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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 lutego 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, Monika Broniszewska starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 59 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. kontrolę 

doraźną w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu przy ul. Biskupa 

Bogedaina 5. 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 28 lutego 2019 r.

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

Dariusz Dobrowolski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu.

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 9 kwietnia 2019 r. protokole kontroli, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń.
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Podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu przy 

ul. Biskupa Bogedaina 5 jest Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta, Koło Wrocławskie, 

z siedzibą przy ul. Biskupa Bogedaina 5, 59-700 Wrocław, 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.

Towarzystwo w dniu 29 listopada 2017 r. zawarło z Gminą Wrocław Umowę o realizację 

zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dż. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.). 

Zgodnie z § 1 ust. 1. Umowy jej przedmiotem jest prowadzenie dwóch Schronisk dla 120 i 95 

bezdomnych mężczyzn w miejscowości Szczodre i przy ul. Biskupa Bogedaina 5 

we Wrocławiu. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2020 r.

W Schronisku w dniu 28.02.2019 r. przebywało 94 mężczyzn. Osoby bezdomne 

z terenu Gminy Wrocław posiadające ostatnie stałe miejsce zameldowania w Gminie 

Wrocław przyjmowane są do Schroniska na warunkach określonych w Umowie zawartej 

z Gminą Wrocław. Osoby przyjmowane są bez decyzji administracyjnej przyznającej 

świadczenie w postaci schronienia. Następnie ustalana jest gmina pochodzenia osoby 

bezdomnej i informowana o tym fakcie. Gmina pochodzenia zawiera umowę na świadczenie 

usług z zakresu udzielenia schronienia tym konkretnym osobom bezdomnym, którym 

przyznano miejsce w trybie interwencyjnym. Towarzystwo nie podpisuje z gminami umów 

na przyjęcie osób, które dopiero miałaby zostać skierowane. Schronisko nie utrzymuje miejsc 

w gotowości i nie przyjmuje za nie opłat.

Każdemu z nowo przyjętych mieszkańców zakładana jest „Karta mieszkańca schroniska”, 

która zawiera m.in. podstawowe dane osobowe, nr Pesel oraz informacje dotyczące sytuacji 

rodzinnej i zawodowej. Ponadto każdy z mieszkańców zapoznaje się z Regulaminem 

Schroniska i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że wszyscy mieszkańcy mieli zapewnione 

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

posiłki dziennie, ponadto mieli dostęp do szybkowaru z wrzącą wodą (w jadalni), 

do sporządzania kawy lub herbaty, mogli również korzystać z pomieszczenia kuchennego 

wyposażonego w kuchenkę gazową i kuchenkę mikrofalową. 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, ponadto
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mieli dostęp do pralni wyposażonej w pralkę i pralko-suszarkę. Na terenie obiektu znajdowała 

się kaplica, msza święta odprawiana była raz w tygodniu w sobotę.

Ponadto mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. 

Mieszkańcy Schroniska mogli również korzystać z pomocy pracownika socjalnego 

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Działalność Jednostki prowadzona była w obiekcie, który był własnością 

Towarzystwa. Budynek był trzykondygnacyjny (3 kondygnacja tylko w środkowej części 

budynku), posiadał jedną zamkniętą klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje, a także 

5 wyjść ewakuacyjnych (w tym 2 wyjścia z bloku kuchennego). W budynku nie było windy. 

Obiekt położony był na częściowo ogrodzonym terenie. Nawierzchnia wokół budynku była 

utwardzona. Budynek był ogrzewany przy pomocy własnej kotłowni gazowej. Zewnętrzny 

teren Schroniska był objęty systemem monitoringu, podgląd kamer znajdował się w dyżurce. 

Ponadto wszystkie pomieszczenia w Schronisku były wyposażone w przeciwpożarowy 

system czuj ko wy.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń 

w budynku oraz na zewnątrz obiektu. Schronisko dysponowało 107 miejscami w pokojach 

mieszkalnych oraz 4 miejscami w zewnętrznych kontenerach mieszkalnych, ponadto 

na korytarzu na parterze znajdowały się 4, a na korytarzu 1 piętra - 2 dostawione łóżka. 

Łącznie Schronisko na dzień kontroli dysponowało 117 miejscami.

Wszystkie pokoje mieszkalne były wyposażone w lodówki, szafy i szafki nocne. 

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że 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 

w 2016 r. kontrole przez Państwową Straż Pożarną Z przedstawionego Protokołu z ustaleń 

czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 

25 listopada 2016 r. wynikało, że badaniu poddano instalacje techniczne i gaśnicze: 

elektryczną sygnalizacji alarmu pożaru, odgromową grzewczą gazową hydrantową 

przewody kominowe, dymowe oraz wentylacyjne i łączności z PSP.

Ponadto z ww. Protokołu wynikało, że budynek wyposażono w odpowiednią ilość 

podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn



we Wrocławiu przy ul. Biskupa Bogedaina 5, wobec powyższego nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.
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