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Pani
Róża Stachowiak
Kierownik
Placówki „Arkadia Dom.Emeryta i Rencisty” 
w Opolnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 8-9 października 2018 r. na podstawie art. 22 pkt 10, art. 126 i art. 127 ustawy 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą” oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 485 z dnia 3 października 

2018 r. zespół kontrolny Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Sylwia Geppert -  inspektor wojewódzki, 

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

przeprowadził kontrolę doraźną w Placówce „Arkadia Dom Emeryta i Rencisty” w Opolnicy 1, 

57-256 Bardo Śląskie.

W okresie objętym kontrolą Placówką kierowała Pani Róża Stachowiak odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze złożoną skargą dotyczącą utrudniania 

kontaktu bliskiej osoby z mieszkanką „Arkadii Dom Emeryta i Rencisty” w Opolnicy 

i nieprawidłowego traktowania podopiecznej w Placówce.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym 

bez zastrzeżeń przez w dniu 28 października 2018 r.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.
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Zgodnie z wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzją z dnia 4 marca 2011 r. 

Nr PS.II.9013/21/2010, Placówka „Arkadia Dom Emeryta i Rencisty” w Opolnicy 1 została 

wpisana do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym 

oraz w podeszłym wieku pod numerem 1/2011 i jest przeznaczona dla 44 osób obojga płci.

Mieszkanka została umieszczona w Placówce „Arkadia Dom Emeryta i Rencisty” 

w Opolnicy na podstawie umowy. Umowa została podpisana przez córkę, koszty związane 

z pobytem mieszkanki w Placówce ponosi córka podopiecznej, która jest opiekunem prawnym 

całkowicie ubezwłasnowolnionej matki. Mieszkanka, zgodnie z udostępnionymi opiniami 

sądowo-psychologicznymi i sądowo-psychiatrycznymi oraz oświadczeniem pracowników 

udzielających wyjaśnień, wymagała całodobowej opieki osób trzecich, pomocy przy 

codziennej toalecie, kąpieli i ubieraniu się. W toku kontroli ustalono, że czuła się dobrze, była 

samodzielna przy spożywaniu posiłków i przemieszczaniu się (poruszała się za pomocą kuli). 

Mieszkanka była schludnie ubrana, stan higieniczny nie budził zastrzeżeń, nie skarżyła się na 

żadne dolegliwości, nie dostrzeżono na ciele śladów świadczących o stosowaniu przemocy.

Zgodnie z art. 68 ustawy opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu 

przez całą dobę usług opiekuńczych i bytowych. Sposób świadczenia usług powinien 

uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby 

i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym 

w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Usługi 

opiekuńcze powinny zapewniać m.in. pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę 

potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pielęgnację w chorobie oraz pomoc 

w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Po analizie przedstawionych dokumentów, oględzin budynku, rozmów 

przeprowadzonych z pracownikami i mieszkańcami nie stwierdzono uchybień w ww. 

kwestiach sprawowania opieki nad mieszkańcami Placówki, w tym mieszkanki której 

dotyczyła skarga. Nie potwierdził się zarzut dotyczący nieprawidłowo sprawowanej opieki nad 

mieszkanką.

W sprawie ograniczenia kontaktów z notatki służbowej sporządzonej przez pielęgniarkę 

zatrudnioną w Placówce wynikało, że to opiekun prawny zakazał wszelkich kontaktów 

z wnoszącym skargę. Prawo do kontaktów krewnych z osobą ubezwłasnowolnioną nie jest 

uregulowane. Opiekun prawny nie może jednak postępować w sposób dowolny, musi 

uwzględniać potrzeby oraz dobro osoby pozostającej pod jego opieką, a także w miarę 

możliwości uwzględnić życzenia podopiecznego. W tym przypadku wskazane jest



uzupełnienie akt mieszkanki o stosowną dokumentację będącą podstawą ograniczenia przez 

opiekuna prawnego kontaktu z krewnym. Jedynie sąd opiekuńczy jest władny poczynić 

zarządzenia we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku osoby 

pozostającej pod opieką.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w sprawowaniu opieki nad mieszkanką Placówki, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.
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