Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Majera
na 12. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 czerwca 2020 r.
Oświadczenie skierowane do wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie
usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Placówka całodobowa
winna świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w niej przebywających. Jak założył ustawodawca, organizacja domu pomocy społecznej / placówki całodobowej oraz zakres i poziom świadczonych usług powinny uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.
zm.) wskazano, że do zadań wojewodów należy m.in.:
3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej
oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej;
10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
W nawiązaniu do przytoczonych regulacji prawnych, mając na uwadze analizę sytuacji osób starszych
przebywających w placówkach całodobowych scharakteryzowanych w ustawie, jako parlamentarzysta realizujący mandat senatorski oraz inicjator kampanii społecznej „Polska przyjazna osobom starszym” zwracam
się z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące działalności kontrolnej w odniesieniu do tychże placówek.
W szczególności bardzo proszę o informacje obejmujące ostatnie 4 lata, tj. lata 2016, 2017, 2018 i 2019. Interesują mnie następujące zagadnienia:
1. Liczba przeprowadzanych kontroli w odniesieniu do placówek obejmujących opieką osoby starsze,
w podziale na poszczególne kategorie placówek.
2. Nieprawidłowości rozpoznane w toku kontroli.
3. Liczba wydanych zaleceń / wniosków pokontrolnych / doniesień do innych organów w związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami.
4. Zwięzła charakterystyka najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.
5. Liczba przypadków opisanych w art. 57a oraz art. 67 ustawy o pomocy społecznej.
Czy ze zrealizowanych kontroli wynika, że wskazana jest nowelizacja obowiązujących regulacji prawnych, która wzmocniłaby skuteczność Pańskich działań, a zarazem zwiększyła bezpieczeństwo osób starszych przebywających w placówkach? Jeśli tak, to proszę o sugestie.
Z poważaniem
Ryszard Majer

