WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia/ T sierpnia 2015 r.

PS.KNPS.431.1.31.2015.EP

Pani
Krystyna Sienkiewicz
Dyrektor
„Rezydencja Rydz”
w Kudowie Zdroju

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach 1 3 - 1 4 lipca 2015 roku na podstawie art. 22 i art. 127 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.) oraz upoważnienia
Nr PS-KNPS.0030.207.2015 z dnia 3 lipca 2015 r., wydanego przez Wojewodę
Dolnośląskiego, zespół kontrolny inspektorów Wydziału Polityki Społecznej:
1. Elżbieta Pawłowska - starszy inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli),
2. Michalina Jarocka - inspektor wojewódzki (kontroler)
przeprowadził kontrolę kompleksową w „Rezydencji Rydz” w Kudowie Zdroju przy ul. Gen.
W. Sikorskiego 12. Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z ww. ustawy o pomocy
społecznej. W okresie objętym kontrolą osobą kierującą jednostką była Pani Krystyna
Sienkiewicz, która odpowiadała również za wykonanie zadań w zakresie kontrolowanych
zagadnień.
Opis stanu faktycznego zawarto w protokole z dnia 3 sierpnia 2015 roku, podpisanym bez
zastrzeżeń przez Panią Krystynę Sienkiewicz.
Działalność placówki w badanym zakresie oceniono pozytywnie.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 r. przez
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2015 r. Czynnościami kontrolnymi
objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 13 lipca 2015 r.
Przeprowadzone

działania kontrolne

wykazały,

że

w

zakresie

obowiązujących

podstawowych usługach bytowych ww. jednostka spełniała wymagania określone w art. 68
ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Placówka ogółem dysponowała 16 pokojami
mieszkalnymi, które pod względem powierzchni i wyposażenia spełniały standard określony
w art. 68 ust 4 pkt 3 lit. a i b cytowanej ustawy. Na terenie obiektu były wymagane
przepisami pomieszczenia. Ogólna liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania
z każdej przez nie więcej niż pięć, a w przypadku toalet - nie więcej niż cztery osoby (przy
każdym pokoju łazienka z toaletą oraz 2 toalety ogólnodostępne). Stanowiska kąpielowe
i WC wyposażone były w uchwyty. Budynek pozbawiony barier architektonicznych,
wyposażony jest w działającą windę osobową.
W ramach wyżywienia placówka zapewniała 5 posiłków dziennie, w tym posiłki
dietetyczne. Ostatni posiłek był wydawany o godz.l8:00, co spełnia wymóg art. 68 ust. 6 pkt
1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości placówka oferowała standard
określony w § 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy.
Mieszkańcy objęci byli opieką medyczną przez lekarza z Indywidualnej Specjalistycznej
Praktyki Lekarskiej w Dusznikach Zdroju przy ul. Słonecznej 3a/20 oraz mieli złożone
deklaracje w Przychodni NZOZ w Kudowie Zdroju przy ul. Nad Potokiem.
Pensjonariusze korzystali ze spacerów, zajęć plastycznych, gier planszowych, gier w karty
oraz korzystali z rozrywek organizowanych na terenie miasta.
W „Rezydencji Rydz” ogólnie zatrudnionych było 11 osób, w tym: 4 pielęgniarki,
2 opiekunki, 2 kucharzy i pomoc kuchenna, rehabilitantka oraz osoba sprzątająca.
Zgodnie z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej prowadzona była dokumentacja osób
przebywających w placówce,

która zawierała umowy o świadczenie usług, dane

identyfikacyjne osób przebywających w placówce, informacje dotyczące stanu zdrowia tych
osób oraz dane kontaktowe.
Sposób świadczenia usług w „Rezydencji Rydz” gwarantował mieszkańcom prawo do
godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Fakt ten potwierdzony został
w trakcie rozmów z mieszkańcami.
Ponadto jednostka była wyposażona w tablicę informacją zawierającą nazwę placówki
oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz

budynku, w pokoju dziennego pobytu, była umieszczona informacja o rodzaju posiadanego
zezwolenia, zakresie działalności i podmiocie prowadzącym placówkę.
W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz brakiem nieprawidłowości - odstępuje
się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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