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Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. 2013r. poz. 182 z późn.zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej  

(Dz. U. Nr 61, poz.543 z późn.zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 21 stycznia 2014r. 

przeprowadzili kontrolę doraźną w Prywatnym Pensjonacie Opiekuńczym „Srebrna 

Magnolia” Oś. Poznańskie ul. Brzozowa 56a w zakresie świadczenia całodobowej opieki 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.  

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu  24 marca 2014r. 

przez Pana Krzysztofa Białkowskiego. 

W toku kontroli stwierdzono całodobowy pobyt w placówce  osób niepełnosprawnych 

fizycznie, przewlekle chorych i starszych. Ustalono ponadto, że placówka działa  

bez wymaganego zezwolenia. Ponadto stwierdzono uchybienia w sposobie realizacji usług 

opiekuńczych, w tym dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.  

 

Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda  

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

 

W związku z powyższym zalecam: 

1. Podjąć działania w kierunku prawnego uregulowania działalności placówki. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



2. Szczegółowo prowadzić dokumentację kadrową  - w oparciu o wskazówki zawarte 

w protokole.  

 

Przypominam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o pomocy społecznej „Nadzór  

i kontrola” za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje,  

w tym również sankcje pieniężne. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku, w której przebywa nie więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 

10.000 zł.  

Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków oczekuję w terminie  

30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuj ę, że zgodnie  

z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Katarzyna Jankowiak 

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


