
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.39.2018.DK

Wrocław, dnia £  i lutego 2019 r.

Pani
Marta Skobierska - Brzeżańska
Kierownik
„VIP SENIOR RESORT ZŁOTY LAS”
w Lubachowie 27 D

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 7 listopada 2018 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: Dorota Kamińska, starszy inspektor wojewódzki

(przewodnicząca kontroli) i Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki (kontroler), 

przeprowadził kontrolę kompleksową placówki zapewniającej opiekę całodobową osobom 

niepełnosprawnym lub osobom w podeszłym wieku „VIP SENIOR RESORT ZŁOTY LAS” 

w Lubachowie 27 D, zwanej dalej „Placówką” bądź „Jednostką”. Kontrolę przeprowadzono 

zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem 

kontroli na II półrocze 2018 r. Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z art. 68 i art. 68 

a ustawy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 listopada 2018 r. 

Kierownikiem Jednostki odpowiedzialnym za realizację kontrolowanych zagadnień jest Pani 

Marta Skobierska - Brzeżańska. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym 

w dniu 11 grudnia 2018 r., ale przesłanym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu w dniu 31 stycznia 2019 r. (data wpływu 1 lutego 2019 r.)

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam negatywnie. Powyższa ocena 

wynika z faktu prowadzenia w budynku Jednostki działalności gospodarczej nie 

odpowiadającej przepisom określającym standard obowiązujących usług w placówce 

zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.6.2016 z dnia 24 kwietnia 2016 r.

Pani Marta Skobierska - Brzeżańska uzyskała zezwolenie na prowadzenie w Lubachowie
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27 D placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub osobom 

w podeszłym wieku. Zgodnie z ww. zezwoleniem Placówka mogła zapewnić 20 miejsc 

mieszkalnych na I piętrze trzykondygnacyjnego budynku. W dniu kontroli na terenie 

Jednostki nie było osób wymagających całodobowej opieki z powodu podeszłego wieku bądź 

niepełnosprawności. Kierownik Jednostki informowała jednak, że w okresie objętym kontrolą 

przyjmowano ww. osoby na 2 -  tygodniowych pobytach, w czasie któiych zapewniano 

miejsce w pokojach na I piętrze, całodzienne wyżywienie i czystość.

Podczas oględzin obiektu stwierdzono, że w wyposażonym w windę, 

trzykondygnacyjnym budynku Jednostki na I piętrze znajdowało się 10 dwuosobowych pokoi 

mieszkalnych, spełniających wymóg metrażu i wyposażenia dla dwóch osób, określony w art. 

68 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy. Każdy pokój dysponował własną łazienką z WC i stanowiskiem 

prysznicowym, co spełniało wymóg art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy tj. zapewnienia jednej łazienki 

dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Sanitariaty 

wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych 

pomieszczeń. Ponadto Jednostka dysponowała na parterze 2 toaletami ogólnodostępnymi. 

W czasie kontroli okazano również pomieszczenie na parterze jako sala dziennego pobytu 

oraz nieużytkowane pomieszczenie magazynowe na parterze z pralką, do którego prowadziło 

zejście z barierą architektoniczną, co uchybiało art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy. 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. Kierownik Jednostki deklarowała możliwość zapewnienia 

pensjonariuszom posiłków dietetycznych, spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym 

i karmienia. Według oświadczenia odebranego od Kierownika Jednostka gwarantowała 

utrzymanie czystości i zapewnienie mieszkańcom środków i przyborów niezbędnych 

do utrzymania higieny osobistej, o czym mowa w art. 68 ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy. 

Z oświadczenia Kierownika wynika, że podczas ww. pobytów krótkoterminowych Jednostka 

zapewniała organizację czasu wolnego, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, utrzymanie 

kontaktu z lokalnym środowiskiem.

Niemniej, w toku kontroli ustalono, że w budynku Jednostki świadczone są również 

usługi noclegowe dla osób prywatnych, niewymagających opieki całodobowej. Obiekt, 

w którym znajduje się Jednostka jest wpisany również w Centralnym Wykazie Obiektów 

Hotelowych jako hotel z miejscami noclegowymi w 10 pokojach dwuosobowych. Kierownik 

Placówki zaświadczała, że podczas pobytów pensjonariuszy w ramach usług Placówki nie 

przyjmowano gości korzystających z usług hotelowych, którym udostępnia się pokoje na 

II piętrze. Jednakże w czasie kontroli w pomieszczeniu wskazanym jako pokój dziennego
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pobytu Jednostki przebywali prywatni goście, a niektóre pokoje na I piętrze były 

wykorzystywane w ramach działalności hotelowej. Na ww. okoliczność Kierownik w toku 

kontroli wyjaśniała „Sytuacja udostępnienia pokoi na I  piętrze gościom prywatnym w ramach 

usług noclegowych, które stwierdziły osoby kontrolujące w dniu dzisiejszym wynikało z awarii 

ogrzewania pokoi na II  piętrze”. Jednak wyposażenie pokoi na I piętrze (tj. połączenie dwóch 

łóżek jednym materacem, wspólnym dla dwóch osób, dostawienie tapczanów dla dzieci, jak 

również informacje na drzwiach łazienek świadczyły, że pomieszczenia te przystosowane 

były do stałego świadczenia usług hotelowych.

Również zakres świadczonych usług wskazuje na prowadzenie w pomieszczeniach 

objętych ww. zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego działalności hotelowej. Jednostka nie 

zapewniana osobom podczas ww. pobytów krótkoterminowych całodobowo opieki, 

pielęgnacji i pomocy w czynnościach życia codziennego. Z wyjaśnień Kierownika Placówki 

wynika, że wśród korzystających z usług Placówki w ramach pobytów krótkoterminowych 

były również osoby wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego takie jak: mycie, 

ubieranie, karmienie, przemieszczania się po terenie Placówki, ale wsparcia w tym zakresie 

zasadniczo udzielali im towarzyszący im członkowie rodzin lub opiekunowie. Jednostka nie 

zatrudnia opiekunów świadczących usługi całodobowo, choć czasami pomocy w powyższym 

zakresie udzielali osobom wymagającym wsparcia w tym zakresie oddelegowani pracownicy. 

Jednostka nie udzielała mieszkańcom pielęgnacji w chorobie i pomocy w korzystaniu 

ze świadczeń zdrowotnych. Na ww. okoliczność Kierownik Jednostki wyjaśniała, że z usług 

Jednostki nie korzystały osoby chore, a grupy osób którym udzielono usług przyjeżdżały 

zazwyczaj z własnym lekarzem.

Jednostka nie prowadziła również szczegółowej dokumentacji mieszkańców, o której 

mowa art. 68 a ustawy. Nie podpisywano umów o świadczenie usług, lecz wystawiano 

paragony fiskalne indywidualnie, bądź faktury dla grup zorganizowanych. Nie gromadzono 

również danych osób korzystających z usług Placówki, jak również danych kontaktowymi 

najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osoby 

przebywające w Placówce. Nie zbierano również informacji dotyczących stanu zdrowia 

pensjonariuszy i ewidencji świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie Placówki. W toku 

kontroli ustalono, że w widocznym miejscu na budynku Placówki nie umieszczono 

wymaganej przepisami informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do 

rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a wewnątrz budynku nie było informacji 

dotyczącej podmiotu i zakresu działalności Jednostki.
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Z powyższych ustaleń wynika, że prowadzona w obiekcie Placówki działalność nie 

odpowiada zakresowi usług wskazanych w art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym 

w przedmiotowej Placówce z uwagi na niepełnosprawność lub podeszły wiek 

świadczeniobiorców powinny być zapewnione przez całą dobę nie tylko usługi bytowe, ale 

również usługi opiekuńcze. Kierownik deklarowała, że w sytuacji pensjonariuszy, „którzy 

zdecydują się zostać u nas na dłuższy czas łub na stałe” usługi całodobowej opieki będą 

świadczone. Niemniej należy mieć na względzie, że zezwolenie na prowadzenie placówki 

zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku wymaga od podmiotu prowadzącego realizowania standardów, 

o których mowa w art. 68 i 68 a ustawy. Wobec powyższego decyzja podmiotu 

o prowadzeniu placówki zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym lub 

osobom w podeszłym wieku skutkuje koniecznością zaprzestania prowadzenia 

w pomieszczeniach Placówki działalności hotelowej i dostosowania usług do wymogów 

określonych przepisami.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Prowadzenie w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w pokoju dziennego pobytu 

Placówki usług hotelowych;

2. W czasie kontroli okazano pomieszczenie magazynowe na parterze z pralką do którego 

prowadziło zejście z barierą architektoniczną;

3. Brak zapewnienia opieki całodobowej;

4. Brak umów o świadczenie usług;

5. Brak danych osób korzystających z usług Placówki oraz danych kontaktowych, takich 

jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub 

innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce;

6. Brak informacji dotyczących stanu zdrowia osoby przebywającej w Placówce, 

w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie oraz brak 

ewidencji świadczeń medycznych świadczonych na terenie Jednostki;

7. Brak ewidencji stosowania przymusu bezpośredniego;

8. W widocznym miejscu na budynku Placówki nie umieszczono wymaganej przepisami 

tablicy zawierającej informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu 

do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
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9. W budynku Placówki nie było tablicy ogłoszeń, z informacją dotyczącą: zakresu 

prowadzonej działalności oraz podmiotu prowadzącego, w tym informacji o siedzibie lub 

jego miejscu zamieszkania;

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 W pomieszczeniu dziennego pobytu oraz pokojach mieszkalnych Placówki nie 

prowadzić usług hotelowych.

Podstawa prawna: § 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 zpóźn. zm.)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.6.2016 z dnia 24 kwietnia 2016 r. 

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 2 Zapewnić dostęp do pomieszczenia do prania i suszenia bez barier architektonicznych. 

Podstawa prawna: § 68 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 3 Zapewnić mieszkańcom opiekę całodobowo.

Podstawa prawna: § 68 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 zpóźn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 4 Zawierać umowy na świadczenie usług w Placówce.

Podstawa prawna: § 68 a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 zpóźn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 5 Gromadzić dane mieszkańca, jego opiekuna oraz opiekuna prawnego oraz dane 

kontaktowe członków najbliższej rodziny.

Podstawa prawna: § 68 a pkt 1 lit. b, c, e ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 zpóźn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 6 i 7 Gromadzić dane dotyczące stanu zdrowia mieszkańca oraz prowadzić ewidencję 

świadczeń medycznych udzielanych na terenie Jednostki i ewidencję stosowania przymusu 

bezpośredniego

Podstawa prawna: § 68 a pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 zpóźn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie
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Ad. 8 Umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju 

posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Podstawa prawna: § 68 a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 9 Umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, 

w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące: zakresu działalności prowadzonej 

w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub 

miejscu zamieszkania podmiotu.

Podstawa prawna: § 68 a pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 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 2017 r., poz. 1769 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 30 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 30 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

KIEROWNIK ODDZIAŁU 
Kontroli i Nadzoru w  Pomocy Społecznej 
w W ydzi ' ołecznej 6


