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Pani
Alina Musiałowska
Syndyk
„Rezydencji Seniora AS”
(„Seniorenrezidenz AS”)
w Karpaczu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19-20 lipca 2018 roku na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) zwanej dalej „ustawą” 

zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki, 

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

przeprowadził kontrolę kompleksową w „Rezydencji Seniora AS” („Seniorenrezidenz AS”) 

w Karpaczu przy ul. Przewodników Górskich 1 zwaną dalej „Placówką” lub „Jednostką”. 

Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania placówki zgodnie ze standardem 

określonym w ustawie o pomocy społecznej, obejmującej okres od 1 stycznia 2017 r. 

do 19 lipca 2018 r., zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 roku przez Wojewodę 

Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2018 roku.

W trakcie kontroli ustalono stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli 

podpisanym bez zastrzeżeń przez Syndyka w dniu 21 sierpnia 2018 roku.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.18.2013 z dnia 5 grudnia 

2013 r. Rezydencja Seniora AS Sp. z o.o. w Karpaczu przy ul. Przewodników Górskich 

1 uzyskała zezwolenie na prowadzenie „Rezydencji Seniora AS” („Seniorenrezidenz AS”). 

Jednostkę wpisano pod nr 7/2013 do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej 

w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym, osobom w podeszłym wieku, dla których 

przeznaczono 54 miejsca.

Czynności kontrole wykazały, że od dnia 1 marca 2016 r. Placówka znajduje się 

w upadłości likwidacyjnej. Jednostką zarządza Syndyk Pani Alina Musiałowska.

W zakresie obowiązujących usług bytowych Placówka spełnia wymagania określone 

w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy. W budynku pozbawionym barier architektonicznych znajdowały
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się 54 miejsca w 24 pomieszczeniach mieszkalnych. Udostępnione w trakcie kontroli pokoje 

spełniają standard określony w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy zarówno pod względem 

powierzchni jak również wyposażenia. Placówkę wyposażono w sanitariaty dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.

Stwierdzono, że w Placówce od daty uzyskania zezwolenia na prowadzenie 

ww. działalności nie przebywały osoby wymagające zapewniania całodobowej opieki 

z powodu niepełnosprawności, przewlekłej choroby lub podeszłego wieku. W dniu kontroli 

w „Rezydencji Seniora AS” przebywali goście hotelowi. Obiekt ten został zgłoszony 

do prowadzonej przez Urząd Miasta w Karpaczu ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie i wpisany pod nr 09/12, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1553).

W związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej ww. Placówki (Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2016 r.) w dniu 21 sierpnia 2018 r. Syndyk 

Pani Alina Musiałowska wniosła o cofnięcie zezwolenia i wykreślenie z wojewódzkiego 

rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie 

przepisów o działalności gospodarczej, „Rezydencji Seniora AS” („Seniorenrezidenz AS”) 

w Karpaczu, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wobec powyższego wniosek Strony w ww. sprawie zostanie rozpatrzony odrębnym 

postępowaniem.

Na podstawie zawartych ustaleń nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) 
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.


