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Pan
Radosław Wojtala
Kierownik 
Schroniska dla 
Bezdomnych Mężczyzn 
w Świdnicy

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 26 marca 2019 r. na podstawie art. 22 ust. 9 a i art. 127 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zespół 

kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w składzie: Krzysztof Jakubowski - inspektor wojewódzki, przewodniczący 

kontroli, Helena Sławska - starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził zgodnie 

z Zarządzeniem Nr 120 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2019 r. kontrolę doraźną 

w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Świdnicy przy ul. Westerplatte 51, 58 -  100 

Świdnica. Tematem kontroli było zbadanie kwestii przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

w placówkach udzielających schronienia osobom bezdomnym, tj. w schroniskach dla osób 

bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach 

oraz ogrzewalniach, obejmującej okres od 1 stycznia 2018 r. do 26 marca 2019 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Pan 

Radosław Wojtala Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Świdnicy.

Działalność Jednostki w ww. zakresie w okresie objętym kontrolą oceniono 

pozytywnie.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w podpisanym w dniu 14 maja 2019 r. protokole kontroli, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Świdnicy jest 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Świdnicy, z siedzibą przy



ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica, zwane dalej „Towarzystwem”. Zgodnie ze Statutem 

celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, 

chorym, niepełnosprawnym, a także innym potrzebującym pomocy -  w duchu patrona 

Św. Brata Alberta.

W Schronisku w Świdnicy w dniu 26.03.2019 r. przebywało 85 mężczyzn. Osoby 

bezdomne są przyjmowane do Schroniska bez względu na miejsce ostatniego stałego 

zameldowania. Podczas wstępnej rozmowy i wywiadzie z opiekunem lub Kierownikiem, 

wypełniana jest „karta mieszkańca”, która zawiera: podstawowe dane osobowe, terminy 

przybycia do Schroniska, ogólny opis stanu osoby pod kątem zdrowia, sytuacji zawodowej, 

rodzinnej, socjalnej. Przyjmowane osoby podpisują oświadczenie będące integralną częścią 

ww. Karty, w którym każdy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Schroniska 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Schronisko przyjmuje tylko osoby nie wymagające 

opieki innych, w zakresie podstawowych czynności życiowych.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że wszyscy mieszkańcy mieli zapewnione 

łóżka do spania, na których znajdowała się czysta pościel. Mieszkańcom wydawane były trzy 

posiłki dziennie. Na terenie obiektu znajdowały się łazienki wyposażone w umywalki 

i prysznice, w kranach była ciepła woda, mieszkańcy mieli dostęp do środków czystości, 

mogli na bieżąco wymieniać bieliznę i odzież.

Mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, mogli również 

korzystać z pomocy pracownika socjalnego zatrudnionego w Schronisku.

Działalność Jednostki prowadzona była w obiekcie trzykondygnacyjnym. Budynek 

posiadał jedną zamkniętą klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje oraz 5 wyjść 

ewakuacyjnych. Obiekt położony był na ogrodzonym terenie. Nawierzchnia wokół budynku 

była utwardzona. Budynek był ogrzewany przy pomocy własnej kotłowni węglowej, która 

znajduje się w piwnicy budynku.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń 

w budynku. Schronisko dysponowało 86 miejscami w pokojach mieszkalnych, ponadto 

na korytarzu parteru znajdowały się 2 dostawione łóżka. Łącznie Schronisko na dzień kontroli 

dysponowało 88 miejscami.

Wszystkie pokoje mieszkalne były wyposażone w szafy i szafki nocne. W pokojach 

mieszkalnych było czysto i ciepło, na łóżkach znajdowała się pościel, wszystkie okna 

posiadały szyby. W łazienkach również było czysto.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w Schronisku zostały przeprowadzone 

kontrole:
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- Zakładu Kominiarskiego. Okresowej kontroli poddano przewody kominowe dymowo- 

spalinowo-wentylacyjne - nie stwierdzono nieprawidłowości,

- Firmy „JAMPOL”. Przeglądowi poddano podręczny sprzęt gaśniczy - instalacje techniczne 

i gaśnicze -  nie stwierdzono nieprawidłowości;

- Straży Miejskiej. Sprawdzono przestrzeganie i stosowanie przepisów o utrzymaniu czystości 

porządku w gminach, ochrony środowiska oraz stanu higieniczno-sanitarnego w mieście 

Świdnica -  nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Firmy „Instal-Bud”. Badaniu poddano wyłącznik przeciwpożarowy -  nie stwierdzono 

nieprawidłowości.

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn 

w Świdnicy, wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy
2.a/a
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