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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 8 marca 2019 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 kontrolerów: Magdalena Grodzka, inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli), 

oraz Sylwia Geppert, inspektor wojewódzki (kontroler), przeprowadził kontrolę kompleksową 

Prywatnego Domu Opieki w Bukowince 17 k, zwanym dalej „Jednostką” lub „Placówką”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 r. Działalność Jednostki została 

oceniona pod kątem standardu wynikającego z art. 68 i art. 68 a ustawy. Kontrolą objęto okres 

od 1 stycznia 2018 r. do dnia 8 marca 2019 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację zadań podlegających 

kontroli był Pan Marek Dudzic.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez ww. w dniu 27 marca 

2019 r.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS1.9423.20.2012 z dnia 6 listopada 

2012 r. Pan Marek Dudzic uzyskał zezwolenie na prowadzenie w Bukowince 17 k placówki 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub osobom 

w podeszłym wieku. Zgodnie z ww. zezwoleniem Placówka może zapewnić 5 miejsc 

mieszkalnych na parterze piętrowego budynku. W dniu kontroli na terenie Jednostki nie było 

osób wymagających całodobowej opieki z powodu podeszłego wieku bądź
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niepełnosprawności. Kierownik Jednostki informował, że w okresie objętym kontrolą 

pensjonariusze nie korzystali z usług Placówki.

Budynek Placówki i jego otoczenie pozbawiono barier architektonicznych, co jest 

zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy. Na potrzeby mieszkańców przeznaczono 3 pokoje 

mieszkalne: 1 jednoosobowy i 2 dwuosobowe, wyposażone zgodnie ze standardem 

określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy. Metraż pokoi nie budził zastrzeżeń.

W obiekcie znajdowały się pomieszczenia ogólnodostępne, o których mowa w art. 68 

ust. 5 ustawy. Liczba łazienek spełniała normę wyznaczoną przepisami, tj. jedna łazienka dla 

nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób. Pomieszczenia 

sanitarne były wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie 

z tych pomieszczeń.

Ustalono, że Jednostka jest w stanie zagwarantować organizację wyżywienia, 

określoną w art. 68 ust. 6 pkt 1- 3 ustawy, w zakresie liczby i godzin podawania posiłków 

podstawowych oraz dostępu do napoi i drobnych przekąsek. Według oświadczenia odebranego 

od Kierownika Jednostka gwarantuje mieszkańcom opiekę, pomoc w czynnościach dnia 

codziennego, kontakt z otoczeniem i bliskimi, pielęgnację w chorobie, pomoc w korzystaniu ze 

świadczeń zdrowotnych oraz utrzymanie czystości i zapewnienie środków i przyborów 

niezbędnych do utrzymania higieny osobistej, o czym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.

6 pkt 5 i 6 ustawy.

Ustalono, że jednostka oferuje sposób świadczenia usług z uwzględnieniem stanu 

zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, indywidualnych potrzeb i możliwości 

mieszkańców.

Jednostka w okresie objętym kontrolą nie prowadziła dokumentacji, gdyż nie było 

osób przebywających w Placówce.

W toku kontroli ustalono, że na zewnątrz oraz wewnątrz budynku umieszczono 

informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia, numerze wpisu do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę, zakresie działalności prowadzonej Placówki oraz 

o podmiocie prowadzącym Placówkę, co spełnia wymóg wynikający z art. 68 a pkt 2 i pkt 3 

ustawy.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem 

nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych zagadnień, nie formułuje się zaleceń 

pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
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