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Odpowiadaj^c na Pani pismo z dnia 14 maja 2014 r., znak: KMP.400.2.2014, 

\v sprawie Konferencji poswi^conej omowieniu Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich 

z dzialalnosci w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2013. uprzejmie 

wyjasniam. ze cz?sc Raportu dotycz^c^ kontroli domow pomocy spotecznej przekazano do 

wszysikich wojewodow z prosb^ o szczegotowe zapoznanie si^ z jego tresci^ oraz 

przekazanie wyjasnieh w odniesieniu do domow, klore podlegaly kontroli. Zasugerowano 

rowTiiez uwzgl^dnienie w planach kontroli - kontroli problemowych dotycz4cych 

regulaminow organizacyjnych. w szczegolnosci sposobu regulowania obowi^kow 

mieszkaricow domow pomocy spotecznej. ktore w nadmiemy sposob ingeruj^ w ich godnosc, 

intymnosc. a przede wszystkim ograniczaj^ ich wolnosc osobist^. 

Nie kwestionuj^ zastrzezeh kontrolerow. o kt6r\'ch mowa w raporcie. dotycz^cych np. 

karania za wnoszenie alkoholu. naduzv'wania stosowania srodkow przymusu bezposredniego. 

lub nie stosowanie procedur z nim zwi^zanych. czy tez nieodpowiedniego traktowania 

mieszkaiicow. Nie ulega w^tpliwosci. ze sytuacje te nie powinny miec miejsca. 

Dlatego tez maj^c na uwadze opisane nieprawidlowosci, ktore jednak wystqpity, 

zwTOC^ si? takze do regionalnych osrodkow polityki spoiecznej, ktore zajmuj^ si? mi?dzy 

innymi podnoszeniem kwalifikacji pracownikow pomocy spoJecznej. o zwi?kszenie liczby 

i cz?stotliwosci szkolen dla pracownikow domow pomocy spoiecznej w zakresie praw 



przysluguj^cych kazdemu cztowiekowi i prawidtowych relacji pomi^dzy mieszkancami 

i pracownikami, a takze jakosci swiadczonych using w domach pomocy spo^ecznej. 

Odnosz^c si? do problemow systemowych wskazanych w tresci raportu uprzejmie 

wyjasniam, ze aktualnie nie przewiduje si? nowych rozwi^zan w zakresie uslug zdrowotnych 

(w tym rehabilitacyjnych) swiadczonych w domach pomocy spolecznej. 

Domy pomocy spolecznej nie musz^ zatrudniac w swoich strukturach psychologa czy 

psychiatry, ani tez specjalistow rehabilitacji. Nie ma rowniez obowi^zku zatrudniania 

piel^gniarki. Nie jest to kwestia braku uregulowari. Gdyby taki obowi^ek miatby zostac 

natozony na domy wynikaloby to wprost z przepisow. Zapewnienie kontaktu z psychologiem 

lub psychiatry jest warunkiem efektywnej reaHzacji ushig opiekuriczych i wspomagajycych 

przez dom pomocy spolecznej. Cz?stotliwosc spotkah nie zostala wskazana. gdyz zalezna ona 

b?dzie od indywidualnych polrzeb konkretnego mieszkarica. W tym miejscu nalezy 

zauwazyc, ze system pomocy spolecznej nie jest narz?dziem majycym na celu uzupelnienie 

swiadczen z opieki zdrowotnej. Zapewnienie wlasciwej opieki psychiatry, piel^gniarki. 

procesy leczenia w sensie dostownym oraz rehabilitacji. nie nalezy do zadari pomocy 

spolecznej. Dom pomocy spolecznej ma zapewnic mieszkancowi dost?p do swiadczen 

z opieki zdrowotnej. Nie mozna obarczac winy za wadliwe dziatanie systemu ochrony 

zdrowia pomocy spolecznej. 

Nie bez znaczenia jest tez fakt, ze w przypadku zatrudniania pracownikow 

medycznych ich wynagrodzenie wliczane jest do kosztu ulrzymania, ktorego wysokosc 

stanowi oplat? za pobyt mieszkarica w domu pomocy spolecznej Dlatego tez dochodzi do 

podwojnego fmansowania usJug zdrowotnych. ktore przyshigujy mieszkancowi z tytuhi 

oplacania ubezpieczenia zdrowotnego, a dodalkowo ŵ  ramach oplaty za pobyt w domu 

pomocy spolecznej. 

Ponadto informuj?, ze w marcu biezycego roku 2014 weszto w zycie rozporzydzenie 

Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie rehabilitacji spolecznej w domach pomocy 

spolecznej dla osob z zaburzeniami psychicznymi. Rozporzydzenie stanowi wykonanie 

upowaznienia zawartego w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

Rozporzydzenie okresla cele. rodzaje. zakres programowy oraz wymiar czasu zaj?c 

rehabilitacji spolecznej. organizowanych w domach pomocy spolecznej dla osob 



z zaburzeniami psychicznymi. Okresla rowniez sposob prowadzenia i dokumentowania tych 

zaj^c, a takze sposob nagradzania uczeslnikow tych zaj^c. 

Gtowne cele prowadzenia zaj^c rehabilitacji spotecznej, okreslone w rozporz^dzeniu. to 

przede wszystkim poprawa funkcjonowania spotecznego osob przebywaj^cych w domach. 

w szczegolnosci: wyrabianie zaradnosci osobistej. pobudzanie aklywnosci spolecznej 

wyrabianie umiej^tnosci samodzielnego wypetniania rol spotecznych oraz promowanie 

zdrowia psychicznego poprzez aktywizowanie do zaj^c ruchowych. 

Zaj^cia rehabilitacji spolecznej realizowane w formie zaj^c terapeutycznych. zaj^c 

z psychologiem, zaj^c ruchowych. a takze zaj^c przygotowuj^cych do podj^cia zatrudnienia. 

Okreslone zostaJy rodzaje zaj^c, klore mog^ bye realizowane w ramach rehabilitacji 

spotecznej. Zaliczono do nich zaj^cia terapeutyczne, zaj^cia z psychologiem, zaj^cia ruchowe 

oraz zaj^cia przygotowuj^ce do podj^cia zatrudnienia. 

Zaj^cia mog^ bye prowadzone indywidualnie lub grupowo. Dodalkowo przepis ten 

wskazuje na koniecznosc dostosowania rodzaju i zakresu programowego oraz wymiaru czasu 

zaj^c do mozliwosci mieszkaricow domow, ktorzy b^d^ w nich uczestniczyli (wiek, stan 

zdrowia), a takze ich potrzeb. 

Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zaj^c ŝ  ustalane w indywidualnym 

planie wsparcia mieszkahca przez kierowTiika zespotu terapeutyczno-opiekunczego lub 

innego pracownika wskazanego przez dyrektora domu. Odbywa si^ to we wsf>6Mzialaniu 

z innymi pracownikami zespotu oraz z mieszkaricem lub jego przedstawicielem ustawowym. 

Kierownik zespolu terapeutyczno-opiekunczego domu lub wskazany przez dyrektora 

pracownik domu. scisle wspotpracuje w zakresie reaHzacji zaj^c z psychologiem. a takze 

w miar^ mozliwosci. za zgod^ mieszkarica lub jego przedstawiciela ustawowego, z iekarzem 

psychiatry lub neurologiem sprawujycymi specjalistyczny opiek^ lekarsky nad mieszkaricem 

domu. 

Rozporzydzenie przewiduje mozliwosc nagradzania aktywnych uczestnikow zaj^c 

w formie nagrod rzeczowych. Wartosc nagrody okresla dyrektor domu, a wybor i zakup 

nagrody dokonywany jest w uzgodnieniu z osoby nagradzany. 

Zapewne w wielu przypadkach rozporzydzenie to wymusi rozwqj roznych nowych 

form uslug dostosowanych do potrzeb mieszkaricow. a takze zwi^kszenie wymiaru 

zatrudnienia psychologa lub wzmozenie kontaktow z psychologami zatrudnionymi w ramach 

uslug NFZ. 



Zwracam tez uwag^ na tocz^ce si^ prace nad zalozeniami do zmiany ustawy o pomocy 

spotecznej. w ktorych przewiduje si^ rowniez zmiany dotycz^ce domow pomocy spokcznej. 

Jednoczesnie trwaj^ prace nad standardami uslug w pomocy spolecznej. Skutkowac to b^dzie 

w najblizszej przyszlosci zmianami aktow prawnych - takze rozporz^dzenia w sprawie 

domow pomocy spotecznej. 

Zgadzam si^ z tez^ kontrolerow, ze celowym byloby zatrudnianie wi^kszej liczby 

m^zczyzn w domach pomocy spolecznej. Niestety niewielu m^zczyzn jest ch^tnych do pracy 

z osobami niepelnosprawnymi. Dodatkow^ przeszkod^ niskie wynagrodzenia 

pracownikow. Na ten slan wplywa takze wymagany obecnie wskaznik zatrudnienia 

w poszczegolnych typach domow. 

Jak juz wczesniej zaznaczylam odnosz^c si? do Raportu Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dzialalnosci w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012 resort 

rozwaza mozliwosc wprowadzenia na poziomie ustawowym regulacji dotycz^cej 

wprowadzanych przez poszczegolne domy pomocy spolecznej ograniczen i obowi^zkow dla 

mieszkaricow domow pomocy spolecznej. Jednak zadanie stoj^ce przez tutejszym resortem 

b^dzie bardzo trudne. Wymagac b^dzie wielu konsultacji ze specjalistami majgcymi 

doswiadczenie w pracy z mieszkancami domow pomocy spolecznej, a takze specjalistami 

z zakresu prawa rodzinnego. konslytucyjnego. specjalistow z zakresu psychologii. psychiatrii, 

a takze z samymi zainteresowanymi. O pomoc w tej kwestii chcemy si? zwrocic si? do Rady 

Pomocy Spoiecznej, stanowi^cej organ doradczy w zakresie pomocy spotecznej dziataj^cy 

przy Ministrze Pracy i Polityki Spoiecznej. Nie mog? jednak wskazac przyblizonego terminu 

rozpocz?cia takich prac przed uzgodnieniem ich z Przewodnicz^cym Rady. 

Dodatkowo. nawi^uj^c do problemu maloletnich matek przebvAvaj^cych 

w placowkach resocjalizacyjnych i ich dzieci. przedstawionego w Raporcie Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dzialalnosci w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2013 

wyjasniam, ze w swietle przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zast?pczej (tj . Dz. U. z 2013 r.. poz. 135, z pozn. zm.). maloletnie matki 

z dziecmi mog^ bye umieszczane w pieczy zast?pczej, w przypadku niemoznosci 

zapewnienia im opieki i wychowania przez rodzicow^ biologicznych. Wtasciw^ dla nich form^ 

pieczy zast?pczej jest rodzina zast?pcza zawodowa specjalistyczna, w ktorej mog^ przebywac 

rowniez dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o post?powaniu 

w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z pozn. zm.). W ramach tej formy 



pieczy zasl?pczej mozliwe jest poJ^czenie funkcji opiekuhczo-wychowawczej 

z oddziatywaniami resocjalizacyjnymi w stosunku do maloletniej matki. przy jednoczesnym 

zapewnieniu jej wsparcia w macierzynstwie i mozliwosci bycia razem z dzieckiem. 

Ponadto. zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 i 2 ustawy. w placowce opiekuhczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego. interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego 

S4 umieszczane dzieci powyzej 10 roku zycia, wymagaj^ce szczegolnej opieki lub maj^ce 

trudnosci w przystosowaniu si? do zycia w rodzinie. Umieszczenie dziecka ponizej 10 roku 

zycia w placowce opiekuhczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. interwencyjnego 

lub specjalistyczno-terapeutycznego jest mozliwe w wyj^tkowych przypadkach, szczegolnie 

gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzehstwa. Maj^c na uwadze 

powyzsze oraz szczegoln^ sytuacj? maloletniej matki umieszczonej w pieczy zast?pczej 

zasadne jest, aby mogla ona przebywac wraz z dzieckiem niezaleznie od formy pieczy, 

w ktorej przebywa. 

Powolane wyzej przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej 

umozliwiaj^ wspolne przebywanie w pieczy zast?pczej maloletniej matki i jej dziecka. Nalezy 

rowniez wskazac, iz zgodnie z § 18 ust. 4 rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zast?pczej. placowka opiekuhczo-

wychowawcza oraz regionalna placowka opiekuhczo-terapeutyczna zapewnia maloletniej 

w c i ^ y warunki pobvlu odpowiednie do jej potrzeb oraz stal^ opiek? psychologiczn^ 

i ginekologiczno-potoznicz^. 

Jednoczesnie informuj?. ze planowana jest zmiana do ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zast?pczej polegaj^ca na wprowadzeniu zakazu rozdzielania przebywaj^cej 

w pieczy zast?pczej maloletniej matki i jej dziecka. chyba ze ŝ d postanowi inaczej. 
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