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Pani
Agnieszka Olejniczak
Dyrektor
„Domu Seniora Marconi Medica”
w Świdnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 29 listopada 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 552 z dnia 28 listopada 2018 r., 

zespół kontrolny Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

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

przewodnicząca kontroli, Anna Łata -  inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził 

kontrolę doraźną w Placówce „Dom Seniora Marconi-Medica” przy ul. Rzeźniczej 13 

w Świdnicy.

W okresie objętym kontrolą Placówką kierowała Pani Agnieszka Olejniczak 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze złożoną skargą bliskiej osoby 

w sprawie nieprawidłowego traktowania podopiecznej w Placówce „Dom Seniora Marconi- 

Medica”

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez pracowników jednostki zostały zawarte w protokole kontroli 

podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 31 grudnia 2018 r.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Zgodnie z wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzją z dnia 17 marca 2015 r. 

Nr PS.KNPS.9423.3.2015 (ze zm.) Placówka „Dom Seniora Marconi-Medica” przy 

ul. Rzeźniczej 13 w Świdnicy została wpisana do wojewódzkiego rejestru działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom



przewlekle chorym, niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku i jest obecnie przeznaczona 

dla 43 osób obojga płci.

Na podstawie „Umowy o pobyt Seniora w domu Seniora Marconi Medica” z dnia 

24.09.2018 r. osoba której dotyczy skarga, została umieszczona w ww. Placówce. Umowę 

podpisała żona wnuka, na czas określony od 24.09.2018 r. do 23.10.2018 r., zobowiązując się 

jednocześnie do ponoszenia kosztów związanych z pobytem. Mieszkanka wyraziła zgodę na 

pobyt w Placówce podpisując własnoręcznie Załącznik nr 1 do Umowy „Zgoda Seniora na 

pobyt i świadczenie usług w DS. Marconi Medica Dodatkowo Załącznikiem nr 4 

„Szczegółowa specyfikacja usług dodatkowych” zlecono wykonanie przez Dom na rzecz 

mieszkanki usług pod nazwą „ Pakiet rehabilitacyjny Senior ”, odmawiaj ąc j ednocześnie innych 

dodatkowych usług. Na dzień kontroli mieszkanka nie przebywała w Placówce, w dniu 

3 października opuściła Dom.

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018., 

poz. 1508 ze zm.) 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 Placówki, rozmów 

przeprowadzonych z pracownikami i mieszkańcami nie stwierdzono uchybień w ww. 

kwestiach sprawowania opieki nad mieszkańcami Placówki, w tym osoby której dotyczyła 

skarga. Zarzut braku systemu przyzywowo-alarmowego podnoszony w skardze jest 

bezprzedmiotowy, placówka tego typu nie ma obowiązku montowania takich urządzeń. 

W sprawie niemożności swobodnego dostępu do budynku, czy jego opuszczania, w ocenie 

osób przeprowadzających kontrolę stosowane sposoby zabezpieczania budynku nie pozbawiały 

mieszkańców prawa opuszczania lub wchodzenia do budynku, umożliwiając kontakt 

z otoczeniem poza Placówką.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości 

w sprawowaniu opieki nad mieszkanką Placówki której dotyczy skarga, nie formułuje się 

zaleceń pokontrolnych.


