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Pani 

Katarzyna Karasiewicz  

Kierownik  

Domu Opieki Sp.z o. o. w Jeninie,  

gm. Bogdaniec  

 

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

(t.j. Dz. U. 2015r., poz. 163 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 dniu 22 stycznia 2016r. przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w  Domu Opieki Sp. z o.o. w Jeninie w zakresie wszystkich sfer 

organizacji i funkcjonowania jednostki. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli, 

który Kierująca Placówką podpisała w dniu 29 marca 2016r.  

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień    

w zakresie występowania barier architektonicznych oraz liczby oferowanych pomieszczeń,  

w tym wyposażonych zgodnie ze standardem i utrzymywania w nich czystości. Liczba 

posiłków zapewnianych mieszkańcom w ciągu dnia jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami, a mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym  

oraz dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami.  

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia pod względem prowadzonej 

dokumentacji potwierdzającej organizację czasu wolnego mieszkańcom Placówki oraz istotne 

uchybienia w zakresie braku tablicy informacyjnej w widocznym miejscu na zewnątrz 

budynku dot. rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym  

lub osobom w podeszłym wieku, a także pod względem dokumentowania zgody na pobyt 

mieszkańca w Jednostce (w jednym przypadku). 

Ponadto, czynności kontrolne wykazały brak systemu instalacji przyzywowo – 

alarmowej oraz instalacji przeciwpożarowej w 3 pokojach mieszkalnych oraz ustalono,  

że  drzwi wejściowe do budynku oraz pomieszczenie do prania i suszenia są zamykane  
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na klucz. Stwierdzono obecność mieszkańców w Placówce, którzy wymagają stosowania 

indywidualnych diet. 

Dodatkowo ustalono, że liczba osób zamieszkujących w Placówce przekracza liczbę 

miejsc określoną w wydanym zezwoleniu Wojewody Lubuskiego (świadczenie usług  

bez zezwolenia wojewody w przypadku 6 miejsc).  

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. Umieścić tablicę informacyjną w widocznym miejscu na budynku zgodnie  

ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli, na podstawie art. 68a pkt 2 

ustawy o pomocy społecznej; 

2. Prowadzić dokumentację dotyczącą organizacji czasu wolnego potwierdzającą 

uczestnictwo mieszkańców w różnych formach zajęć terapeutycznych w świetle 

art. 68 ust 3 cyt. ustawy; 

3. Dopracować dokumentację dot. dokumentowania zgody na pobyt mieszkańca  

w Placówce uwzględniając wskazówki zawarte w protokole kontroli, zgodnie  

z art. 68a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej; 

4. 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; 

5. Podjąć działania w kierunku przywrócenia liczby miejsc w Placówce zgodnej  

z zezwoleniem wydanym przez Wojewodę Lubuskiego z dnia 12 marca 2015r.  

(tj. 20 miejsc) lub wystąpić z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o zwiększenie 

liczby miejsc w Placówce, przy zachowaniu obowiązującego standardu 

uwzględniając art. 67 i 68 ust. 4 pkt 3 cyt. ustawy. 
 

 

Ponadto, do wykorzystania wskazówki zawarte w protokole w celu zachowania  

praw mieszkańca w zakresie dostępu do pomieszczenia do prania i suszenia oraz zapewnienia 

mieszkańcom możliwości przemieszczania się poza terenem Placówki.  

 

Do rozważenia montaż instalacji przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej  

we wszystkich pokojach mieszkalnych. 



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. 
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Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 


