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Wrocław, dnia ! 0 grudnia 2018 r.

Pani
Beata Sikorska-Krzyżosiak
Kierownik
„Domu pod Brzozami” 
w Miękini

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniu 22 października 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 2018 r. poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, kontrolerzy w składzie: Elżbieta Pawłowska -  starszy inspektor wojewódzki 

(przewodnicząca kontroli), Sylwia Geppert -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w Placówce „Dom pod Brzozami” w Miękini przy ul. Zachodniej 1, 

zwaną dalej „Placówką” lub „Jednostką”. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji 

i funkcjonowania Jednostki zgodnie ze standardem określonym w ustawie o pomocy 

społecznej, obejmującej okres od 1 stycznia 2017 r. do 22 października 2018 r., zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem 

kontroli na II półrocze 2018 roku.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

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 listopada 2018 roku.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.20.2013 z dnia 22 listopada 

2013 r. Pani Beata Sikorska-Krzyżosiak uzyskała zezwolenie na prowadzenie placówki pod 

nazwą „Dom pod Brzozami” w Miękini przy ul. Zachodniej 1. Jednostkę wpisano pod 

nr 6/2013 do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym

i



lub osobom w podeszłym wieku, dla których przeznaczono 3 miejsca. W dniu kontroli 

w Placówce przebywała 1 osoba.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że „Dom pod Brzozami” w zakresie 

potrzeb bytowych spełniała wymagania określone w art. 68 ust. 4 i ust. 5 ustawy. Placówka 

mieści się w budynku jednorodzinnym i zajmuje parter. Na potrzeby mieszkańców 

przeznaczono 2 pokoje mieszkalne (jednoosobowy i dwuosobowy). Pokój jednoosobowy miał 

powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2, a pokój dwuosobowy miał powierzchnię nie mniejszą niż 

6 m2 na mieszkańca. Ponadto na parterze obiektu znajdowała się kuchnia, pomieszczenie do 

prania i suszenia oraz pokój dzienny/jadalnia. Przy pokojach znajdowała się łazienka 

wyposażona w umywalkę, natrysk i toaletę. Łazienka dostosowana była 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.

Kierownik Placówki oświadczyła, że zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 1 -  4 ustawy o pomocy 

społecznej w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków zapewnia śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolację oraz w razie potrzeby posiłki dietetyczne. Zachowana jest przerwa 

4 godzinna między posiłkami, natomiast kolację podaje nie wcześniej niż o godz. 18:00. 

Produkty żywnościowe oraz napoje były dostępne w kuchni Placówki.

W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości Placówka oferowała standard 

określony w art. 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy.

Mieszkanka była objęta opieką medyczną świadczoną, w ramach wizyt domowych, przez 

lekarza pierwszego kontaktu (internista) z Dolnośląskiego Centrum Medycznego „Dolmed” we 

Wrocławiu, który przyjmuje w Przychodni przy ul. Kolejowej 3 w Miękini. Usługi 

pielęgniarskie, w ramach wizyt domowych, zapewniała pielęgniarka zatrudniona przez ww. 

Przychodnię.

Kierownik „Domu pod Brzozami” oświadczyła, że organizuje czas wolny mieszkance. 

Obchodzone są święta wynikające z kalendarza liturgicznego, imieniny oraz mieszkanka 

korzysta ze spacerów, muzykoterapii, zajęć plastycznych, terapii manualnej, tv, gier.

Z ustaleń kontroli wynika, że dla mieszkanki prowadzona była dokumentacja medyczna 

oraz założona była teczka, w której znajdowały się dokumenty potwierdzające dane 

identyfikacyjne, umowa cywilnoprawna na świadczenie usług bytowych i opiekuńczych, 

zawarta na czas nieokreślony. Do umowy dołączano aneksy. W zawartych umowach znajdował 

się podpis mieszkanki, podpis Właściciela oraz osób ponoszących koszty za pobyt mieszkanki 

w Placówce.



Zgodnie z oświadczeniem Kierownika sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, 

sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości, a mieszkance 

gwarantuje się prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa-

Ponadto na zewnątrz oraz wewnątrz budynku były umieszczone informacje o rodzaju 

posiadanego zezwolenia, nr wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, 

zakresie działalności prowadzonej Jednostki oraz informacja o podmiocie prowadzącym 

Placówkę.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w bieżącym funkcjonowaniu „Domu pod Brzozami”, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508 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 W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu. W ojewoda 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 
W ojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. 
W przypadku uwzględnienia przez W ojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy albo 
kontrolowana jednostka jes t 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 W ojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.




