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Pani
Anna Wolińska
Kierownik
Domu Seniora „Anna” 
ul. W. Stwosza 22 
58-540 Karpacz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniu 7 listopada 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 2018 r., poz. 1508 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska -  przewodnicząca 

kontroli oraz Magdalena Grodzka -  kontroler, przeprowadzili kontrolę doraźną Domu Seniora 

„Anna” w Karpaczu przy ul. W. Stwosza 22, zwanej dalej „Placówką”. Przedmiotem kontroli 

było zapewnienie opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom Placówki, po wydaniu przez 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze decyzji (znak 

MZ.5581.19.35.2018) z dnia 21 września 2018 r., zakazującej spółce Dom Seniora „Anna” 

Sp. z o.o. eksploatacji budynku przy ul. Wita Stwosza 22 w Karpaczu, ze względu na zagrożenie 

życia ludzi. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 517 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. Kontrolą objęto stan bieżący. 

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację kontrolowanych zagadnień 

była Pani Anna Wolińska, Kierownik Jednostki.

Działalność Domu Seniora „Anna” w Karpaczu, w zakresie objętym kontrolą 

oceniono negatywnie.

W toku oględzin ustalono, że w budynku Placówki przy ul. W. Stwosza 22

w Karpaczu przebywało 36 pensjonariuszy w podeszłym wieku, a jedna z mieszkanek

przebywała w szpitalu. Łącznie Placówka dysponowała 38 miejscami. Liczba pensjonariuszy

była ponad dwukrotnie większa niż ilość miejsc określona w decyzji Wojewody

Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. (znak PS-KNPS1.9423.16.2014) zezwalającej
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na prowadzenie przedmiotowej Placówki. W toku oględzin stwierdzono 5 osób leżących 

w łóżkach, 10 osób na wózkach inwalidzkich oraz 2 osoby poruszające się o kuli. Dwie osoby 

spośród leżących przebywały w pokojach na I piętrze, pozostałe w pokojach na parterze. 

Z ustaleń kontroli wynika, że przebywający na terenie Jednostki mieszkańcy to osoby 

wymagające opieki w czynnościach dnia codziennego. Z ww. ogólnej liczby mieszkańców 

z 4 osobami nie było logicznego kontaktu słownego, a z 6 osobami okresowo ww. kontakt był 

utrudniony. W dniu kontroli na terenie Placówki przebywały 3 opiekunki oraz pokojowa. 

Zgodnie z informacją udzieloną w czasie kontroli przez Kierownika Jednostki, zatrudnionych 

w Placówce jest 11 opiekunek, 2 pielęgniarki oraz 2 pokojowe. W ciągu dnia opiekę sprawuje 

3 - 4  pracowników: (opiekunki oraz czasami pielęgniarka), w nocy 2 pracowników.

Z wyjaśnień Kierownika Placówki wynika, że do dnia kontroli zrealizowano część 

z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Niemniej, większość 

nieprawidłowości w zakresie przepisów przeciwpożarowych nie została usunięta. Pani Anna 

Wolińska oświadczyła, że są to prace wymagające dłuższego terminu realizacji i dużych 

nakładów finansowych. Z uwagi na fakt, że większość zaleceń wydanych po kontroli 

ww. organu nie została zrealizowana przywołana wyżej decyzja Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 21 września 2018 r. zakazująca - 

ze względu na zagrożenie życia ludzi - spółce Dom Seniora „Anna” Sp. z o.o. eksploatacji 

budynku Domu Seniora Anna w Karpaczu przy ul. Wita Stwosza 22 nie została uchylona. 

Z powyższego wynika, że osoby przebywające w Domu Seniora Anna w Karpaczu nie mają 

zapewnionego bezpieczeństwa z uwagi na niespełnienie w budynku przy ul. W. Stwosza 22 

w  Karpaczu wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Obiekt nadal funkcjonuje, 

a Spółka nie respektuje wydanego zakazu eksploatacji. Tym samym świadomie naraża osoby 

w Placówce na utratę zdrowia, bądź życia. Do czasu usunięcia licznych i poważnych 

nieprawidłowości, ludzie nie powinni korzystać z tego obiektu budowlanego. Ze względu na 

podeszły wiek, niepełnosprawność i stan zdrowia mieszkańców, należy zagwarantować im 

bezpieczne warunki świadczenia usług.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości:

1. Liczba pensjonariuszy była ponad dwukrotnie większa niż ilość miejsc określona w decyzji 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. (znak PS-KNPS1.9423.16.2014) 

zezwalającej naprowadzenie przedmiotowej placówki.

2. Stwarzanie niebezpieczeństwa dla mieszkańców Placówki. Mimo decyzji Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (znak MZ.5581.19.35.2018) z dnia 

21 września 2018 r. zakazującej spółce Dom Seniora „Anna” Sp. z o.o. eksploatacji budynku 

Domu Seniora Anna w Karpaczu przy ul. Wita Stwosza 22 ze względu na zagrożenie życia
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ludzi, z usługi Placówki korzysta 37 mieszkańców w podeszłym wieku, w tym: osób leżących, 

niepełnosprawnych ruchowo, bądź bez kontaktu lub w utrudnionym logicznym kontakcie

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Dostosować liczbę miejsc w  Placówce do limitu wyznaczonego w  decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego.

Podstawa prawna', art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. (znak PS-KNPS 1.9423.16.2014) 

Termin realizacji zalecenia-. Niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego

Zapewnić wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwo poprzez realizację decyzji Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w  Jeleniej Górze (znak MZ.5581.19.35.2018) z dnia 

21 września 2018 r.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: Niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 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 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.

słownym.
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