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Pani

Justyna Róża Lewandowska

Dyrektor Zespołu Krajowego

Mechanizmu Prewencji

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 listopada 2013 roku dotyczące Raportu Krajowego 

Mechanizmu Prewencji, powstałego po wizytacji przeprowadzonej przez Zespół z upoważnienia 

Rzecznika Praw Obywatelskich w Domu Pomocy Społecznej w Suszu poniżej odnoszę się do 

zawartych w  nim uwag i wniosków.

Ustosunkowanie się do wymienionych zaleceń:

1. Stosowanie środka przymusu bezpośredniego.

Dom nie dysponuje w tej chwili pomieszczeniem, które można przeznaczyć na izolatkę, 

aby nie naruszać godności i poczucia intymności żadnego z mieszkańców w trakcie 

konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego, mieszkaniec będzie oddzielony 

od osób przebywających w tym samym pomieszczeniu parawanem.

W celu wyeliminowania uchybień dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego 

w grudniu zostanie przeprowadzone szkolenie wewnętrzne dla całego personelu 

(odpowiedzialna pielęgniarka koordynująca).



2. K ary stosowane w obec mieszkańców, o których mówi Raport, trudno nazwać 

w dosłownym tego słowa znaczeniu karami. Zakaz picia kawy (np. naturalnej) 

w  zamian m ogą pić rozpuszczalną lub bezkofeinową w rozumieniu mieszkańców 

Domu jest karą, de facto do takich nie należy. W obec żadnego z mieszkańców nie 

stosowno zakazu opuszczania placówki. W szyscy m ogą j ą  opuszczać na określonych 

warunkach, a w większości przypadków pod opieką opiekuna, ponieważ ponad 70% 

podopiecznych Domu ma stwierdzoną znaczną lub głęboką niepełnosprawność 

intelektualną i ich orientacja topograficzna nie pozwala na. samowolne oddalenie się 

placówki, gdyż zagrażałoby to ich zdrowiu, a nawet życiu, zwłaszcza przy tak 

ruchliwej trasie, przy której usytuowany je s t dom.

3. Dom dokłada i dołoży wszelkich starań na m iarę swoich możliwości, powołując się na 

Konstytucję RP oraz ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, aby opieka 

internistyczna, psychiatryczna i stom atologiczna sprawowana nad podopiecznymi DPS 

w Suszu była na najwyższym poziomie.

4. W ykorzystywanie mieszkańców przez któregokolwiek z pracowników w  pracach 

higieniczno-pielęgniarskich przy innych podopiecznych będzie poddawane karze 

dyscyplinarnej,

5. W szyscy mieszkańcy zostaną ponownie poddani badaniu przez lekarza, który stwierdzi 

czy stan psychofizyczny pozwala w każdym indywidualnym przypadku na opuszczanie 

przez podopiecznego placówki bez opieki lub w  obecności opiekuna.

6. Szkolenia dla pracowników domu przeprowadzane są  zgodnie z ustawą 

i zapotrzebowaniem na daną tematykę (załączniki dotyczące przeprowadzonych na terenie 

domu szkoleń dla pracowników: 22.11.2011 r. -  wypalenie zawodowe, 17.05.2012 r. -  

indywidualny plan wsparcia, 28.11.2012r. -  prawa mieszkańca i kierunki prowadzonej 

terapii oraz metody pracy  z mieszkańcami, 09.12.2013r. -  pierwsza pomoc 

przedmedyczna).

7. Prawa i zasady pobytu w palcówce przekazywane są każdemu mieszkańcowi przed 

przyjęciem do domu, jeżeli jego  możliwości poznawcze nie um ożliwiają mu zrozumienia 

zasad pobytu oraz przysługujących praw, są one przekazywane opiekunowi prawnemu.

8. Broszura informacyjna je s t wywieszona na każdym oddziale.

9. Informacje o prawach mieszkańca i zasadach pobytu w placówce w raz z wykazem 

adresów instytucji stojących na straży praw człowieka zostały wywieszone na każdym 

z oddziałów na ogólnodostępnych tablicach.

10. Wśród pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Suszu są  specjaliści 

pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

11. Dyrekcja i Kierownictwo domu podejmuje działania w celu zatrudnienia opiekunów płci 

męskiej, jednak ten zawód z racji na bardzo niskie wynagrodzenie, nie je s t wybierany



przez mężczyzn zbyt często (w ostatnim roku zatrudniono 2 mężczyzn na stanowisko 

opiekuna).

12. Pracownicy, odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji w teczkach mieszkańców, 

zostali poinformowani o odpowiedzialności, która na nich spada, kiedy w prow adzają dane 

do teczek. Winni to robić z należytą starannością i dokładnością.

13. Struktura zatrudnienia nie przewiduje dodatkowego etatu dla rehabilitanta lub 

fizjoterapeuty.

14. Oferta zajęć na terapii została wzbogacona o dodatkowe zajęcia na powstałej trzeciej 

terapii, dodatkowo w okresie wiosenno-letnim mieszkańcy korzystający z terapii 

zajęciowej będą dbać o ogródek przyległy do domu.

15. Na każdym z oddziałów znajdują się elementy polisensoryczne (w grudniu 2012 roku 

zakupiono 4 projektory, tarcze do projektorów, 2 projektory imitujące falowanie wody 

kule lustrzane). Dom nie posiada jednego pomieszczenia, które mogłoby być salą  

doświadczania świata, ale na każdej bawialni, gdzie głównie przebyw ają mieszkańcy, 

znajdują się zamontowane wyżej wym ienione urządzenia i są wykorzystywane głównie 

w okresie jesienno-zimowym  od godzin popołudniowych.

16. Patrz pkt. 10.

17. Dodatkowe zagospodarowanie przestrzeni wokół domu planowane na wiosnę 2014 roku.

18. W szystkie szafki mieszkańców są  wyposażone w zamki zamykane na klucz, większość 

podopiecznych z przyczyn psychofizycznych nie jest w  stanie samemu się ubierać i tym 

samym samodzielnie zarządzać swoimi dobrami znajdującymi się w szafce.

19. System przyzywowy znajduje się na każdym korytarzu, nie m a potrzeby wyposażenia 

pokoi w  system przyzywowy, gdyż nie spełni on swojej roli przy specyfice domu 

w Suszu, a wręcz może doprowadzić do zaburzeń i problemów w funkcjonowaniu, bo 

część mieszkańców będzie celowo zakłócać spokój i nadaremnie przywoływać osobę 

dyżurującą.

20. Zgodnie ze standardami pomieszczenia placówki (sanitariaty) dostosowane są  do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością fizyczną, problemem jest np. mała powierzchnia niektórych 

łazienek (dom był wybudowany w 1899 roku i wszelkie zmiany w ym agają akceptacji 

i zgody konserwatora zabytków).

21. Nad stanowiskami prysznicowymi zamontowane zostaną przesłonki.

22. Środki higieniczne w pomieszczeniach sanitarnych zostały uzupełnione.

23. Dyrektor domu planuje w wydzielonym miejscu zorganizować palarnię.

Ponadto informuję, że z dziesięciu osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, które nie

posiadały minimalnych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska, osiem osób podjęło naukę,



z czego sześć przedstawiło dyplomy ukończenia szkoły, uprawniające do wykonywania 

zawodu opiekuna. W stosunku do pozostałych podjęto działania, wskutek których zmieniono 

im warunki umowy, zostali zatrudnieni na stanowisku pokojowa.

Pragnę odnieść się również do sugestii dotyczącej współpracy z psychologiem. Od listopada 

dom zatrudnia na umowę- zlecenie psychologa (10 godzin miesięcznie, kopia umowy 

do wglądu w załącznikach).

W razie dodatkowych wątpliwości lub pytań proszę o kontakt.

1. Wykaz pracowników uczestniczących w szkoleniu w dniu 22.11.2011 r. dotyczącym 

wypalenia zawodowego.

2. Wykaz pracowników uczestniczących w szkoleniu w dniu 17.05.2012 r. na temat 

indywidualnego planu wsparcia.

3. Wykaz pracowników uczestniczących w szkoleniu w dniu 28.11.2012 r. na temat praw 

mieszkańca i kierunków prowadzonej terapii.

4. Wykaz pracowników uczestniczących w szkoleniu w dniu 09.12.2013 r. na temat 

pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) umowy zlecenia zawartej 

z psychologiem w dniu 04.11.2013 r.

Sporządziła: Lucyna Górnik Z poważaniem

Załączniki:
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STAROSTWO POWIATOWE w IŁAWIE

Iława, dnia 12.12.2013 r.
OSO. 8120.80.2013

Biuro Rzecznika Praw O byw atelskich  
Al. Solidarności 77 
00-090 W arszawa

W odpowiedzi na pismo dotyczące wizytacji w  Domu Pomocy Społecznej w Suszu 

przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, iż 

zapoznaliśmy się z raportem przedstawicieli „Krajowego Mechanizmu Prewencji” .

Niestety, z powodu ograniczonych możliwości finansowych w projekcie uchwały 

budżetowej powiatu iławskiego na rok 2014 nie zostały przewidziane środki finansowe na 

zapewnienie Domowi Pomocy Społecznej w Suszu funduszy niezbędnych do realizacji zadań 

wymagających wsparcia finansowego, a uwzględnionych w zaleceniach pokontrolnych Zespołu 

„Krajowego Mechanizmu Prewencji” .

W kolejnych latach w  miarę posiadanych możliwości finansowych powiat iławski 

podejmować będzie działania zmierzające do podnoszenia standardów funkcjonowania domów 

pomocy społecznej działających na terenie powiatu.

http://www.powiat-ilawski.pl
mailto:starostwo@powiat-ilawski.pl
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KM P.575.11.2014.M F
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H enryk  Stańczyk
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W związku z odpowiedzią zawartą w piśmie L.d./D222/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku, 
w której odnieśli się Państwo do zaleceń zawartych w Raporcie przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji z wizytacji, która z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich została 
przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Suszu, chciałabym serdecznie podziękować za 
wdrożenie większości zaleceń pracowników Mechanizmu.

Jednocześnie w tym miejscu pragnę odnieść się do dwóch kwestii, które -  moim 
zdaniem -  wymagają podjęcia z Państwa strony bardziej zdecydowanych kroków, niż opisane w 
Państwa piśmie.

Warto podkreślić, że w czasie wizytacji odbywającej się w Państwa placówce, byliśmy 
zgodni, co do tego, że mieszkańcom prowadzonego przez Państwa Domu należy zapewnić 
najwyższy stopień opieki medycznej. Przemawiają za tym nie tylko normy prawne, jak choćby 
przepis art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 
182) dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 
poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 
potrzeb osób w nim przebywających. Wymóg zadbania o kompleksową opiekę medyczną wynika 
również z praktyki zaobserwowanej w czasie wizytacji przez przedstawicieli KMP. Mieszkańcy 
prowadzonego przez Państwa Domu nie są zdolni do samodzielnego zatroszczenia się o podjęcie 
leczenia swoich dolegliwości. Stan zdrowia części mieszkańców Państwa Domu uniemożliwiał 
nawiązanie kontaktu werbalnego z otoczeniem. Tym samym niemożliwe jest zakomunikowanie 
przez te osoby o zmianach w ich stanie zdrowia somatycznego lub psychicznego. Z tego powodu 
poza dołożeniem wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, należy 
wyselekcjonować grono specjalistów pracujących z mieszkańcami Domu w taki sposób, aby ich
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Biuro Rzecznika Pry w Obywatelskich 
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praca skutecznie poprawiła poziom usług opiekuńczych i wspomagających realizowanych przez 
Państwa palcówkę.

Udzieloną przez Państwa odpowiedź odnoszącą się do zapewniania mieszkańcom Domu 
opieki medycznej należy - w moim przekonaniu -  uznać za wysoce ogólnikową i tym samym 
niewystarczającą. To, co jest w tym przypadku istotne z punktu widzenia działań przedstawicieli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji, to sposób zapewniania opieki medycznej mieszkańcom 
placówki, nie zaś metody, jakimi się Państwo posługują w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
pensjonariuszy. Z tego też powodu oczekuje wskazania konkretnych efektów Państwa działań w 
postaci informacji dotyczącej współpracy z lekarzami zapewniającym opiekę internistyczną, 
psychiatryczną oraz stomatologiczną, przykładowo przedstawienia tygodniowego grafiku pracy 
lekarzy wymienionych specjalności lub informacji na temat ilości przyjmowanych pacjentów w 
ciągu miesiąca.

Kolejną kwestią, która w mojej ocenie wymaga podjęcia z Państwem polemiki jest 
przedstawiona przez Państwa odpowiedź dotycząca dostosowania pomieszczeń placówki (w 
szczególności sanitariatów) do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną. W myśl tego, jak 
Państwo wskazali w swoim piśmie, pomieszczenia placówki są zgodnie ze standardami 
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną, czyli spełniają wymóg wynikający z 
przepisu § 6 ust. 1 pkt. 4 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964). W przekonaniu 
przedstawicieli KMP, wizytujących Państwa Dom, pomieszczenia sanitarne nie umożliwiały 
osobom z niepełnosprawnością fizyczną samodzielne korzystanie z nich. Doskonałym przykładem, 
którym się posłużę jest prysznic w jednym z pomieszczeń sanitarnych (zał. 1), przy którym 
wprawdzie zainstalowano dwie poręcze pozwalające podtrzymać się osobie mniej sprawnej, 
korzystającej z niego. Jednakże prysznic ten wyposażony został w brodzik z wysokim progiem, co 
całkowicie niweczy podjęte przez Państwa działania na rzecz dostosowania tego pomieszczenia do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wskazane przez 
przedstawicieli KMP uchybienia nie są bezpośrednio związane z uzyskaniem akceptacji i zgody 
konserwatora zabytków.

Opisana powyżej sytuacja wymaga, aby ponowić sformułowane w Raporcie 
powizytacyjnym zalecenie dostosowania pomieszczeń placówki (w szczególności sanitariatów) do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Kolejną kwestią, wymagającą -  w moim przekonaniu -  wyjaśnienia jest zakaz picia kawy 
naturalnej, który -  jak wynika z rozmów z przedstawicielami KMP -  w powszechnej opinii 
mieszkańców Domu uznawany jest za rodzaj kary. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie ma 
żadnej podstawy prawnej, która może stanowić uzasadnienie do wprowadzenia zakazu picia kawy 
naturalnej przez mieszkańców placówki. Jednocześnie trzeba wskazać, iż ograniczenie spożywania 
kofeiny może być podyktowane wskazaniami medycznymi, jednakże w takim przypadku to lekarz



powinien indywidualnie wydać zalecenie dotyczące określonego mieszkańca domu, iż ze względu 
na jego stan zdrowia i przebyte schorzenia, powinien on ograniczyć lub zaprzestać zażywać 
kofeinę. Na koniec warto zwrócić uwagę, iż kawa rozpuszczalna, której spożywanie jest w Państwa 
placówce dozwolone, jest znacznie bardziej szkodliwa niż kawa naturalna.

Podsumowując, zakaz picia kawy naturalnej nie może wynikać z arbitralnej decyzji 
kierownictwa DPS.

Na odpowiedź z Państwa strony na niniejsze pismo oczekuję w terminie miesiąca od daty 
jego otrzymania. W odpowiedzi proszę przywołać się na nowy numer sprawy.
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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu 
Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al.Solidarności 77, 00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2014r. Znak: KMP.575.11.2014 MF Dyrektor Domu 

informuje, iż wszy stkie zalecenia pokontrolne realizuje:

1. Mieszkańcy naszego Domu regularnie korzystają z usług lekarza pierwszego kontaktu. ktor» 
jest również specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych (internista). Wizyty odbywają się 
zarowno w placówce, jak również w NZOZ UNIMED w Suszu, są dokumentowane w ogólnej 
historii choroby mieszkańca przechowywanej w Domu oraz w Ośrodku Zdrowia, 
np. w miesiącu marcu 2014r. odbyło się 80 konsultacji lekarza pierwszego kontaktu 
internisty
Ponadto mieszkańcy są pod bieżącą kontrolą stomatologiczną, korzystają z opieki w NZOZ 
Sławomir Szymański ul. Gen. J. Hallera 4b, 10 -  693 Olsztyn (zabiegi wykonywane 
w znieczuleniu ogólnym) oraz NZOZ UNIMED w Suszu. W pierwsz\m kwartale 2014r 
Z usług stomatologa skorzystało 23 mieszkańców, odbyło się 30 wizyt Wyjazdy 
do stomatologa najczęściej odb’ wąją się raz w miesiącu dla ok 4 osób. jednak w razie 
konieczności odbywają się częściej np. w miesiącu lutym 2014r. podczas 2 wyjazdów z opieki 
stomatologicznej skorzystało 10 osób.
W chwili obecnej trudna jest sytuacja związana z opieką psychiatryczną, podejmujemy 
działania w celu naw.azania współpracy z lekarzem psychiatrą, ze wstępnych ustaleń wynika, 
iż lekarz ten może konsultować mieszkańców naszego Domu dwa razy w miesiącu, na miejscu 
w placówce, począwszy od dnia 1 kwietnia 2014r. Ponadto w nagKch przypadkach będzie 
konsultował mieszkańców poza stałymi terminami przyjęć. Do czasu uregulowania sytuacji 
korzystamy i będziemy korzystać z Poradni Zdrowia Psychicznego w Prabutach i Kwidzynie 
oraz wizyt w gabinetach prywatnych, np. w miesiącu marcu 2014r. odbvły się 3 wizyty 
Dodatkowo na bieżąco mają miejsce konsultacje dermatologiczne, neurologiczne, chirurgiczne
i kardiologiczne mieszkańców.

2. Dom Pomocy Społecznej w Suszu będzie sukcesywnie dostosowywl pomieszczenia sanitarne, 
w tym prysznic z wysokim brodzikiem (zal 1 pisma z dnia 26.02.2014r. znak 
KMP.575.11.2014.MF) do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną, które mogłyby 
samodzielnie dokonvwać czynności higienicznych. W załączeniu stan aktualny brodzika 
z fotografii załączonej w Państwa piśmie.

3. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Suszu nic obowiązuje zakaz picia kawy naturalnej, 
natomiast na zalecenie lekarza zakaz picia kawy może być zastosowany indywidualnie 
do poszczególnych mieszkańców.

Z Doważaniem

Otrzymują:
) Adresat D°™  ̂  Ŝ 2ne!w * * *

2 Joanna Mazurkiewicz

mailto:dpssusz@wp.pl
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K rajowy M echanizm Prewencji

KMP.575.11.2014.MF

Pan
Henryk Stańczyk
D yrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Suszu
ul. Iławska 42 
14-240 Susz

Odnosząc się do treści pisma z dnia 1 kwietnia 2014 r. o sygn. Ldz.D./l 15/14 oraz pisma z 
dnia 12 grudnia 2013 r. chciałabym ustalić stopień realizacji zaleceń przedstawicieli KMP z 
wizytacji w kierowanym przez pana Domu Pomocy Społecznej w Suszu.

Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób planowane jest dostosowanie placówki do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aby w jak największym stopniu umożliwić im samodzielne 
korzystanie z infrastruktury domu. Ponadto proszę i informację, czy w związku z realizacją zaleceń 
przedstawicieli mechanizmu, występował Pan do Konserwatora Zabytków na wydanie zgody na 
wprowadzenie zmian w architekturze budynku. Jeśli tak, uprzejmie proszę o przesłanie 
stosowanych kopii takich pism.

Ponadto chcę w tym miejscu odnieść się do odpowiedzi udzielonej przedstawicielom KMP, 
która dotyczy sygnalizacji przyzywowej zamontowanej w korytarzach obiektu, w którym mieści się 
dom. Reprezentanci mechanizmu stoją na stanowisku, iż udzielenie pierwszej pomocy osobie, 
której życie lub zdrowie jest zagrożone, możliwe jest wtedy, gdy może ona lub osoba trzecia 
bezzwłocznie przywołać personel domu. Z tego też powodu pracownicy BRPO ponawiają zalecenie 
zawarte w raporcie powizytacyjnym, wyposażenia pokoi mieszkańców w system przyzywowy.

Na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648) proszę o przedstawienie informacji o podjętych 
działaniach lub zajętym stanowisku w terminie miesiąca od daty otrzymania pisma.

pcx< 

M agdalena Filipiak

Biuro Rzeczni kii Praw Obywatelskich Te!, cenir. (, -48 2.2) 55 17 700
Al. Solidarności 77 Infolinia obywatelska 800 676 676
00-090 Wars za wa h i urorzeezn i k a 'aibrpo.gov.p (

www.rpo.gov.pl

http://www.rpo.gov.pl
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Krajowy M echanizm Prewencji

KM P.575.11.2014.M F

Pan
M a rek  P olań sk i 
S tarosta  Iław sk i
ul. Władysława Andersa 2A 
14-200 Iława

S i A ^ o u r t u  & Q ' - ° s ł o /

Odnosząc się do informacji przekazanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 

piśmie z dnia 12 grudnia 2013 r. o sygn. OSO. 8120.80.2013 dotyczącego środków finansowych 

niezbędnych do realizacji zaleceń przedstawicieli KMP wydanych na skutek przeprowadzonej w 

Domu Pomocy Społecznej w Suszu wizytacji prewencyjnej, chciałabym się zapytać, czy w roku 

2015 zostały wygospodarowane środki na pokrycie działań zmierzających do realizacji zaleceń 

przedstawicieli KMP?

Na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648) proszę o przedstawienie informacji w terminie 

miesiąca od daty otrzymania pisma.

Magdalena Filipiak
pro-fc

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskie! 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Tfl. cenir. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 801) 676 676 

biuror/€e/nika:abrpo.gov.p| 
www.rpo.gov.pl

http://www.rpo.gov.pi
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14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa 2A, centrala teł. (089) 649-07-00, fax 649-66-0 
www.powiat-ilawski.pl e-mail:starostwo@powiat-ilawski.pl NIP '44-148-75-84

Iława, 01.07.2015 r.

OS0.8120.80.2013

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2015 r., znak sprawy KMP.575.11.2014.MF 

informuję, iż Powiat Iławski w trakcie roku budżetowego 2014 przeznaczył na dofinansowanie 

działań zmierzających do podniesienia standardów funkcjonowania domów pomocy społecznej 

będących jcdnosucami organizacyjnymi Powiatu środki własne w wysokości ok. 15 000 zł, 

w tym dla Domu Pomocy Społecznej w Suszu ok. 12 000 zł.

W bieżącym roku (do dnia dzisiejszego) domy pomocy społecznej z terenu powiatu 

iławskiego nie zwróciły się o dodatkowe środki finansowe. Realizuję zadania związane 

z podnoszeniem jakości świadczonych usług opiekuńczych ze środków pochodzących z dotacji 

państwa i odpłatności mieszkańców.

b iu r o  . .z e c z m k a
PRAW O BYW ATELSKICH

WPŁ.

ZAŁ.

2G!5 - 0 7 - 0 7

. N R ...........

Z poważaniem 

S T A X C  S  T , 

Marek Polański

http://www.powiat-ilawski.pl
mailto:starostwo@powiat-ilawski.pl
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ '
ul. Iławska 42, teł. 53-278-60-17 

14-240 Susz

DPS.D.080.01.2015

Szanowna Pani

BIURO RZEC ZN IK^  
PRAW O BYW ATELSKICH

WPt. 2015 -0 7 -  2 0
Susz, dnia 15 lipca 2015 roku

ZAL..L NR..

Magdalena Filipiak
Radca Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 czerwca 2015 roku, w sprawie realizacji zaleceń przedstawicieli KMP 

z wizytacji Domu (znak: KM P.575.11.2014.M F) uprzejmie informują:

1. Dla poprawy możliwości samodzielnego korzystania mieszkańców z infrastruktury domu, 
w roku bieżącym dokonaliśmy modernizacji trzech stanowisk prysznicowych, po jednym na 
każdym oddziale. W ysokie brodziki zastąpiliśmy brodzikami posadzkowymi. W  trakcie 
sukcesywnie prowadzonej renowacji pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i higienicznych 
będziemy dążyli do maksymalnej poprawy ich funkcjonalności.

2. W  wyniku zmiany dotychczasowej funkcji kilku pomieszczeń wygospodarowaliśmy 

pomieszczenie na izolatkę. Po przeprowadzeniu niezbędnego remontu w miesiącu czerwcu 
b.r. przekazaliśmy izolatkę do użytkowania.

3. Zmiany w architekturze budynku dokonywaliśmy dwukrotnie:
- w latach 1991^1993 dobudowaliśmy skrzydło budynku w kierunku południowo-zachodnim  
uzyskując dodatkową powierzchnię użytkową 340m 2 /po 85m 2 na czterech kondygnacjach 
z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe i terapeutyczne mieszkańców,
- w roku 2004 zabudowaliśm y taras na parterze budynku uzyskując cztery pomieszczenia 
o łącznej powierzchni użytkowej 102m2 z przeznaczeniem na pracownie terapii zajęciowej,
- w roku 2005 zabudowaliśmy część parterową budynku w skrzydle południowym, powstał 
szyb windy osobowej oraz pomieszczenie o powierzchni użytkowej 52m 2 z przeznaczeniem  

na salę pobytu dziennego.
Realizując powyższe zadania wykorzystaliśmy wszelkie możliwości rozbudowy budynku 
w granicach dopuszczonych przez W ojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. W  związku z ponowieniem zalecenia pracowników BRPO w zakresie wyposażenia pokoi 
mieszkańców w system przyzywowy, przyjmujemy zalecenie do realizacji -  termin wykonania 
do 30.10.b.r.


