
RPW/68758/2016 P 
Data:2016-ll-15

Katow ice, 07.11.2016 r. 

DPS/DO/0717/5/1253/16

Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich 

00-090 Warszawa 

ul. Solidarności 77

Dotyczy: zaleceń przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

W odpowiedzi na zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

przedstawione w Raporcie z przeprowadzonej wizytacji w Domu Pomocy Społecznej 

„Zacisze" w Katowicach, uprzejmie informuję iż niżej wymienione zalecenia zostały 

wdrożone w życie tj.

1. z Regulaminu Mieszkańców usunięto zapisy wprowadzające środki 

dyscyplinarne,

2. wyjścia Mieszkańców na zewnątrz placówki uzależnione są od stanu psycho

fizycznego Podopiecznych,

3. w księdze raportów pielęgniarskich wpisuje się imię i nazwisko opisywanego 

Mieszkańca,

4. dokumentacja medyczno/pielęgniarska zawiera dokładne wartości ciśnienia 

tętniczego u badanego Mieszkańca.

BIURO M EW N»** 1
P83AW OeYWATELSK 

\NPL

c h

2016 - 11-   ̂ 5

ZAŁ.......r r^ T T ....... .NR.;; .......

DOM  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J  
"ZACISZE”

40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42 
NIP 634-18-90-179

tel 032/ 20-25-432, fax 032/ 20-28-791 rf*\



W odniesieniu do pomieszczeń określonych jako wielofunkcyjne: Dom Pomocy 

Społecznej „Zacisze" jest domem, który został wybudowany w 1975 r. 

z przeznaczeniem na Państwowy Dom Rencisty. Wymóg dotyczący wymienionych 

pomieszczeń powstał w momencie ustalenia standardów jakie powinny być 

spełnione przez domy pomocy społecznej w 1992 r. Od początku wejścia w życie 

tych przepisów przez wszystkie lata DPS „Zacisze" dążył do spełnienia tych 

warunków. Decyzją Wojewody nr PS/l 1/9013/4/3/08 z dnia 3.06.2008r. uzyskano 

zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.

Pomieszczenia wielofunkcyjne nie są wykorzystywane jednocześnie gdyż zajęcia 

czy wydarzenia odbywają się w nich o różnych porach. Mieszkańcy mają możliwość 

korzystania z tych pomieszczeń w pełnym zakresie ich przeznaczenia, a praktyka 

wskazuje że ich ilość jest wystarczająca.

Zastosowanie takich rozwiązań nie wpływa niekorzystnie na wypełnianie 

przez DPS powierzonych zadań oraz nie obniża standardów życia Mieszkańców.

D Y R E  K T Q R

lfeU/)djUA
Krzysztof Kołodzi«


