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Pan
K rzysztof M arkiew icz
Kierownik
„Domu Seniora w Górach Sowich” 
w Świerkach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 -  27 kwietnia 2018 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 „Dom Seniora w Górach Sowich” w Świerkach 86 (zwanej 

dalej Placówką). Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania jednostki 

zgodnie ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej, obejmującej okres od 

1 stycznia 2017 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem ww. Placówki był Pan Krzysztof Markiewicz, 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie

z nieprawidłowością.

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

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

30 maja 2018 roku.



Placówka działa na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego 

nr PS-KNPS.9423.5.2015 z dnia 17 marca 2015 r. zezwalającej Panu Krzysztofowi 

Markiewiczowi zam. Przygórze 247, na prowadzenie placówki pod nazwą: „Dom Seniora 

w Górach Sowich”, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub w podeszłym wieku, która jest wpisana do wojewódzkiego rejestru tych placówek 

pod nr 2/2015.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że jednostka „Dom Seniora w Górach 

Sowich” przeznaczona dla 30 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 18 pokoi mieszkalnych, w tym: 6 -  pokoi jednoosobowych, 

12 - pokoi dwuosobowych. Pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2, 

a pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na mieszkańca.

Przy pokojach znajdowały się łazienki wyposażone w umywalki, natryski i toalety. 

Łazienki 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 dla nie 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, natomiast kolacja 

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

w kuchence mieszkańców.

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 „PRO-MED” w Ludwikowicach Kłodzkich. Usługi 

psychiatryczne zapewniał psychiatra ze Szpitala w Bolesławcu (wizyty uzgadniano 

telefonicznie).

Zatrudniony kierownik-opiekun 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. Placówka zapewnia usługi rehabilitacyjne prowadzone przez masażystę.



Jednostka utrzymuje kontakt z rodzinami, opiekunami, z Parafią w Świerkach, 

z Przedszkolem w Przygórzu, Szkołami Podstawowymi z sąsiednich gmin, Liceum 

Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Biblioteką Gminną, Domem 

Pomocy Społecznej w Jugowie, Ośrodkami Pomocy Społecznej w sąsiadujących gminach.

W Placówce „Dom Seniora w Górach Sowich” ogólnie zatrudnionych było 11 osób, w 

tym: 5 pielęgniarek, 4 opiekunki, 2 pokojowe, masażysta, ratownika medyczny, kucharz/kelner, 

sprzątaczka.

Z ustaleń kontroli wynika, że prowadzona była dokumentacja osób przebywających 

w Placówce, w tym umowy o świadczenie usług. Zastrzeżenia jednak budzi fakt, że 14 umów 

cywilno-prawnych podpisanych było przez „członka rodziny” -  brakowało jednak 

pełnomocnictwa do reprezentacji mieszkańca, bądź stosownego umocowania ustawowego. 

Z uwagi na stan zdrowia mieszkańców i konieczność zapewnienia im bezpiecznych warunków 

pobytu, przy przyjęciu do Placówki nie sposób jednak pominąć kwestii ustalenia zdolności do 

czynności prawnych osób korzystających z usług. W obecnym stanie prawnym osobę 

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i świadomą swoich decyzji może 

reprezentować inna osoba w granicach określonego pełnomocnictwa. Zasady przyjmowania do 

ww. Placówki powinny respektować istniejące uwarunkowania prawne dotyczące określenia 

zdolności do czynności prawnych, bowiem tylko w ten sposób Placówka będzie prowadzona 

z poszanowaniem wolności i godności osób w niej przebywających.

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:

1. Kolacja wydawana jest przed godziną 18:00.

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 celem wydawania ostatniego posiłku nie wcześniej niż o godz. 18:00.

Podstawa prawna:

art. 68 ust 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 30 czerwca 2018 r.

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 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.
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