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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/067 – Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich 
rodzin 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Cezary Paciura – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/51/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, 
zwany dalej Urzędem 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojewodą Podkarpackim (Wojewodą) od dnia 9 grudnia 2015 r. jest Pani Ewa Leniart. 
Poprzednio stanowisko to od dnia 12 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2015 r. zajmowała 
Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014 – 2015 Wojewoda w sposób 
prawidłowy1 wydała decyzję zezwalającą na prowadzenie placówki zapewniającej 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie przepisów o działalności 
gospodarczej.  
Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczyły sposobu prowadzenia rejestru 
tych placówek, a także nieprzestrzegania niektórych przepisów rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli 
w pomocy społecznej2, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kontroli.   

Zezwolenie, o którym mowa w art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej3 Wojewoda wydała po spełnieniu przez podmiot prowadzący 
placówkę, warunków określonych art. 67 ust. 1 – 2 cyt. ustawy oraz w przepisach 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie 
wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę4, zwanego w dalszej treści 
rozporządzeniem MPS w sprawie zezwoleń. 

W Urzędzie prowadzono rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę 
osobom przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na 
podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Rejestr ten nie był jednak na 
bieżąco aktualizowany.  
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienia 
2 Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm. 
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 163 
4 Dz. U. Nr 86, poz. 739 
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Nadzór nad placówkami sprawowano poprzez kontrole kompleksowe i doraźne. 
Kontrole kompleksowe przeprowadzano w oparciu o roczne plany kontroli 
i z częstotliwością wskazaną w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli. 
Czynności kontrolne w placówkach przeprowadzały osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach. Sporządzano protokoły, w których – jak stwierdzono w toku kontroli – 
nie zawsze ujmowano wszystkie elementy określone w § 15 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie kontroli. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług 
medycznych, opiekuńczych i społecznych osobom z chorobą 
Alzheimera oraz wsparciem ich rodzin 

Wojewoda wywiązała się z obowiązku określonego w przepisach art. 22 pkt 4 i art. 
67 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Rejestr placówek zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku – prowadzonych na podstawie przepisów o działalności 
gospodarczej – zwanych w dalszej treści placówkami, prowadzono w formie 
papierowej na podstawie zarządzenia Wojewody z 22 listopada 2012 r.5 
Odnotowywano w nim numer, datę wpisu, nazwę, siedzibę, adres, przeznaczenie 
placówki, liczbę miejsc, oznaczenie podmiotu prowadzącego, imię i nazwisko wraz 
z danymi kontaktowymi osoby kierującej placówką, okres na jaki wydano 
zezwolenie, datę wydania/cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki, a także 
imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru. Według stanu na 
koniec grudnia 2014 r. i 2015 r. w rejestrze zarejestrowane były 3 placówki6.  

Oprócz ww. rejestru, Wydział Polityki Społecznej Urzędu, zwany dalej Wydziałem 
prowadził również elektroniczny wykaz  placówek7. Według zapisów w rejestrze 
i w wykazie, placówki zapewniały całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Z ww. danych nie można 
wywieść czy placówki te są przeznaczone również dla osób chorych na chorobę 
Alzheimera oraz czy przebywają w nich osoby z taką chorobą. 

 (dowód: akta kontroli str. 6 - 39)   

W kontroli sprawdzono poprawność i aktualność danych rejestrowych wszystkich 
3 podmiotów prowadzących placówki. Porównanie ww. danych z wnioskami 
o zmianę zezwoleń, protokołami kontroli placówek, a także z danymi Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej8 oraz Krajowego Rejestru 
Sądowego9 wykazało, iż dane jednego z podmiotów były nieaktualne.  

W rejestrze i w wykazie placówek nie zaktualizowano danych w odniesieniu do 
liczby miejsc w Domu Spokojnej Starości ,,Złote Liście” w Zarzeczu. Według rejestru 
i  wykazu, placówka posiadała 42 miejsca. Faktycznie od 5 listopada 2014 r. oraz od 
18 grudnia 2015 r. placówka dysponowała odpowiednio 44 i 47 miejscami dla osób 

                                                      
5 zarządzenie Nr 301/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru oraz sposobu 
prowadzenia rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej Województwa Podkarpackiego 
6 w 2012 r. Rodzinny Dom Seniora Barbara Markulis w Kiełkowie, w 2013 r. – Dom Spokojnej Starości ,,Złote Liście” 
w Zarzeczu, a w 2014 r. – Dom Pomocy Seniora VILLA SENIORA w Rzeszowie 
7 wykaz elektroniczny rejestru znajduje się na stronie Urzędu https://rzeszow.uw.gov.pl/ w zakładce: obsługa klienta – polityka 
społeczna-pomoc społeczna – wykaz jednostek pomocy społecznej oraz innych jednostek udzielających wsparcia osobom 
potrzebującym 
8 www.ceidg.gov.pl 
9 www.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie podmiotu  
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niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku10 (pkt 2.1. – 2.2. 
wystąpienia pokontrolnego).  

(dowód: akta kontroli str. 33 - 40)  

Dyrektor Wydziału Małgorzata Dankowska wyjaśniła, że w latach 2014 – 2016 
rejestr placówek prowadziło ,,kilku pracowników” Wydziału, co ,,mogło spowodować 
brak uzupełnienia stosownych wpisów”. Rejestr i wykaz placówek zaktualizowano 
w trakcie kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 41 - 43) 

2.1. – 2.2. W okresie objętym kontrolą (w latach 2014 – 2015) nie miał miejsca 
przypadek cofnięcia przez Wojewodę zezwolenia na prowadzenie placówki. 

 (dowód: akta kontroli str. 6 - 8)  

W latach 2014 – 2015 do Urzędu wpłynął jeden wniosek o zezwolenie na 
prowadzenie placówki. Badanie kontrolne wykazało, iż w toku jego załatwiania 
przestrzegane były przepisy rozporządzenia MPS w sprawie zezwoleń.    
W dniu 14 października 2014 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BLUEMED 
w Rzeszowie (NZOZ) złożył wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
placówki. Wniosek o zezwolenie złożono na prawidłowym wzorze i dołączono do 
niego dokumenty, o których mowa w art. 67 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 
W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono oględziny obiektu, 
w którym usytuowano placówkę. W sprawozdaniu z oględzin zespół kontrolny 
stwierdził, iż spełnia ona warunki określone w art. 68 ustawy o pomocy społecznej. 
Decyzją z 10 listopada 2014 r., Wojewoda udzieliła zezwolenia na prowadzenie (na 
czas nieokreślony) placówki pn. Dom Pomocy Seniora ,,VILLA SENIORA” 
w Rzeszowie. Placówka miała świadczyć całodobową opiekę dla 15 osób 
niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Oględziny obiektu 
i wydanie decyzji nastąpiło w terminach określonych w § 5 pkt 1 i pkt 2 
rozporządzenia MPS w sprawie zezwoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 6 - 8, 44 - 64) 

W dniu 7 grudniu 2015 r. prowadzący placówkę wystąpił o zmianę decyzji 
w zakresie zwiększenia liczby miejsc w placówce. Pracownicy Wydziału 
przeprowadzili kontrolę doraźną, w trakcie której sprawdzono pokoje mieszkalne 
oraz stan sanitarny placówki. Decyzją z 7 stycznia  2016 r.11 Wojewoda zwiększyła 
liczbę miejsc z 15 do 26. Zmianę liczby miejsc odnotowano w rejestrze oraz 
w wykazie placówek. 

(dowód: akta kontroli str. 65 - 74) 

Decyzjami z 5 listopada 2014 r. i 21 grudnia 2015 r.12 Wojewoda zwiększyła również 
liczbę miejsc z 42 do 44 oraz do 47 w placówce pn. Dom Spokojnej Starości ,,Złote 
Liście” w Zarzeczu. Decyzje wydano na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę 
i po przeprowadzeniu kontroli doraźnych w trakcie których sprawdzono warunki 
sanitarne oraz standard świadczonych usług (pkt 1.1. wystąpienia pokontrolnego). 

 (dowód: akta kontroli str. 75 - 103) 

3.1. W okresie objętym kontrolą,, przedstawiciele Wojewody przeprowadzili 
5 kontroli placówek. W 2014 r. przeprowadzono 2 kontrole  (kompleksową i doraźną) 
zaś w 2015 r. – 3 (kompleksową i dwie doraźne). Kontrolami objęto dwa spośród 
trzech podmiotów prowadzących placówki.  

(dowód: akta kontroli str. 6 - 8) 

                                                      
10 decyzje Wojewody S-I.9423.3.1.2014.MKC z 5 listopada 2014 r. oraz S-I.9423.3.3.2015.MKC z 21 grudnia 2015 r. 
11 decyzja Wojewody S-I.9423.3.4.2015.UL z 7 stycznia 2016 r. 
12 vide przypis 10 
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3.2. W latach 2014 – 2015 do Urzędu wpłynęła jedna skarga na funkcjonowanie 
jednej z placówek ale w świetle zebranych przez Urząd materiałów nie znalazła ona 
potwierdzenia. W dniu 17 listopada 2015 r. wnosząca skargę poinformowała Urząd, 
iż konieczna jest kontrola placówki13, w której u bliskiej jej osoby po pierwszych 
dwóch tygodniach pobytu (ze względu na brak opieki i zaniedbania higieniczne) 
stwierdzono krwawe odleżyny oraz zakażenie bakterią gronkowca złocistego i coli. 
Nieprawidłowo prowadzono także dokumentację osób przebywających w placówce. 

O nieprawidłowościach tych, zastępca Dyrektora Wydziału zawiadomiła 25 listopada 
ub. roku – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie 
(Inspektora Sanitarnego) oraz w dniu 7 grudnia – podmiot prowadzący placówkę. 
W odpowiedzi z 4 grudnia 2015 r. Inspektor Sanitarny poinformował, iż 
przeprowadzone w tym samym dniu  oględziny pomieszczeń i urządzeń, a także 
rozmowy z pracownikami i dyrektorem placówki, nieprawidłowości w jej 
funkcjonowaniu nie wykazały.  
Według Inspektora Sanitarnego placówka ta nie jest podmiotem leczniczym, 
w związku z czym nie można wobec niej zastosować przepisów art. 14 i 15 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi14, zgodnie z którymi ,,obowiązek monitorowania występowania 
zakażeń oraz zgłaszania ich do właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
spoczywa na kierownikach podmiotów leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”. Ww. poinformował również, iż nie jest 
właściwym organem do orzekania, czy sposób sprawowania opieki oraz  
prowadzenia dokumentacji osób przebywających w placówce jest właściwy.  

Podmiot prowadzący w piśmie z 10 grudnia 2015 r. poinformował Urząd, iż kontrola 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (PSSE) nie wykazała 
zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego placówki, a skarga jest 
,,bezpodstawnym zarzutem pozbawionym rzeczowych argumentów i dowodów na 
takowe zaniedbania, mającym na celu jedynie oszkalowanie dobrze działającego 
podmiotu”. 

Niezapowiedzianą kontrolę doraźną, o której mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie 
kontroli, zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału przeprowadził 12 
stycznia 2016 r., tj. po 56 dniach od otrzymania skargi. Kontrola ta jak i kontrola 
przeprowadzona przez Inspektora Sanitarnego nie dały jednoznacznej odpowiedzi 
na zarzuty przedstawione w skardze. W protokole kontroli podano, iż sprawdzono 
wyposażenie oraz stan sanitarno-higieniczny placówki oraz świadczenie usług 
pielęgnacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację opisaną 
w skardze. Zebrane materiały oraz przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami 
i personelem placówki, nie wykazały nieprawidłowości w zakresie pielęgnacji 
i pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Powstanie odleżyn jak 
i ewentualne zakażenie bakteryjne skontrolowała PSSE, jednak jej wyniki ,,nie 
przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie”. Zespół kontrolny 
stwierdził, iż w świetle zebranych materiałów ,,nie jest możliwe jednoznaczne 
rozstrzygnięcie czy odleżyny mogły powstać na terenie placówki”.  

(dowód: akta kontroli str. 104 - 134) 

Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału wyjaśniła, iż mając na uwadze 
bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców placówki jak i pracowników Wydziału, 
w pierwszej kolejności powiadomiono Inspektora Sanitarnego. W oczekiwaniu na 
odpowiedź pracownicy Wydziału realizowali inne zaplanowane czynności 
nadzorczo-kontrolne z zakresu pomocy społecznej. Po otrzymaniu ,,listu 

                                                      
13 Domu Spokojnej Starości ,,Złote Liście” w Zarzeczu 
14 Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. 
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interwencyjnego” wystosowano pismo do Inspektora Sanitarnego w celu 
sprawdzenia bezpieczeństwa sanitarnego placówki. Wyniki kontroli nie przyniosły 
jednak ostatecznego rozstrzygnięcia (występowania, bądź braku bakterii) gdyż 
placówka nie jest podmiotem leczniczym, w związku z czym w jej przypadku nie 
można zastosować przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.  
Aby ostatecznie wyjaśnić sprawę, pracownik Wydziału ,,wykonał telefon do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem, który organ 
państwowy posiada uprawnienia do kontrolowania placówek zapewniających 
całodobową opiekę w powyższym zakresie”. Odpowiedź pracownika MRPiPS 
wskazywała jednoznacznie na fakt, że nie ma takiego organu”.  
Próbowano również ustalić czy od 21 października 2015  r., tj. od dnia zabrania 
z placówki osoby opisanej w skardze, do PSSE wpłynęło zgłoszenie z terenu 
Rzeszowa o przyjęciu do szpitala, osoby z podejrzeniem zakażenia bakterią 
gronkowca i pałeczki okrężnicy. Zgłoszenia tego typu PSSE nie potwierdziła. 
Dyrektor Wydziału wyjaśniła, iż 18 grudnia 2015 r. przeprowadzono w placówce 
kontrolę doraźną w związku z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc. Jej zakres nie 
pozwalał jednak zweryfikować wszystkich kwestii opisanych w skardze, dlatego 
w dniu 12 stycznia 2016 r. pracownicy Wydziału podjęli kolejną kontrolę doraźną 
,,celem wnikliwego zbadania” kwestii poruszonych w skardze. 

(dowód: akta kontroli str. 135 - 136) 

3.3. Kontrole kompleksowe przeprowadzano w oparciu o plany zewnętrznej 
działalności kontrolnej Urzędu za rok 2014, 2015 i 2016 oraz z częstotliwością 
wskazaną w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli.  
W IV kw. 2014 r. i w 2015 r. skontrolowano dwie placówki po roku ich działalności15, 
a w maju 2016 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową placówki16, którą 
skontrolowano wcześniej w 2013 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 137 - 231) 

3.4. Badanie dokumentacji pięciu kontroli z lat 2014 – 2015 wykazało, iż dwie 
kontrole kompleksowe przeprowadzono z inicjatywy Urzędu, zaś trzy kontrole 
doraźne po wnioskach podmiotów dotyczących zwiększenia liczby miejsc 
w placówkach. W kontroli sprawdzono również dokumentację kontroli doraźnej 
przeprowadzonej w  styczniu 2016 r. w związku ze skargą na funkcjonowanie 
placówki. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, zakres kontroli 
kompleksowych obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania placówki, 
tj. informacje o podmiocie prowadzącym placówkę, podstawie działania, liczbie 
i charakterystyce osób w niej przebywających, usługach bytowych wraz z opisem 
budynku i jego otoczenia, pokoi mieszkalnych, pozostałych pomieszczeń, stanu 
sanitarnego, wyżywienia, dostępu do środków higieny osobistej i środków czystości 
oraz uwagi mieszkańców o świadczonych usługach w placówce. Opisano usługi 
opiekuńcze, dokumentację mieszkańców placówki, a także stan i strukturę 
zatrudnienia. Kontrole doraźne (za wyjątkiem kontroli przeprowadzonej w 2016 r.) 
dotyczyły stanu sanitarnego oraz standardu usług bytowych świadczonych przez 
placówki na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

                                                      
15 Dom Spokojnej Starości ,,Złote Liście” w Zarzeczu oraz Dom Pomocy Seniora VILLA SENIORA w Rzeszowie 
16 Rodzinny Dom Seniora Barbara Markulis w Kiełkowie 
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Kontrole przeprowadzały (z upoważnienia Wojewody) dwuosobowe zespoły 
kontrolne złożone z pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej 
Wydziału. Kwalifikacje tych osób oraz upoważnienia do kontroli były zgodne 
z wymogami, o których mowa w § 19 ust. 2 i § 9 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

Kontrole kompleksowe trwały po dwa dni, zaś kontrole doraźne – jeden dzień. 
W trakcie kontroli, przeprowadzano protokolarne oględziny placówek. 
Do udziału w kontrolach (za wyjątkiem doraźnej kontroli przeprowadzonej w styczniu 
2016 r. po skardze na funkcjonowanie placówki i omówionej w pkt 3.2. wystąpienia 
pokontrolnego), nie zapraszano innych organów kontrolnych. 

Spośród sześciu kontroli przeprowadzonych w latach 2014 – 2016 (do stycznia), 
w jednym z podmiotów stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola kompleksowa 
przeprowadzona w dniach 29 – 30 grudnia 2015 r. wykazała, iż na budynku 
placówki17, nie umieszczono tablicy zawierającej informację o rodzaju posiadanego 
zezwolenia wraz z numerem wpisu do rejestru placówek, a wewnątrz budynku nie 
podano nazwy podmiotu prowadzącego placówkę, co stanowiło naruszenie przepisu 
art. 68a pkt 2 i pkt 3 lit. b ustawy o pomocy społecznej. 
W dokumentacji medycznej osób przebywających w placówce brakowało informacji 
o wydanych orzeczeniach i zaleceniach lekarskich, nie ewidencjonowano także (za 
wyjątkiem rehabilitacji) przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na 
terenie placówki. Brak było również szczegółowych danych ,,kontaktowych” osób 
przebywających w placówce zawierających adres zamieszkania, nr telefonu 
najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę 
przebywającą w  placówce. Było to niezgodne z postanowieniami art. 68a pkt 1 lit. 
d i e ustawy o pomocy społecznej. 
Protokół sporządzono 26 stycznia, a zalecenia pokontrolne wydano 2 lutego 2016 r. 
W odpowiedzi przesłanej do Urzędu 2 marca br. podano, iż zalecenia zostały 
zrealizowane.  

Po kontroli placówek, Wojewoda nie nakładała kar pieniężnych, o których mowa 
w art. 130 ust. 2, 4 lub 5 ustawy o pomocy społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 6 - 8, 65 - 134, 193 - 229) 

Uwagi NIK dotyczyły braku daty sporządzenia protokołu przez pracowników Urzędu 
oraz długiego terminu przekazania przez kontrolowany podmiot podpisanych 
protokołów po zakończeniu czynności kontrolnych. 
Kontrolę doraźną w Domu Spokojnej Starości ,,Złote Liście” w Zarzeczu 
przeprowadzono 3 listopada 2014 r. W protokole nie podano daty jego 
sporządzenia. Protokół kontroli (bez daty podpisania przez dyrektora placówki)  
wpłynął do Urzędu – 22 kwietnia 2015 r., tj. po 170 dniach od przeprowadzenia 
kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 65 - 134, 193 - 229) 

Z Regulaminu wewnętrznego Wydziału wynika, iż do zadań zastępcy kierownika 
Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej (Oddziału) należy m.in. prowadzenie 
spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług 
oraz wykonywanie czynności kontrolnych w placówkach. Nadzór nad działalnością 
Oddziału należy do zadań zastępcy dyrektora ds. pomocy społecznej Wydziału. 

(dowód: akta kontroli str. 9 - 29   

 

 

                                                      
17 placówka pn. Dom Pomocy Seniora VILLA SENIORA w Rzeszowie 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Jolanta Tomczyk-Fila nie wyjaśniła przyczyn ww. 
sytuacji. Stwierdziła jedynie, iż kierujący placówką późno odesłał protokół kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 233) 

NIK ustaliła, iż w trakcie przeprowadzanych kontroli nie wszystkie zapisy 
rozporządzenia w sprawie kontroli były respektowane.  
Analiza dokumentacji sześciu kontroli wykazała, iż w protokole kontroli 
kompleksowej z 29 – 30 grudnia 2015 r.18 nie podano okresu objętego kontrolą,, 
natomiast w protokole kontroli kompleksowej przeprowadzonej 1 – 2 grudnia 2014 r. 
oraz w protokole z kontroli doraźnej z 3 listopada19,  brakowało daty podpisania 
protokołów przez dyrektora placówki, czym naruszono odpowiednio zapisy § 15 ust. 
2 pkt 4 oraz pkt 13 rozporządzenia w sprawie kontroli. 
Również w ostatnim protokole, nie podano adnotacji o wpisie do rejestru kontroli 
placówki, co było niezgodne z § 15 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 65 - 134, 193 - 229) 

Zastępca Dyrektora Wydziału wyjaśniła, że ww. nieprawidłowości wynikły z ,,omyłki 
pisarskiej” zespołu kontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 233) 

NIK stwierdza, że rejestr placówek nie był aktualizowany na bieżąco. Nadzór nad 
placówkami sprawowano poprzez kontrole kompleksowe i doraźne. Kontrole 
kompleksowe przeprowadzano w oparciu o roczne plany kontroli 
oraz z częstotliwością wskazaną w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli. 
Czynności kontrolne w placówkach przeprowadzały osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach. W części protokołów brakowało elementów określonych w § 15 ust. 
2 pkt 4, 11 i 13 rozporządzenia w sprawie kontroli.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o  Najwyższej Izbie Kontroli20, wnosi o 

- podjęcie działań zapewniających eliminowanie nieprawidłowości w realizacji zadań 
związanych z wykonywaniem nadzoru i kontrolami w placówkach zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
18 placówki pn. Dom Pomocy Seniora VILLA SENIORA w Rzeszowie przeprowadzonej w dniach 29 – 30 grudnia 2015 r. 
19 w placówce pn. Dom Spokojnej Starości ,,Złote Liście” w Zarzeczu  
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Trzebownisko, dnia         sierpnia 2016 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 
 
                 
                 Kontroler                

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

 

  Wiesław Motyka 

            Cezary Paciura 
gł. specjalista kontroli państwowej 

 
        
       

 


