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Pani

Gabriela Stanecka-Morawska

Wicemarszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 6/8

00-902 Warszawa

ß/WzaZe/a/

odpowiadając na Zapytanie Pana Senatora Ryszarda Majera złożone na posiedzeniu Senatu

14 pażdziernika 2020 r., a Zawarte w Pani piśmie z 15 pażdziernika 2020 r., dotyczące

informacji na temat domów i placówek zajmujących się opieką nad osobami starszymi

w latach 2016-2019, uprzejmie informuję, co następuje.

  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) wyróżnia

następujące kategorie jednostek, w których oferowane są usługi całodobowej opieki: domy

pomocy społecznej, które z kolei dzielą się na poszczególne typy w zależności od tego, dla

kogo są przeznaczone, oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom W podeszłym wieku, prowadzone na

podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej.

Poniższe zestawienie przygotowano na podstawie danych dotyczących 2 typów domów

pomocy społecznej: dla osób w podeszłym wieku oraz domów pomocy społecznej dla osób

przewlekle somatycznie chorych, w których dominującą liczbę mieszkańców stanowią osoby

starsze. Należy przy tym nadmienić, że oprócz wspomnianych wyżej typów domów,

funkcjonują również dps przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych

niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz

osób niepełnosprawnych fizycznie.

W zestawieniu ujęto również także kontrole placówek zapewniających całodobowa opiekę,

które w przeważającej większości zapewniają opiekę osobom w podeszłym Wieku.

1. Liczba przeprowadzonych kontroli w domach i placówkach obejmujących opieką osoby

starsze:

 

al. Niepodległości 16/18, 61'713 Poznań, tel. 61-854-18-25, fax 61-854-15-44

www.poznan.uw.gov.p|, e-mail: psçQQoznanuwgovpl

Www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

 



2016 rok: łącznie 13 kontroli, z tego skontrolowano: 4 domy pomocy społecznej

WW. typów, 5 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz

4 placówki działające bez wymaganego zezwolenia;

2017 rok: łącznie 10 kontroli, z tego skontrolowano: 2 domy pomocy społecznej

ww. typów, 5 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz

3 placówki działające bez wymaganego zezwolenia;

2018 rok: łącznie ll kontroli, z tego skontrolowano: 5 domów pomocy społecznej

ww. typów, 1 placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 5 placówek działających bez

wymaganego zezwolenia;

2019 rok: łącznie 13 kontroli, z tego skontrolowano: 2 domy pomocy społecznej

ww. typów, 6 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz

7 placówek działających bez wymaganego zezwolenia.

2. Rozpoznanie nieprawidłowości w toku kontroli:

Informuję, ze w przypadku rozpoznania nieprawidłowości wojewoda przedstawia

kierownikowi jednostki zalecenia pokontrolne do realizacji i oczekuje na informacje o ich

wykonaniu w ustawowym terminie 30 dni. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej

zdrowiu i zyciu osób przebywających w jednostce, wojewoda podejmuje decyzję

o natychmiastowym zamknięciu placówki lub zgłasza zawiadomienie o możliwości

popełnienia przestępstwa do prokuratury.

3. Liczba wydanych zaleceń, wniosków pokontrolnych, doniesień do innych organów na

skutek stwierdzonych nieprawidłowości.

Dla opisywanych jednostek:

0 w 2016 roku: wydano łącznie 78 zaleceń, z tego: 44 dla domów pomocy społecznej,

34 dla placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

0 w 2017 roku: wydano łącznie 100 zaleceń, z tego: 55 dla domów pomocy społecznej,

45 dla placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

o w 2018 roku: wydano łącznie 27 zaleceń, z tego: 19 dla domów pomocy społecznej,

8 dla placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;



0 w 2019 roku: wydano łącznie 60 zaleceń, z tego: 4 dla domów pomocy społecznej,

56 dla placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom W podeszłym wieku.

W przypadku prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku bez wymaganego

zezwolenia wojewody podejmowane działania zmierzały do nałożenia kary pieniężnej za

prowadzenie ww. placówki bez zezwolenia. W roku 2016 wojewoda wydał równiez decyzję

o zamknięciu w trybie natychmiastowym placówki działającej bez wymaganego zezwolenia.

Ponadto, w okresie od 2016 roku do 2019 roku złożono 4 doniesienia do prokuratury,

dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek całodobowej opieki dla osób

niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, a także placówek

działających bez wymaganego zezwolenia.

4. Zwięzła charakterystyka naj częściej stwierdzanych nieprawidłowości:

Do najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania domów

pomocy społecznej zalicza się:

G nieprawidłowości w dokumentach organizacyjnych jednostki,

0 niewystarczający wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczne-opiekuńczym,

u niewystarczający wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych,

G brak kwalifikacji personelu w odniesieniu do zajmowanych stanowisk,

0 brak zachowania poszanowania godności, Wolności, intymności i poczucia

bezpieczeństwa poprzez sposób zwracania się personelu do mieszkańców, poprzez

sposób Wykonywania czynności higieniczne-pielęgnacyjnych, a takze poprzez

uniemożliwienie dokonania samodzielnego wyboru pracownika pierwszego kontaktu

przez mieszkańca posiadającego zdolność do podjęcia ww. decyzji,

0 brak spełnienia wymaganego standardu w odniesieniu do pokoi mieszkalnych

i pomieszczeń sanitarnych,

0 nierealizowanie uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych.

Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania placówek zapewniających całodobową opiekę

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dotyczą

naj częściej:

0 przyjmowania większej liczby osób do placówki, niz wynika to z zezwolenia

wojewody,

 



0 zawieranie i podpisywanie umów przez inne osoby, a nie przez osoby przebywające

w placówce, zawieranie i podpisywanie umów przez „pełnomocników” lub

„opiekunów” osób przebywających w placówce, pomimo iż nie są pełnomocnikami lub

nie zostali ustanowieni opiekunami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

brak zgody sądu na pobyt W placówce osób ubezwlasnowolnionych całkowicie,

brak zachowania poszanowania godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa

poprzez sposób zwracania się personelu do osób przebywających w placówkach, oraz

w sposobie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, a także świadczenie usług przez

pracownika przy zachowaniu minimum 11 godzinnej normy dobowego odpoczynku,

brak standardu dla pomieszczeń placówki, określonego w dniu wydania zezwolenia, lub

niespełnianie standardu z uwagi na zbyt dużą liczbę mieszkańców w stosunku do

liczby miejsc w placówce,

5. Liczba przypadków opisanych W art. 57a i artv 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej:

W latach 2016 - 2019 nie stwierdzono przypadków, o których mowa W art. 57a ustawy

o pomocy społecznej.

Liczba przypadków opisana W alt. 67 ustawy o pomocy społecznej:

o W 2016 roku: złożono 5 Wniosków o Wydanie zezwolenia (W tym 2 Wnioski

o zwiększenie miejsc);

' W 2017 roku: złożono 4 Wnioski o Wydanie zezwolenia (W tym 2 Wnioski o zwiększenie

miejsc);

0 W 2018 roku: złożono 4 Wnioski o Wydanie zezwolenia (W tym 3 Wnioski o zwiększenie

miej sc), podmioty prowadzące placówkę złożyły 2 Wnioski o cofnięcie zezwolenia;

o W 2019 roku: złożono 12 Wniosków o Wydanie zezwolenia (W tym 4 Wnioski

o zwiększenie miejsc), podmiot prowadzący placówkę złożył 1 Wniosek o cofnięcie

zezwolenia.

6. Wskazana nowelizacja regulacji prawnych W związku z realizowanymi kontrolami:

Informuję, że W kwestii przepisów regulujących działalność kontrolną domów pomocy

społecznej, rozważyć należałoby:

0 uszczegółowienie zasad dotyczących Wliczania poszczególnych pracowników do

Wskaźnika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, szczególnie osób zatrudnionych na

stanowiskach administracyjnych, pomocniczych i obsługi, a także W odniesieniu do

osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, stażystów i Wolontariuszy,



ø umożliwienie zatrudniania w domach pomocy społecznej osób na stanowisku ratownika

medycznego, uzupełniaj ąc ofertę usług personelu pielęgniarskiego,

0 uregulowanie zasad przyjmowania osób bez możliwości świadomego wyrażenia zgody

na pobyt W domu pomocy społecznej, a wymagających natychmiastowego zapewnienia

całodobowej opieki, poprzez skrócony tryb wydawania przez sad zgody na pobyt

ww. osoby w domu pomocy społecznej.

Natomiast w odniesieniu do regulacji dotyczących kontroli przeprowadzanych w placówkach

zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub

osobom W podeszłym wieku, wskazane byłoby:

0 zaostrzenie kary pieniężnej za nielegalne prowadzenie placówki całodobowej,

w zależności zarówno od liczby osób w nich przebywających, jak i okresu

funkcjonowania placówki,

0 uregulowanie zasad przyjmowania osób bez możliwości świadomego wyrażenia zgody

na pobyt w placówce, a wymagających natychmiastowego zapewnienia całodobowej

opieki, poprzez skrócony tryb wydawania przez sąd zgody na pobyt Ww. osoby

w placówce

Liczę, że informacje przedstawione w niniejszym piśmie, stanowią wyczerpującą odpowiedż

na kwestie wskazane w piśmie z dnia 15 pażdziernika 2020 r.

OŻĹ 

 


