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Wrocław, dnia - ■ listopada 2018 r.

Pani
Alicja Habura
„Alma”
w Świeradowie Zdroju 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27-28 września 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 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą” zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor 

wojewódzki, przewodnicząca kontroli, Sylwia Geppert, inspektor wojewódzki, kontroler, 

przeprowadził kontrolę kompleksową w placówce pod nazwą „Alma” w Świeradowie 

Zdroju przy ul. Sudeckiej 22, 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 27 września 

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 

z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika 

Placówki w dniu 7 listopada 2018 roku.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.8.2015 z dnia 26 marca 2015 r. 

Pani Alicja Szuszkiewicz obecnie Habura, prowadząca działalność gospodarczą 

w Świeradowie Zdroju przy ul. Budowlanych 4 uzyskała zezwolenie na prowadzenie 

placówki pod nazwą „Alma” w Świeradowie Zdroju przy ul. Sudeckiej 22. Jednostkę 

wpisano pod ni- 3/2015 do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie



prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, dla których przeznaczono 30 miejsc.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie przyjmowano osób ponad stan określony 

w zezwoleniu Wojewody. Stwierdzono, że Placówka posiada 23 miejsca. Z uwagi 

na mniejszą liczbę przebywających w niej mieszkańców 7 pokoi dwuosobowych 

przekształcono w pokoje jednoosobowe. Wyposażenie mebli z tych pokoi znajdowało 

się w magazynie. W dniu kontroli w Placówce zamieszkiwało 16 kobiet oraz 3 mężczyzn. 

Budynek zamykany był przez całą dobę na klucz, według Kierownika Jednostki wiązało 

się to z wychodzeniem pensjonariuszy poza obiekt, co zagrażało ich bezpieczeństwu. 

Taki sposób zapewnienia opieki mieszkańcom przez Placówkę godzi w podstawowe prawa 

człowieka, w szczególności prawo do godności i wolności. Obowiązkiem Placówki wobec 

przebywających w niej mieszkańców jest zapewnienie im usług stosownie do indywidualnych 

potrzeb, stanu zdrowia, sprawności fizycznej. Argumentowanie przez Kierownika Jednostki 

zamykania całodobowo budynku na klucz bezpieczeństwem mieszkańca nie jest uzasadnione. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 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. Pensjonariusze 

w indywidualnych rozmowach nie informowali, aby w Placówce były łamane 

czy ograniczane prawa człowieka. Zapewnili, że mogą wychodzić poza teren budynku 

pod opieką rodziny lub personelu.

Stwierdzono realizację standardu usług bytowych określonych w art. 68 ust. 1 pkt

2 ustawy. W budynku pozbawionym barier architektonicznych, znajdowały się pomieszczenia 

wskazane w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. Pokoje jednoosobowe miały powierzchnię nie
9 • •  . . . . . .  2mniejszą niż 9 m , a pokoje wieloosobowe powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 

na mieszkańca, co spełniło wymóg art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a i b ustawy. Pensjonariusze mieli 

do dyspozycji wyposażone pokoje, zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt

3 lit. c ww. ustawy. Przy pokojach mieszkalnych znajdowały się łazienki, wyposażone 

w natrysk oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co spełnia wymóg 

art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Placówka zapewniała standard 

określony art. 68 ust. 6 pkt 1,3-4 ustawy o pomocy społecznej, z wyjątkiem przerwy między 

posiłkami nie krótszej niż 4 godziny oraz czasu wydawania kolacji. Na podstawie 

przedstawionych dokumentów ustalono, że ostatni posiłek podawano od godz. 

1700, co w rozmowach potwierdziło dwóch spośród trzech pensjonariuszy, a czas przerwy
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pomiędzy poszczególnymi głównymi posiłkami wynosi 3-3,5 godziny. Zgodnie z art. 68 ust. 

6 pkt 2 ustawy, przerwa między posiłkami jest nie krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni 

posiłek powinien być podawany nie wcześniej niż o godz. 1800.

W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości Placówka spełniła wymóg 

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

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy, pensjonariuszom organizowano czas wolny, 

w tym spotkania okolicznościowe i integracyjne, utrzymywano stały kontakt z rodzinami.

W ramach art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy Jednostka świadczyła usługi 

opiekuńcze, w tym udzielano pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

zapewniono pielęgnację i opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem, pomoc w załatwianiu 

spraw osobistych oraz umożliwiono korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Łączny stan 

zatrudnienia pracowników na dzień kontroli wynosił 10 osób. W trakcie kontroli mieszkańcy 

nie zgłaszali uwag dotyczących świadczonych usług.

Zgodnie z art. 68a ustawy prowadzono dokumentację osób przebywających 

w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług. Ustalono, że mieszkańcy wyrażali 

zgodę w pisemnym oświadczeniu na zawarcie przez członka swojej rodziny ww. umowy, 

która ma zapewnić im opiekę w Domu Seniora pod nazwą „Alma Dom Seniora”, położonym 

w Świeradowie Zdroju przy ul. Sudeckiej 22. Tu należy wyjaśnić, że w wydanym przez 

Wojewodę Dolnośląskiego zezwoleniu wskazano nazwę Placówki „Alma”. Zatem 

w umowach o świadczenie usług, należy posługiwać się ww. nazwą Placówki lub wystąpić 

o zmianę decyzji w tej części.

W trakcie kontroli stwierdzono brak ewidencji stosowania przymusu bezpośredniego. 

Zeszyt ewidencji założono w dniu kontroli. Na podstawie przedłożonej dokumentacji 

medycznej oraz oświadczenia Kierownika nie stwierdzono stosowania przymusu 

bezpośredniego.

Ponadto ustalono, że na zewnątrz budynku brakowało tablicy z nazwą Placówki, 

zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru 

placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku brakowało tablicy z informacją 

dotyczącą zakresu prowadzonej działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym 

informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, co wynika z art. 68a pkt 2 i pkt 

3 ustawy.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Niewłaściwa przerwa między posiłkami oraz niewłaściwa godzina podawania kolacji.
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2. Nazwa placówki w umowach o świadczeniu usług nie była tożsama z nazwą wskazaną 

w zezwoleniu.

3. Nie umieszczono w widocznym miejscu na budynku tablicy informacyjnej 

zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu 

do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

4. Nie umieszczono w budynku informacji dotyczącej zakresu działalności prowadzonej 

w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie 

lub miejscu zamieszkania podmiotu.

Na 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:

Ad. 1

Zapewnić przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny oraz wydawać kolację 

nie wcześniej niż o godz. 1800.

Podstawa prawna: § 68 ust. 6 pkt 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.

Ad. 2

Mając na uwadze decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.8.2015 z dnia 

26 marca 2015 r. uporządkować kwestię dotyczącą nazewnictwa Placówki.

Podstawa prawna: art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Ad. 3

Umieścić w widocznym miejscu na budynku tablicę informacyjną zawierającą informację 

o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku.

Podstawa prawna: § 68a pkt 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: do 31 grudnia 2018 r.



Ad. 4

Umieścić w budynku informację o zakresie działalności prowadzonej w Placówce 

oraz podmiocie prowadzącym placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu 

zamieszkania podmiotu.

Podstawa prawna: § 68a pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

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

Termin realizacji zalecenia: do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 m arca 2004 r. o pom ocy społeczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1508 ze zm.) jednostka organizacyjna pom ocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni 
od dnia otrzym ania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu. W ojewoda ustosunkuje 
się do zastrzeżeń w term inie 14 dni od dnia ich doręczenia. W  przypadku nieuwzględnienia przez W ojewodę 
zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolow ana jednostka obowiązana je st w terminie 
30 dni do powiadom ienia W ojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 
w  wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez W ojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej albo kontrolowana jednostka je st obowiązana w  term inie 30 dni do powiadom ienia W ojewody 
Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, m ając na uwadze zmiany 
wynikające z uwzględnionych przez W ojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.

Pouczenie:
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