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00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 przekazuje, zgodnie 

z zaleceniem ujętym w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Domu w dniach 18-19 maja 2015 r. informację o działaniach podjętych w celu 

wyeliminowania niedogodności w pokoju mieszkanki poruszającej się na wózku inwalidzkim 

oraz mieszkanki niewidomej:

1.W pokoju C-88 zainstalowano specjalną wyższą muszlę klozetową.która umożliwia 

swobodne przesuwanie się mieszkanki-osoby niepełnosprawnej z wózka inwalidzkiego 

na sedes i odwrotnie.

2. W pokoju mieszkanki-osoby niewidomej, która zgłosiła problem przemieszczającego się 
sznurka urządzenia przywołującego specjalistyczną opiekę zastosowany został ogranicznik 
przemieszczania sznurka instalacji przyzywowej, jak również zamontowano dodatkowy 
system umożliwiający wezwanie pomocy drogą radiową.
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00-090 W arszawa 

Al. Solidarności 77

W  uzupełnieniu pisma znak DAG/0717-36/2015 z dnia 06.08.2015r D om  Pomocy Społecznej 

w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 przekazuje informacje dotyczące zaleceń ujętych w Raporcie 

przedstawicieli Krajowego M echanizmu Prewencji z wizytacji Dom u w dniach 18 -19 maja 2015r :

1. Zostanie wprowadzona zmiana Regulaminu Organizacyjnego D om u Pomocy Społecznej w 

Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 polegająca na usunięciu z Zakresu praw i obowiązków 

mieszkańca Dom u, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zapisu 

wprowadzającego środki dyscyplinarne.

2. O d maja 2015r wprowadzono nowy druk indywidualnej karty zleceń stanowiącej wykaz 

leków stosowanych przez mieszkańca Dom u. W  kartach tych lekarze wpisują zlecenia 

dotyczące farmakoterapii.

3. Na tablicach informacyjnych umieszczono adresy instytucji stojących na straży praw 

człowieka.

4. Realizując prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

informujemy każdego nowego mieszkańca o możliwości kontynuowania leczenia w poradni 

podstawowej opieki zdrowotnej pod opieką, której pozostawał przed zamieszkaniem w 

placówce lub też możliwości wyboru innej poradni w  tym znajdującej się w  pobliżu Domu. 

Uważamy, że o ile mieszkaniec wyraża taką wolę to zasadne jest umożliwienie mu leczenia u 

lekarza, który zna dotychczasowy przebieg jego choroby, tym bardziej, że Dom  przeznaczony 

jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

5. Dom  spełnia wymagane standardy w zakresie przystosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wszelkie dalsze udogodnienia będą wprowadzane na bieżąco 

adekwatnie do pojawiających się indywidualnych potrzeb mieszkańców. W  razie potrzeby 

D om  będzie na bieżąco zwracał się do Prezydenta Miasta Białystok z prośbą o wsparcie 

finansowe w  realizacji zaleceń wymagających nakładów pieniężnych.
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Pan
Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta 
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Pismem z dnia 28 lipca 2015 r. został przekazany Panu Prezydentowi Raport z wizytacji

skierowane do Pana Prezydenta, a dotyczące zapewnienia dyrektorowi wizytowanej placówki 
środków finansowych na realizację zaleceń tego wymagających.

W związku z brakiem odpowiedzi na ww. pismo uprzejmie proszę o odniesienie się do jego 

treści, powołując się na numer sprawy KMP.575.20.2015.WS.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1648) organ, organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane 

wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, 

poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. W wypadku gdy Rzecznik 

nie podziela tego stanowiska, może zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie 

odpowiednich działań.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 17 ust. 2 ww. ustawy zwracam się z 

uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni, od otrzymania 

niniejszego pisma.

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku. Zawarto w nim m.in. zalecenie
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W odpowiedzi na pismo znak: KMP.575.20.2015.WS z dnia 09 września 2015 r. 

uprzejmie informuję, iż Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 

w Białymstoku do dnia dzisiejszego nie złożył do Prezydenta Miasta Białegostoku

z wizytacji ww. Domu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej na bieżąco realizuje zalecenia wskazane przez 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, o czym informował Państwa dwoma 

pismami znak: DAG /0717-36/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz z dnia 28 sierpnia 2015 r.

W razie zgłoszenia przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zapotrzebowania 

na środki finansowe w celu realizacji zaleceń pokontrolnych, Prezydent Miasta Białegostoku 

udzieli takiego wsparcia.

zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie realizacji zaleceń ujętych w Raporcie

/

Truskolaski

M I A S T A

/


