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BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

00-090 WARSZAWA 
AL.SOLIDARNOŚCI 77

ZESPÓŁ
KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI”

W odpowiedzi na raport, z dnia 14.08 2013, / otrzymanego 30.08.2013 roku /, 
nr RPO-731808-VII-720.3/12/MK1, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Mysłowicach, ul.M.Reja 64, informuje, że dołoży wszelkich starań, aby zalecenia 
przekazane przez zespół kontrolny były w pełni realizowane stosownie do 
możliwości.

Ponadto przekazuję jako załącznik nr 1 informację o odbytym spotkaniu 
bezpośrednio po dniach kontroli z Mieszkańcami Domu i przekazanych Im 
informacjom.

Również dnia 02.09.2013 odbyło się zebranie Pracowników DPS, na którym 
został odczytany protokół oraz zalecenia w nim zawarte, z przyjęciem do zapoznania 
i stosowania.
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n'( , Kiżhieta Matusik
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Załącznik nr 1

Mysłowice 08.05.2013

INFORMACJA

Dnia 08.05.2013, na społeczności Mieszkańców naszego Domu omawiane zostały sprawy związane 
z uwagami pokontrolnymi Komisji Rzecznika Praw Obywatelskich.

1 Kadencyjność Rady Mieszkańców -  nowa procedura z uwzględnieniem tej kwestii
2,Zawiadomienie, że na tablicach ogłoszeń I budynek „A" i budynek „B” /, pojawiły się informacje o:
a) dostępie do instytucji chroni£|cych prawa człowieka *
b) zeszycie skarg i wniosków
c) dostępie do Dyrektora jednostki
d) dostępie do sędziego rodzinnego
3,Poinformowanie, że dokumenty typu: dowód osobisty, Mieszkańcy będąmieo u siebie, chyba, ze 
wyrażą zgodę na piśmie o przechowywanie dokumentów u pracownika socjalnego lub w dyżurce
Pielęgniarek.
4, Przypomniano, że Regulaminy dot. Mieszkańców są wywieszone w budynku „A”, ale jednocześnie 
poinformowano, że na społeczności będą okresowo odczytywane regulaminy.

Lista osób obecnych na społeczności stanowi załącznik nr 1 a do informacji z dnia 08.05.2013 r.

Dyrektor
Onmu Pomocy Społeosrnoj 

w Mysłowicach
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BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Katowice, 1X -M- lO-iSr-

RPO-731808-VII-720.3/13/MK1

00-090 Warszawa 

Al. Solidarności 77

Tel.centr. 22 551 77 00 

Fax 22 827 64 53 Pani
Elżbieta Matusik
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

ul. Mikołaja Reja 54 
41 - 404 Mysłowice

/ n t w

Uprzejmie dziękuję za przesłanie pisma z dnia 4 września 2013 r. (data wpływu do 

BRPO 9 września 2013 r.), stanowiącego odpowiedź na Raport Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Jednocześnie pragnę 

zauważyć, iż ma ono charakter lakoniczny, a użyte w nim sformułowanie dotyczące 

„dołożenia wszelkich starań, aby zalecenia przekazane przez zespół kontrolny były w pełni 

realizowane stosownie do możliwości” nie może zostać uznane za wyczerpujące

ustosunkowanie się do treści Raportu.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze 

zm.), proszę o udzielenie w ciągu 30 dni odpowiedzi zawierającej szczegółowe wskazanie 

działań podjętych w celu realizacji zawartych w Raporcie zaleceń, z wyłączeniem zalecenia 

nr 11.
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BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

00-090 WARSZAWA 
AL.SOLIDARNOŚCI 77

ZESPÓŁ
„KRAJOWY MECHANIZM”

W  odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2013, /  otrzymanego 21.11.2013 roku /, 
nr RPO-731808A/II-720.3/13/MK1, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Mysłowicach, ul.M.Reja 54, informuje, że :
1. Odnotowuje się każdorazowo przypadki stosowania środków przymusu 
bezpośredniego w stosunku do Mieszkańców DPS.
2. Nie stosuje się wobec Mieszkańców kar w postaci zakazu opuszczania DPS 
3 Wyeliminowano przypadki niewłaściwego zwracania się przez personel do 
Mieszkańców.
4. Przy naborze na stanowiskach opiekunów będzie rozważane zatrudnienie 
Mężczyzn, /  chwilą, gdy takie oferty spłyną /
5. W  pokoju Pani. wymieniono w trybie natychmiastowym tapczan.
6. Mieszkańcy wykonują prace na rzecz Domu, czyli dla siebie, dobrowolnie, 
otrzymując dodatkowo w związku z tym nagrody.
7 Uzyskano zgodę Mieszkańców na umieszczenie Ich nazwisk na drzwiach pokoi
8. Z chwilą organizowania turnusów rehabilitacyjnych, DPS wystąpi z prośbą do 
MOPS o dodatkowe środki na ten cel.
9. Wzbogacono punkt biblioteczny o pozycje książkowe.
10.Temperatura w salach terapii zajęciowej jest odpowiednia.

Liyrotetof
nomu Pomocy Społecznej
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