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Pan 

Krzysztof Białkowski  

Dom Seniora „Srebrna Magnolia” 

ul. Brzozowa 35 

66-446 os. Poznańskie gm. Deszczno  

 

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

(Dz. U. 2016r., poz. 930 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, 

poz. 543 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 16 grudnia 2016r. oraz 20 stycznia 2017r. 

przeprowadzili kontrolę doraźną  w  Domu Seniora „ Srebrna Magnolia” gm. Deszczno  

w zakresie świadczenia całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

lub osobom w podeszłym wieku. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli, który 

Kierujący Placówką podpisał w dniu 28 lutego 2017r. 

Na podstawie oględzin Placówki oraz przedłożonych kontrolującym dowodów 

ustalono, że liczba mieszkańców placówki znacznie przewyższa liczbę określoną  

w wydanym dnia 15 stycznia 2015r. zezwoleniu wojewody (świadczenie usług 

bez zezwolenia wojewody w przypadku 19 miejsc). Jednocześnie stwierdzono istnienie barier 

architektonicznych w pomieszczeniach sanitarnych i pokojach mieszkalnych usytuowanych 

na I kondygnacji, co narusza bezpieczeństwo mieszkańców i wskazuje na brak wymaganych 

standardów. Wewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna, a informacje tam 

zamieszczone wymagają uszczegółowienia. Doprecyzowania wymaga także prowadzona 

przez jednostkę dokumentacja w zakresie stosowania indywidualnych diet, jak również 

dokumentowania organizacji czasu wolnego. W ocenie zespołu kontrolnego ograniczane jest 

prawo mieszkańca do samostanowienia tj. dokumentowania zgody na pobyt mieszkańców 

w Placówce.  

Sposób realizacji wszystkich badanych w toku kontroli zagadnień został szczegółowo  

wskazany w protokole kontroli ze wskazaniem na realizację poszczególnych zadań 

w kategorii uchybień lub istotnych uchybień.   

 

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 przywrócenia liczby miejsc w Placówce zgodnej  

z zezwoleniem wydanym przez Wojewodę Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2015r.  

(tj. 12 miejsc) lub uzyskać stosowne zezwolenie Wojewody Lubuskiego  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



na prowadzenie całodobowej placówki, z uwzględnieniem zwiększonej liczby 

miejsc, przy zachowaniu obowiązującego standardu uwzględniając art. 67 i 68 

ust. 4 pkt 3 cyt. ustawy o pomocy społecznej. 

2. Uregulować kwestię stosowania indywidualnych diet, w przypadku osób tego 

wymagających uwzględniając uwagi zamieszczone w protokole kontroli,  

w oparciu o art. 68 ust 6 pkt 1 cyt. ustawy; 

3. Prowadzić dokumentację osób zamieszkujących w Palcówce zgodnie 

ze  wskazówkami zawartymi w protokole kontroli, z uwzględnieniem zapisów 

art. 68a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

4. Zweryfikować dane umieszczone na tablicy  informacyjnej wewnątrz budynku 

zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli, na podstawie art. 68a 

pkt 3 ustawy o pomocy społecznej; 

5. Prowadzić dokumentację dotyczącą organizacji czasu wolnego potwierdzającą 

uczestnictwo mieszkańców w różnych formach zajęć terapeutycznych w świetle 

art. 68 ust 3 cyt. ustawy.  

 

Kontrolujący uznali ponadto, że wskazany jest montaż instalacji przyzywowo-

alarmowej i przeciwpożarowej we wszystkich pokojach mieszkalnych oraz zatrudnienie 

dodatkowego pracownika bezpośrednio organizującego czas wolny mieszkańcom 

(np. terapeuty zajęciowego, instruktora terapii zajęciowej itp.).    

 

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.  

 

Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków i zaleceń oczekuję  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję,  

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 
 

Grażyna Jelska  

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 


