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Warszawa, 09 czerwca 2015 r.
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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 5 maja 2015 r., znak: KMP.575.4.2015.JJ przekazującego Raport 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Domu Pomocy Społecznej 

„Kombatant” , przy ul. Stemiczej 125 w Warszawie, zawierającego prośbę o ustosunkowanie się do 

zawartych w pkt 2 Raportu rekomendacji uprzejmie wyjaśniam.

Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej 

otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacja przekazywana jest przez wojewodę na 

mieszkańców domów pomocy społecznej zamieszkujących w nich przed 1 stycznia 2004 r. lub 

umieszczonych w domu na podstawie skierowania wydanego przed tym dniem.

Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., 

poz.163) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym 

powiatu.

W związku z powyższym środki finansowe na przeprowadzenie remontów w Domu Pomocy 

Społecznej w Warszawie, przy ul. Stemiczej , powinny być zabezpieczane i przekazane przez 

podmiot prowadzący dom.

\ up. WOJEWODY MAKOWIECKIEGO 

Wiesława KĄpóerek-Biegańska 
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Pani Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji

NR.

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo nr KMP.575.4.2015.JJ z 5 maja 2015 r., skierowane do Pani 

Hanny Gronkiewicz-Waltz -  Prezydenta m.st. Warszawy, w związku z wizytacją 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 

przy ul. Sterniczej 125 w Warszawie, przesyłam informację o realizacji przez m.st. 

Warszawę zaleceń powizytacyjnych.

Ad. 1.1 Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Domu, Dyrektor placówki przekazał 

do zaopiniowania przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie projekt Regulaminu pobytu 

mieszkańców Domu, w którym wykreślono środek dyscyplinujący w postaci upomnienia. 

W regulaminie organizacyjnym placówki taki zapis nie istnieje.

Ad.1.2. W placówce wprowadzono zasadę każdorazowego odbierania zgody 

pisemnej na wykorzystanie wizerunku mieszkańca oraz przechowywanie dowodu osobistego 

mieszkańców ubezwłasnowolnionych.

Ad. 1.3 Przy wejściu do placówki umieszczono nową tablicę ogłoszeń, na której 

zamieszczono m.in. regulamin pobytu mieszkańców Domu oraz adresy instytucji, do których 

mieszkańcy lub ich rodziny mogą zwrócić się w przypadku naruszenia ich prawa.

Ad. 1.6 W 2014 roku pracownicy kadry terapeutyczno-opiekuńczej brali udział 

w szkoleniach, w tym m.in. w szkoleniu „Radzenie sobie ze stresem jako czynnik 

zabezpieczający przed wypaleniem zawodowym". Dom podejmie starania w celu 

przeprowadzenia superwizji z zakresu wypalenia zawodowego.

W związku z wydanym Miastu zaleceniem (nr 2.1} zapewnienia jednostce środków 

finansowych na przeprowadzenie remontów i dostosowaniem placówki do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (zalecenia nr 1.4 i 1.5), uprzejmie informuję, że aktualnie w placówce 

prowadzona jest modernizacja mająca na celu dostosowanie Domu do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych. Modernizacja obejmuje remonty ciągów komunikacyjnych

mailto:Seiaetariat-pps@um.warszawa.pl
http://www.um.warszawa.pl


i instalacji elektrycznej oraz montaż nowych poręczy wraz z naprawą ścian. W ramach 

budżetu własnego jednostki, prowadzone są remonty łazienek.

Dodatkowo Miasto aktywnie poszukuje możliwości przeprowadzenia kolejnych prac 

modernizacyjnych oraz wsparcia kadry terapeutycznej domów pomocy społecznej w postaci 

szkoleń i warsztatów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Chciałabym zapewnić, że zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie 

bezpieczeństwa oraz przestrzeganie praw mieszkańców warszawskich domów pomocy 

społecznej, niezwłocznie reagując na wszystkie napływające sygnały o nieprawidłowościach 

w tym zakresie.

Z poważaniem

Do wiadomości:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie


