresie, pouczając o konieczności przestrzegania standardu 

usług określonego przepisami.

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 4

Wyposażyć pokoje mieszkalne w meble wymagane przepisami.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c 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 

Ad. 5

Kolację wydawać nie wcześniej niż o godz. 1800.

Podstawa prawna: art. 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
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Ad. 6

Prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie 

Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy 

udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna: art. 68a pkt 1 lit. d 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 

Ad. 7

Umieścić w widocznym miejscu tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego 

zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Podstawa prawna: art. 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:mezw\ocznic

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 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.
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