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                                                                       Dom Pomocy Rodzinnej ,,Przystań”
            w Skotnikach Dużych 92

28 – 100 Busko - Zdrój

           Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
przesyła  wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  kompleksowej,  jaka  miała  miejsce  w dniu   
15.04.2011  r.  w  placówce  całodobowej  dla  osób  starszych  pod  nazwą: Dom  Pomocy 
Rodzinnej ,,Przystań”, funkcjonującej w Skotnikach 92, 28 – 100 Busko - Zdrój.

Kontrola  została  przeprowadzona na podstawie art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.  Nr 31, poz.206), art.22 pkt. 
10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 
z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w  sprawie  wydawania  i  cofania  zezwoleń  na  prowadzenie  w  ramach  działalności 
gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz.739) 
oraz 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) Kontrolą objęto 
okres od stycznia 2010 r. do 15 kwietnia 2011 roku. 

Kontrolę  przeprowadził  zespół  inspektorów  Oddziału  Nadzoru  nad  Realizacją  Zadań 
Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 336/2011 z dnia 12.04.2011r. 

(legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów. 

2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki,  Nr upoważnienia 335/2011 z dnia 
12.04.2011r. (legitymacja służbowa Nr 9).

W/w kontrola kompleksowa obejmowała następujące zagadnienia:
I. Usługi opiekuńcze zapewniające:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc 
w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,



b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń 
zdrowotnych,
c) opiekę higieniczną,
d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
e) kontakty z otoczeniem,
f) organizację czasu wolnego,
g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia.
II. Usługi bytowe zapewniające:
    a) miejsce pobytu,
    b) wyżywienie,
    c) utrzymanie czystości.
III.  Sposób  świadczenia  usług  uwzględniający  stan  zdrowia,  sprawność  fizyczną  
i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce,  
a  także  prawa  człowieka,  w  szczególności  prawo  do  godności,  wolności,  intymności  
i poczucia bezpieczeństwa.
IV. Dokumentację osób przebywających w placówce, prowadzoną przez placówkę.
V. Stan zatrudnienia  kadry  w  placówce.
VI. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną 
Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:
-  Sposób  jak  i  jakość  pomocy  udzielanej  mieszkańcom  przez  wyznaczony  personel  
w  zapewnieniu  usług  opiekuńczych  i  bytowych  mieszkańcom,  nie  budziły  zastrzeżeń 
kontrolujących inspektorów.
-  Zgodnie z art. 68a ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 
lutego  2010r.  (Dz.  U.  Nr  40,  poz.  229)  placówka  prowadzi  większość  wymaganej 
dokumentacji dot. mieszkańców, jednak na dzień kontroli brak było:

• informacji o wydanych orzeczeniach,
• ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze 

wskazaniem  daty  i  zakresu  tych  świadczeń  oraz  danych  świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń zdrowotnych,

• ewidencji przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze 
wskazaniem daty i zakresu tego środka, 

• na tablicy informacyjnej  umieszczonej na budynku placówki brak było informacji  
o  rodzaju  posiadanego  zezwolenia  oraz  numeru  wpisu  do  rejestru  placówek 
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku (placówka posiadała jedynie tablicę informacyjną 
zawierającą nazwę placówki),

• na tablicy  ogłoszeń znajdującej  się  w widocznym miejscu  w budynku,  w którym 
prowadzona  jest  placówka,  brak  było  informacji  dot.  zakresu  działalności 
prowadzonej  w  placówce,  podmiotu  prowadzącego  placówkę,  w  tym  informacji
o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

- Działalność placówki w umowie zawartej z mieszkańcem zakłada możliwość korzystania  
z  depozytu.  W  związku  z  powyższym  brak  jest  książki  depozytów  mieszkańców 
wyrażających chęć pozostawia w depozycie pieniędzy bądź też innych rzeczy wartościowych. 
Depozyt ten powinien znajdować się w zamykanej na klucz szafie bądź w kasetce, nad którą 
pieczę sprawować powinien upoważniony przez dyrektora pracownik. 
- Placówka w związku z krótkim okresem działalności nie nawiązała współpracy z innymi 
tego typu placówkami.



6. Ustaleń dokonano w oparciu o:
- badanie dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem placówki i mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z  dyrektorem placówki.

Mając  na  uwadze  powyższe  ustalenia  wynikające  z  kontroli,  wydano  następujące 
zalecenia:         
1.Utworzyć  brakującą  dokumentację  dot.  mieszkańców  i  systematycznie  prowadzić  oraz 
odpowiednio  oznakować  placówkę  zgodnie  z  art.  68a  ustawy o  pomocy  społecznej  oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 40, poz. 229) tj.:

• informację o wydanych orzeczeniach,
• ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze 

wskazaniem  daty  i  zakresu  tych  świadczeń  oraz  danych  świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń zdrowotnych,

• ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze 
wskazaniem daty i zakresu tego środka, 

• na tablicy  informacyjnej   umieszczonej  na budynku placówki  umieścić  informację
o  rodzaju  posiadanego  zezwolenia  oraz  numer  wpisu  do  rejestru  placówek 
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  przewlekle chorym 
lub  osobom  w  podeszłym  wieku,  natomiast  na  tablicy  ogłoszeń  znajdującej  się  
w widocznym miejscu w budynku,  w którym prowadzona jest placówka,  umieścić 
informację  dot.  zakresu  działalności  prowadzonej  w  placówce,  podmiotu 
prowadzącego  placówkę,  w  tym  informację  o  siedzibie  lub  miejscu  zamieszkania 
podmiotu.

2. Utworzyć książkę depozytów mieszkańców wyrażających chęć pozostawia w depozycie 
pieniędzy bądź też innych rzeczy wartościowych. Depozyt ten powinien znajdować się 
w  zamykanej  na  klucz  szafie  bądź  w  kasetce,  nad  którą  pieczę  sprawować  powinien 
upoważniony przez dyrektora pracownik. 
3.  Nawiązać  współpracę  z  innymi  tego  typu  placówkami  działającymi  na  trenie  woj. 
świętokrzyskiego,  celem  wprowadzenia  w  działalność  placówki  atrakcyjnych  zajęć  dla 
mieszkańców

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 późn. zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 
dni  od  ich  otrzymania,  osoba  kierująca  jednostką  podlegającą  kontroli,  może  wnieść 
zastrzeżenia.  W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki 
Społecznej  ŚUW  w  Kielcach  o  sposobie  wykonania  zaleceń  w  terminie  30  dni  od  ich 
otrzymania. 

                   Wystąpienie pokontrolne podpisała
          z up. Wojewody Świętokrzyskiego
          Renata Segiecińska
          Z-ca Dyrektora 

                                                              Wydziału Polityki Społecznej
                                                                           Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach



Do wiadomości:
1. Niepubliczny Zakład Opieki 
      Pielęgniarsko – Rehabilitacyjnej Vena

ul. Wiślicka 11
28 – 100 Zbludowice 

      2. a/a


