
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

ZP-KNPS .431.1.42.2018 .EJ

Wrocław, dnia marca 2019 r.

Pani
Joanna Sztylka
Prezes UNIVEX Polska Sp. z o.o. 
prowadzącej Dom Pogodnej Starości 
OAZA w Kraśniku Górnym 29

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 18 grudnia 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” oraz zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 566 z dnia 12 grudnia 2018 r. 

zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli, Dorota Kamińska, starszy inspektor wojewódzki, kontroler, Anna 

Łata, inspektor wojewódzki, kontroler przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Pogodnej 

Starości OAZA w Kraśniku Górnym 29, zwaną dalej „Placówką” lub „Jednostką”. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku ze złożoną skargą dotyczącą 

nieprawidłowego funkcjonowania Placówki w zakresie przekroczenia liczby mieszkańców 

ponad limit określony w zezwoleniu, złych warunków mieszkaniowych dotyczących 

nieogrzewania pomieszczeń, jakości wyżywienia, niezapewnienia odpowiedniej liczby 

pracowników oraz niewłaściwej opieki lekarskiej. Wymienione nieprawidłowości oceniono 

pod kątem standardu usług określonym w art. 68 ustawy. Kontrolą objęto stan bieżący, 

a osobą odpowiedzialną za realizację zadań w Placówce wobec niewskazania Kierownika 

Domu Pogodnej Starości OAZA w Kraśniku Górnym, jest Pani Joanna Sztylka -Prezes 

UNIYEX Polska Sp. z o.o. organu prowadzącego ww. Dom.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono negatywnie.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli, którego nie podpisano i nie odesłano do Wojewody
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Dolnośląskiego. Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 

23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 61, 

poz. 543 ze zm.) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki 

podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektorów 

i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.17.2015.EP z dnia 

1 października 2015 r. UNIVEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy 

ul. H. Modrzejewskiej 41 uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę dla osób 

niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku w Domu Pogodnej Starości OAZA 

w Kraśniku Górnym 29, 59-700 Bolesławiec, dla których przeznaczono 7 miejsc, 

znajdujących się na parterze budynku. Jednostkę wpisano pod nr 5/2015 do wojewódzkiego 

rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku. W dniu kontroli stwierdzono, że na terenie Placówki zamieszkiwało 

16 mieszkańców, w tym na parterze 5 oraz na I piętrze 11 osób tj. o 9 osób więcej niż wynika 

to z ww. zezwolenia. Pracownik udzielający wyjaśnień poinformował, że w Placówce 

zamieszkuje 17 osób wraz z 1 osobą, która przebywa w szpitalu. Przyjmując mieszkańców 

ponad ww. liczbę miejsc zmieniono istotne warunki pobytu, okazane służbom wojewody 

przed wydaniem ww. zezwolenia. Należy mieć na względzie, że zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej sposób świadczenia usług, w trosce o zapewnienie mieszkańcom odpowiednich 

warunków pobytu, powinien gwarantować poszanowanie ich podstawowych praw.

W dniu kontroli w Jednostce stwierdzono nieobecność kierownika/właściciela 

Placówki. Ustalono, że podmiot nie zatrudnia kierownika Placówki, co jest niezgodne 

z art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. f  ustawy. Należy stwierdzić, że to na osobie kierującej Placówką 

spoczywa realizacja zadań w Jednostce, w tym obowiązek zorganizowania pracy podległego 

mu personelu w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość opieki nad mieszkańcami.

Stwierdzono, że na parterze budynku znajdowało się 7 miejsc, natomiast z uwagi na 

przekroczoną liczbę przebywających w Placówce mieszkańców pokój dziennego pobytu 

służący jako jadalnia przekształcono na pokój jednoosobowy, w którym zamieszkiwała 

pomoc opiekuna. Powyższe nie spełnia standardu usług bytowych określonych 

w art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy. Na tej kondygnacji znajdowały się dwie łazienki, wyposażone 

w natrysk lub wannę wraz z dwiema toaletami dostosowanymi do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, co spełnia wymóg art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy. Do użytkowania 

kondygnacji na I piętrze przez osoby niepełnosprawne lub osoby w podeszłym wieku,



przygotowanych było 14 miejsc, na które Jednostka nie uzyskała wymaganego zezwolenia 

Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto znajdowały się tu sanitariaty oraz pokój dzienny wraz 

z jadalnią i aneksem kuchennym. Łącznie Placówka dysponowała 21 miejscami, z tego 

4 znajdowały się na parterze (7 miejsc), a 8 na I piętrze (14 miejsc). W dniu kontroli 

mieszkańcy przebywający na I piętrze nie korzystali z windy, ponieważ ww. urządzenie było 

zamknięte. W piwnicy znajdował się piec olejowy, który ogrzewa budynek. W trakcie 

oględzin stwierdzono zimne grzejniki na parterze budynku w dwóch pokojach 

jednoosobowych oraz na I piętrze w trzech pokojach dwuosobowych. Przebywając 

w pokojach dało się odczuć zimno. W pomieszczeniach unosił się nieprzyjemny zapach. 

Z czterema osobami, z którymi udało się nawiązać kontakt słowno-logiczny przeprowadzono 

rozmowy. Dwie osoby informowały, że w pokojach jest zimno, z tego jedna wskazała, 

że powinno być cieplej, a druga, że dodatkowo dogrzewa się grzejnikiem elektrycznym. 

Kolejne dwie osoby informowały, że nie jest im zimno. W ocenie kontrolujących w jednym 

z tych pokoi było odczuwalne zimno. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w pomieszczeniach przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych takich jak np. pokoje mieszkalne, przedpokoje, 

kuchnie, biura należy przyjąć temperaturę nie niższą niż +20 stopni Celsjusza. Natomiast 

w przypadku łazienek to +24 stopnie Celsjusza. Zgodnie z powyższym, jeżeli temperatura jest 

niższa, to należy zapewnić ogrzewanie budynku.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Placówka nie zapewniała standardu 

określonego art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy, dotyczącego czasu wydawania kolacji. 

W rozmowach z pensjonariuszami, jedna osoba wskazała, że ostatni posiłek podawany 

jest od godz. 1700 lub już o godz. 1600. Natomiast ostatni posiłek nie powinien być podawany 

wcześniej niż o godz. 1800. W zakresie zapewnienia drobnych posiłków i napojów między 

posiłkami dwie osoby wskazały, że podawane jest tylko picie, tym samym naruszony został 

wymóg art. 68 ust. 6 pkt 3 ustawy.

Stwierdzono, że śniadanie i obiad przygotowuje wolontariusz, natomiast kolacja 

sporządzana jest przez opiekunki. Na dzień kontroli ustalono, że kucharka od 17 grudnia 

2018 r. przebywa na urlopie. W Jednostce znajdowały się dzienne jadłospisy, jednak na dzień 

kontroli nie było przygotowanego jadłospisu. Posiłki na każdy dzień ustalane są telefonicznie 

pomiędzy wolontariuszem, a właścicielem. Z informacji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu wynika, że w zakresie prawidłowości żywienia 

zalecono przygotowywanie posiłków z produktów pełnoziamistych. Stwierdzono, 

że w przypadku osób, które miały problemy żołądkowe i wymagały odpowiedniej diety
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przygotowywano posiłki bez zalecenia lekarza. W rozmowach mieszkańcy zwrócili uwagę, 

że posiłki dla wszystkich są takie same. Tak więc w celu realizacji usług zgodnie z art. 68 ust. 

6 pkt 1 ustawy, Placówka powinna zagwarantować mieszkańcom również posiłki dietetyczne, 

zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Stwierdzono, że mieszkańcy zamieszkujący na parterze spożywają posiłki 

na I piętrze w pokoju dziennym, służącym jako jadalnia lub w swoich pokojach 

mieszkalnych, a w razie potrzeby są karmieni.

W ramach art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz ust. 3 pkt 1 ustawy Jednostka zapewnia 

usługi opiekuńcze tj. udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji 

i opiekę higieniczną dla 7 osób, zgodnie z wydanym zezwoleniem. Ww. usługi świadczone 

są przez opiekunkę oraz osobę wskazaną jako pomoc. Na dzień kontroli w Placówce 

przebywał również wolontariusz, który poza przygotowywaniem śniadań i obiadów świadczył 

także usługi opiekuńcze. Z udzielonych informacji wynika, że opiekę nad mieszkańcami 

sprawuje również druga opiekunka przebywająca od 17 grudnia 2018 r. na zwolnieniu 

lekarskim. Łączna liczba świadczących usługi opiekuńcze na dzień kontroli wynosiła 

3 osoby. W rozmowie jeden z mieszkańców poinformował, że w nocy na terenie Placówki 

obecna jest 1 opiekunka. W ciągu dnia opiekunka pracuje 7 dni w tygodniu wg grafiku 

w godz. 700-1300. Ustalono, że do jej obowiązków należy również utrzymanie czystości 

pomieszczeń. Stwierdzono, że wśród mieszkańców 6 osób wymaga wzmożonej opieki, w tym 

w zakresie bieżącej toalety, karmienia, podawania leków, sprzątania pomieszczeń oraz 

przygotowywania dodatkowych posiłków.

Dla pozostałych 9 mieszkańców (osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub 

osoby w podeszłym wieku) przebywających w pomieszczeniach bez zezwolenia Wojewody 

Jednostka nie zabezpiecza w sposób właściwy pobytu. Z powodu braku dostępu 

do dokumentacji osoby udzielające wyjaśnień nie przedłożyły kontrolującym niezbędnej 

dokumentacji. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących świadczonych 

usług opiekuńczych.

Z udzielonych informacji wynika, że korzystanie z usług pielęgniarskich w razie 

potrzeby zapewnia pielęgniarka z Przychodni (nie udzielono informacji z jakiej), która 

odwiedza 3 razy w tygodniu jednego z mieszkańców, natomiast osoby udzielające wyjaśnień 

nie miały wiedzy, czy mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza rodzinnego. Ustalono, 

że w godz. 700- i 300 ¿0 dnia kontroli do mieszkańców nie był wzywany lekarz. Jeden 

z podopiecznych informował, że w razie potrzeby zapewniony jest kontakt z lekarzem, 

kolejne dwie osoby nie potrzebowały pomocy lekarza, inny mieszkaniec był niezorientowany, 

czy Placówka zapewnia kontakt z lekarzem. W razie potrzeby leki, w tym przeciwbólowe



podawane są mieszkańcom przez opiekunkę, co potwierdzili pensjonariusze. Ustalono, 

że opiekun nie ma wiedzy, czy leki które podaje mieszkańcom rozkładane są przez 

pracownika Placówki na zlecenie lekarza. Świadczy to o braku właściwego nadzoru 

w Placówce.

Z powodu braku dostępu do dokumentacji osób przebywających 

w Placówce, nie ustalono, czy zawierano umowy o świadczenie usług. Natomiast 

mieszkańcy utrzymują kontakt z rodzinami.

Pensjonariusze w indywidualnych rozmowach nie informowali, aby w Placówce były 

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

budynku. Jedna osoba podkreśliła, że potrzebuje pomocy przy zejściu z piętra. Wszyscy 

mieszkańcy wskazali, że czują się w Placówce bezpiecznie.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Na terenie Placówki przebywało o 9 osób więcej niż wynika to z zezwolenia 

Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-KNPS.9423.17.2015.EP z dnia 1 października 

2015 r.

2. Brak zatrudnienia kierownika Placówki.

3. Na parterze budynku nie ma pokoju dziennego pobytu służącego jako jadalnia.

4. Kolacja podawana jest o godzinie 1600 bądź 1700.

5. Nie każdemu mieszkańcowi zapewniony jest dostęp do dodatkowych posiłków.

6. W przypadku problemów zdrowotnych nie zapewnia się mieszkańcom posiłków 

dietetycznych, zgodnie ze wskazaniem lekarza.

7. W pomieszczeniach mieszkalnych było zimno, unosił się nieprzyjemny zapach.

8. Brak właściwego nadzoru w Placówce w zakresie rozkładania oraz podawania leków 

mieszkańcom.

9. Dla 9 mieszkańców Jednostka nie zabezpiecza w sposób właściwy ich pobytu.

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 i Ad. 9

Należy dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc określonej w decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego znak: PS-KNPS.9423.17.2015.EP z dnia 1 października 2015 r.
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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: niezwłocznie.

Ad. 2 i Ad. 8

Należy zatrudnić kierownika Placówki.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. f  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. 3

Należy zapewnić mieszkańcom na parterze budynku pokój dziennego pobytu służący jako 

jadalnia.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 pkt 1 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.4

Należy zapewnić wydawanie kolacji nie wcześniej niż o godz. 1800.

Podstawa prawna: art. 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. 5

Należy zapewnić każdemu mieszkańcowi dostęp do dodatkowych posiłków.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 6 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: niezwłocznie.

Ad. 6

Uwzględniając stan zdrowia mieszkańców należy im zagwarantować posiłki dietetyczne, 

zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 6 pkt 1 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. 7

Należy przestrzegać norm ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

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.

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 7 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 7 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.

Pouczenie:

EWODY O O lM iS tóS K iE fii)

K S F R Ó WN I K  OD D Z I A Ł U
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej 
wWycizi ’   J-:r ‘-:Aecxm
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