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WPS-II.431.4.2.2019.MR

odpowiadając na pismo z dnia 21 grudnia 2018 r. znak: KMP.573.19.2018.AO dotyczące Domu 
Opieki „Pogodna Przystań” w Starej Wsi, przy ul. Mickiewicza 1, uprzejmie informuję. W dniu 
14 stycznia 2019 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Lrzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili kontrolę doraźną w przedmiotowej placówce. 
W trakcie kontroli ustalono, że aktualnie w budynku p. prowadzi Rodzinny
Dom Opieki. W trakcie kontroli ustalano, że nie jest to rodzinny dom pomocy w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 
rodzinnych domów pomocy. Inspektorzy potwierdzili, że w budynku prowadzona jest placówka 
zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku. Podmiot prowadzący nie posiada zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na 
jej prowadzenie. W związku z powyższym zgodnie z art. 130 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, 
w najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia 
kary za prowadzenie placówki bez zezwolenia wojewody.

W dniu kontroli w placówce przebywało 8 kobiet w podeszłym wieku, przewlekle chorych, 
wymagających całodobowej opieki. Podczas czynności kontrolnych inspektorzy nie stwierdzili 
niepokojących oznak świadczących o zaniedbywaniu mieszkanek, narażaniu ich na 
niebezpieczeństwo, czy też działań powodujących zagrożenie zdrowia lub życia. W ocenie 
inspektorów mieszkanki były zadbane, schludnie i czysto ubrane, na łóżkach leżała czysta pościel. 
Mieszkankami zajmowała się opiekunka i właścicielka placówki.

Odnośnie do kwestii figurowania w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę 
pod ww. adresem placówki o nazwie Dom Opieki „Pogodna Przystań” prowadzonej przez 
P- uprzejmie informuję, że w 2016 r. placówka była dwukrotnie kontrolowana
przez inspektorów tut. Wydziału. Do dnia otrzymania Państwa pisma Wydział nie został 
poinformowany o zamknięciu Domu Opieki „Pogodna Przystań”, jak również o prowadzeniu pod 
wskazanym adresem nowej placówki. Aktualnie podjęliśmy z urzędu działania mające na celu 
wykreślenie ww. placówki z rejestru.
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