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Zast^pca Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 czerwca 2015 r., znak: KMP.400.4.2015, w sprawie
Konferencji poswi^conej omowieniu Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z dzialalnosci
w Polsce Krajowego mechanizmu Prewencji w roku 2014, uprzejmie wyjasniam, ze problemy
dotycz^ce domow pomocy spolecznej poruszone w tym Raporcie dotycz^ tych samych
problemow systemowych, ktore przedstawiane byly takze w poprzednich latach.
W pismie z dnia DPS-V-0712-7(2)-4483-JL/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku
zaznaczylam, ze Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej rozwaza mozliwosc wprowadzenia
na poziomie ustawowym regulacji dotyczqcej ograniczeri i obowi^zkow dla mieszkancow
domow pomocy spolecznej. Jednak zadanie to jest niezmiemie trudne. Wymaga to wielu
konsultacji ze specjalistami maj^cymi doswiadczenie w pracy z mieszkancami domow
pomocy spolecznej, takze specjalistami z zakresu prawa rodzinnego, konstytucyjnego,
specjalistow z zakresu psychologii, psychiatrii, a takze z samymi zainteresowanymi. Prace w
tym zakresie trwajg. O pomoc w tych kwestiach zwrocilismy si? do Rady Pomocy Spolecznej,
stanowi^cej organ doradczy w zakresie pomocy spolecznej dzialaj^cy przy Ministrze Pracy
i Polityki Spolecznej. Sprawa ta b^dzie przedmiotem obrad na najblizszym posiedzeniu tego
organu (w lipcu lub we wrzesniu br.). Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji
Spolecznej rozpocz^li takze w tej sprawie konsultacje z dyrektorami domow pomocy
spolecznej, w ktorych przebywaj^ osoby z zaburzeniami psychicznymi, a takze z dyrektorami

domow dla osob starszych, w ktorych zamieszkujq mieszkajq osoby dotkni^te demencj^ albo
z chorobq Alzheimera. Wyslano tez zapytania do wojewodow odnosnie stanowiska
wojewodzkich konsultantow w dziedzinie psychiatrii w zakresie stosowania przymusu
bezposredniego

w zwi^zku z odmowq przyjmowania positkow oraz lekow przez

mieszkancow domow pomocy spoJecznej (o czym poinformowal nas takze Rzecznik Praw
Obywatelskich na przykladzie kontroli w jednym z domow pomocy spolecznej). Jak dot^d nie
wszystkie wojewodztwa zaj^ty stanpwisko w tej sprawie.
Ponadto informuj^, ze Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej przygotowalo projekt
zalozen do zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spotecznej, ktory przewiduje
takze zmiany maj^ce na celu usprawnienie funkcjonowania domow pomocy spotecznej,
wtym:
1) wyrownanie deficytow finansowycli dla domow pomocy spotecznej, w ktorych
przebywajq mieszkancy umieszczeni tam przed 2004 r. na tzw. „starycti zasadach" poprzez
zwi^kszenie dotacji.
2) umozliwienie domom pomocy spotecznej pozyskiwania srodkow finansowycli
z zewnqtrz (mozliwosc prowadzenia wyodr^bnionegorachunkudochodow wtasnych);
3) poprawa dost^pnosci do swiadczen zdrowotnych udzielanych w ramacti powszeclinego
ubezpieczenia zdrowotnego mieszkahcom domow pomocy spotecznej, w tym rowniez
poprzez ewentualnq modyfikacj? istniej^cycti form, stniktnr organizacyjno-prawnycli
umozliwiaj^cych ich udzielanie, zgodnie z obowi^j^cymi

przepisami prawnymi

dotycz^cymi wykonywania dziatalnosci leczniczej oraz warunkow realizacji gwarantowanych
swiadczen zdrowotnycti.
Projekt ten zostat skierowany na Slaty Komitet Rady Ministrow. Aktualnie trwajg
uzgodnienia z Ministerstwem Finansow dotyczgce skutkow finansowych tego projektu.
Tnidno jednak ocenic, jakie decyzje podejmie w tej sprawie Rada Ministrow i czy projekt
zatozeh zostanie przyj^ty do dalszycti prac. W przypadku pozytywnej decyzji rownolegle do
prac ustawowycti planowane s^

zmiany przepisow rozporz^dzenia w sprawie domow

pomocy spotecznej, w tym takie o przepisy dotycz^ce standardow domow dla osob
uzaleznionych od alkoholu.
Odnoszgc si? do problemow systemowych przedstawionycli w Raporcie Rzecznika Praw
Obywatelskich z dziatalnosci w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2014
przedstawiam ponizsze stanowisko.
1. Kontakt ze Swiatem zewn^trznym

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Polityki Spolecznej z dnia 19 pazdziemika 2005 r.
w sprawie domow pomocy spoiecznej do domu kienije si? mi^dzy innymi na podstawie
pisemnego wniosku osoby ubiegaj^cej si? o skierowanie do domu, ztozonego do osrodka
pomocy spdecznej wlasciwego ze wzgl?du na jej miejsce zamieszkania za jej zgodg lub jej
przedstawiciela

ustawowego

w

przypadku

osoby

cz?sciowo

lub

calkowicie

ubezwlasnowolnionej. W praktyce oznacza to, ie osoba przebywajgca w domu pomocy
spolecznej przebywa w nim z wlasnej woli i stosowanie jakichkolwiek restrykcji dotyczgcych
opuszczania przez nig terenu placowki jest dzialaniem lamiqcym obowigzujgce prawo.
Stosowanie ograniczen wyjsc z placowki mozliwe jest jedynie na podstawie decyzji
sqdu i powinno bye poparte ocen^ stanu zdrowia psychofizycznego mieszkahca poprzez
konsultacj? lekarza lub psychologa. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego w przypadku wystgpienia u mieszkarica domu pomocy
spolecznej zachowari zagrazajgcych jego zyciu lub zdrowiu, lub zyciu lub zdrowiu innych
osob, w celu zapobiezenia opuszczeniu domu pomocy spolecznej mozna wobec niego
stosowac przymus bezposredni. Katalog srodkow przymusu bezposredniego oraz warunki
jego stosowania okreslajq odpowiednio art. 3 pkt 6 oraz art. 18 tej ustawy.
2. Opieka psychologiczna/psychiatryczna
Nie ma obowi^zku zatrudniania w strukturach domu pomocy spolecznej psychologa lub
psychiatry. Placowka jest zobowigzana do zapewnienia mieszkaricom kontaktu z ww.
specjalistami, ktorego cz?stotliwosc zalezna jest od indywidualnych potrzeb. Nalezy bowiem
podkreslic, iz system pomocy spolecznej nie jest narz?dziem majgcym na celu uzupelnienie
swiadczeh z opieki zdrowotnej, zatem zapewnienie wlasciwej opieki psychiatry, czy
psychologa nie nalezy do zadan pomocy spolecznej.
Nalezy rowniez pami^tac, iz niezatrudnianie specjalistow z tej dziedziny spowodowane
jest zlg sytuacjq fmansowg domow. Dodatkowo koszty zatrudnienia pracownikow
medycznych wliczane sg do kosztow utrzymania mieszkahca w DPS, co prowadzi do
podwojnegofinansowaniaushig zdrowotnych.
W roku 2014

weszlo w zycie rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej

w sprawie rehabilitacji spolecznej w domach pomocy spolecznej dla osob z /laburzeniami
psychicznymi, co w ocenie tut. resortu w wielu domach stworzy szans? rozwoju roznych
nowych form ushig dostosowanych do potrzeb mieszkancow, a takze zwi^kszenie wymiaru
zatrudnienia psychologa lub wzmozenie kontaktow z psychologami zatrudnionymi w ramach
uslug NFZ.

3. Pelnienie przez pracownikow domu funkcji opiekuna prawnego
Ustanawianie opiekuna prawnego dla mieszkanca domu pomocy spolecznej znajduje si?
w gestii s^du i nast^puje w oparciu o indywidualne okolicznosci sprawy. Nie ma mozliwosci
prawnej regulacji tej kwestii, gdyz stanowitoby to ingerencj? w niezawislosc decyzji sqdu.
Nalezy podkreslic, iz pelnienie przez pracownikow domu pomocy spolecznej funkcji
opiekuna prawnego zwykle ma miejsce w wyjgtkowych sytuacjach, gdy nie ma mozliwosci
wyznaczenia innej osoby do pelnienia przedmiotowej funkcji. Wielu mieszkancow nie
posiada osob bliskich lub czlonkowie rodziny z ro^ych wzgl^dow nie chcg pelnic roli
opiekuna prawnego dla mieszkanca DPS. Niejednokrotnie pracownik wyrazaj^cy zgod? na
pelnienie tej funkcji ma wieloletnie doswiadczenie w tym zakresie i dobre relacje
z podopiecznym.
Ponadto nalezy pami^tac, iz kwestie wynagrodzenia za pelnienie przedmiotowej funkcji
uregulowane zostaly ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej - art. 36 pkt 1 lit.
h, a o jego wysokosci decyduje s^d.
4. Instalowanie w DPS systemu telewizji przemyslowej
Kwestia instalowania monitoringu nie znajduje si? w materii ustawy o pomocy spolecznej.
Cz^sciowo uregulowana zostala w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012
roku w sprawie

sposobu

stosowania

i dokumentowania

zastosowania. przymusu

bezposredniego oraz dokonywania oceny zasadnosci jego zastosowania. Zgodnie z jego
zapisami pomieszczenie przeznaczone do izolacji wyposaza si? w instalacj? monitoringu
umozliwiaj^c^ staly nadzor nad osob^ z zaburzeniami psychicznymi w nim przebywaj^cg
oraz kontrol? jej stanu fizycznego.
Nie ma przeciwskazan do montazu monitoringu w miejscach og61nodost?pnych,
przeznaczonych

do wspolnego

uzytkowania, w celu

zapewnienia

bezpieczenstwa

mieszkancom domu. W^tpliwosci budzi instalacja kamer w pomieszczeniach, ktore powinny
zapewnic szczegoing intymnosc i poszanowanie prywatnosci, takich jak pokoje mieszkalne,
toalety, natryski itp. Zastosowanie przedmiotowego srodka wymagaloby w tym przypadku
bezwzgl?dnej zgody wszystkich mieszkancow. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spolecznej organizacja domu pomocy spolecznej, zakres i poziom
ushig swiadczonych przez dom uwzgl?dnia w szczegolnosci wolnosc, intynmosc, godnosc
i poczucie bezpieczenstwa mieszkancow domu oraz stopieri ich fizycznej i psychicznej

sprawnosci. Zatem instalacja monitoringu we wszystkich pomieszczeniach znacz4co
naruszalaby przywolany przepis.
5. Brak regulacji dotyczqcych osob uzywajqcych alkoholu w DPS
Osoba przebywajgca w domu pomocy spolecznej zamieszkuje w nim z wlasnej woli i na
wlasn^ prosb?, posiada wolnosci i prawa obywatelskie takie same jak gdyby mieszkala
w swoim prywatnym mieszkaniu. Nalezy jednak pami?tac, ze posiada rowniez wynikajqce
z Konstytucji i ustawodawstwa zwyklego obowi^zki.
Oznacza to, ze jesli mieszkaniec w sposob razqcy narusza zasady wspolzycia spolecznego
w spdecznosci jak^ jest spolecznosc domu, zaklocajgc spokoj, powodujqc poczucie l?ku
wspolmieszkaricow, a nawel zagrozenie zdrowia czy zycia, konieczne wydaje si? niezwloczne
powiadomienie o takim przypadku organow scigania, przede wszystkim policji i wlasciwej
Prokuratury o istniejqcym zagrozeniu, ktora posiada skuteczne instrumenty i uprawnienia do
rozwiqzywania tego rodzaju problemow.
Ponadto kwestie spozywania alkoholu w domu pomocy spolecznej nalezy dostosowac do
ogolnych zasad i norm, w tym takich jak zakaz spozywania alkoholu przez osoby nieletnie,
czy przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, ktore majg przeciwwskazania do spozywania
alkoholu ze wzgl?du na stan zdrowia i zazywane leki.
Nalezy tez zwrocic uwag?, ze prowadzone s^ dzialania w celu uregulowania prawnego
przedmiotowego problemu. Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy
spolecznej oraz niektorych innych ustaw, ktora weszla w zycie z dniem 11 maja 2013 r.,
wprowadzila nowy typ domu pomocy spolecznej - dla osob uzaleznionych od alkoholu.
Planowane

prace nad rozporzgdzeniem w sprawie domow pomocy spolecznej reguluj^cym

standardy funkcjonowania domow tego typu, o czym informowalam takze na poczqtku pisma.
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