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Na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 t.j.) w załączeniu uprzejmie przesyłam sprawozdanie z 

kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi powierzonego Panu 

Domu Pomocy Społecznej, przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2021 roku przez sędzię wizytującą 

Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem panią Julitę Emilię Aronowicz -  do wiadomości.

Wobec braku uchybień w funkcjonowaniu kontrolowanej placówki sędzia nie wydała 

zaleceń pokontrolnych.

Pan Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Kozarzach

Kozarze 10, 18-230 Ciechanowiec

Sfl
Do wiadomości i przekazania sadowi opiekuńczemu.
I) Pan Prezes

mailto:sekretariat@lomza.so.gov.pl


Wysokie Mazowieckie, dnia 03 marca 2021 r.

O d d ? ia l A d m in is tra c y jn y  
W P Ł Y N Ę Ł O

d n . 20J1 -03- 1 8
zał,  ..................godz..........................
podpis ....................... ...................

z kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami 
psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, 
przestrzegania ich praw i warunków, w jakich przebywają 
przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994  r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018. 
1878 t.j.)

W dniu 26 lutego 2021  r. w Domu Pomocy Społecznej w 
Kozarzach przeprowadziłam kolejną kontrolę legalności przyjęcia i 
przebywania w ww. placówce osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
warunków, w jakich osoby te przebywają i przestrzegania ich praw. 
Kontrola objęła okres 2020  r.

W 2020  r. do DPS w Kozarzach przyjęto 8 nowych 
osób, 11 osób zmarło, jedna osoba została przeniesiona do innego DPS, 
jedna osoba wróciła do rodziny. Na dzień kontroli w placówce przebywało 
118 mieszkańców - 39 kobiet i 79 mężczyzn. W wieku od 18 do 39 lat jest 
15 mieszkańców, w wieku od 40 do 59 lat - 51 mieszkańców, w wieku od 60 
do 74 lat - 40 mieszkańców, w wieku od 75 do 79 lat -  7 mieszkańców, w 
wieku ponad 80 lat - 5 mieszkańców. Najmłodszy pensjonariusz ma 24 lata, 
a najstarszy 88 lat.

W DPS w Kozarzach 62 mieszkańców jest 
ubezwłasnowolnionych całkowicie, 11 mieszkańców ma ustanowionego 
kuratora do pomocy w prowadzeniu wszelkich spraw. 94  osoby są 
niepełnosprawne intelektualnie, a 24 osoby są chore psychicznie. Na 
wózkach porusza się 9 osób, 6 osób porusza się przy pomocy innych 
urządzeń, 6 osób jest leżących, pozostali poruszają się samodzielnie.



W trakcie wizyty przeprowadziłam rozmowę z 
niektórymi mieszkańcami DPS w Kozarzach. Tak jak podczas poprzednich 
kontroli nie zgłaszali oni żadnych skarg, zastrzeżeń odnośnie sprawowanej 
nad nimi opieki, warunków bytowych w placówce. Ponownie można było 
zaobserwować, że z zaufaniem i sympatią odnoszą się do Dyrektora Marka 
Karolewskiego i pracowników DPS. Osoby, z którymi możliwy jest kontakt, 
były zadowolone, uśmiechnięte, chętne do rozmowy, zadawały rożne 
pytania, mówiły o sobie, pokazywały swoje pokoje, a przede wszystkim 
samodzielnie wykonane prace, takie jak wielkanocne ozdoby i inne.

Wszystkie osoby przebywające w DPS mają założone 
teczki osobowe i dokumentację medyczną. Zapoznałam się z dokumentacją 
dotyczącą m. in. Izabeli Plewko, Tadeusza Fabijańczuka, Marcjanny Siwek, 
Grzegorza Ossowieckiego, Witalisa Pietluszenko, Łukasza Kaczyńskiego, 
W ojciecha Kawko, Eugeniusza Kamińskiego. Nie stwierdziłam żadnych 
uchybień w prowadzeniu dokumentacji. Dokumentacja stanowiąca 
podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami 
psychicznymi jest prowadzona prawidłowo.

W 2020  r. przymus bezpośredni nie był stosowany. W 
DPS znajduje się jednoosobowe pomieszczenie do izolacji, wyposażone w 
monitoring, umożliwiający nadzór nad osobą z zaburzeniami psychicznymi.

W kontrolowanym okresie świadczenia zdrowotne 
stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga 
zgody, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 
2012  r. (Dz.U. 2012 .494) nie były stosowane. Wobec czterech mieszkańców 
zastosowano leczenie w związku z tętniakiem, złamaniem kości, 
schorzeniem oka, schorzeniem zębów.

Ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania 
terenu domu pomocy społecznej na podstawie art. 55 ust. 2a i nast. ustawy 
z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej nie były dotychczas 
stosowane.



Kontrolując placówkę stwierdziłam, że prawa osób 
przebywających w DPS są w dalszym ciągu przestrzegane. Mieszkańcy są 
zapoznawani ze swymi prawami i obowiązkami oraz dochodami. 
Mieszkańcy mają dostęp do opieki medycznej. W DPS od maja 2019  r. nie 
przyjmuje lekarz psychiatra, jednakże pensjonariusze są zawożeni do 
psychiatrów przyjmujących w innych miastach. W placówce w dalszym 
ciągu przyjmuje pacjentów lekarz rodzinny, zatrudnione są pielęgniarki 
oraz terapeuci. W DPS nadal działa Samorząd Mieszkańców, którego 
głównym celem jest reprezentowanie mieszkańców, inicjowanie imprez, 
wyjazdów i innych uroczystości. Na podkreślenie zasługuje dbałość o 
bezpieczeństwo mieszkańców w dobie epidemii wywołanej wirusem SARS- 
CoV-2.

Warunki bytowe w zakładzie są nadal bardzo dobre, 
przy czym cały czas następują różnego rodzaju ulepszenia i udogodnienia. 
W dalszym ciągu widać bardzo duże zaangażowanie i nakład pracy 
Dyrektora Marka Karolewskiego w rozwój placówki i jej modernizację. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że w placówce jest bardzo czysto, zapewnione 
są specjalne środki do dezynfekcji, przestrzegane są reżimy sanitarne. W 
kontrolowanym okresie zostały przeprowadzone remonty części pokoi, 
łazienek, części stołówki, a także holu, wymieniono bramy wejściowe. 
Zakupiono nowe ubrania, meble, sprzęt rehabilitacyjny, nowoczesne EKG, 
sprzęt komputerowy, a nawet trzy ule. Pensjonariusze nadal mają do swojej 
dyspozycji szereg urządzeń terapeutycznych, pracownie artystyczne, 
bibliotekę, salę gimnastyczną, kaplicę. W placówce są małe zwierzęta 
(królik, papuga), którymi zajmują się mieszkańcy, co stanowi niewątpliwie 
walor terapeutyczny. Pensjonariusze mają zapewnione dobre, urozmaicone 
wyżywienie, mogą również robić zakupy w sklepiku funkcjonującym na 
terenie placówki. W kontrolowanym okresie DPS zorganizował 
mieszkańcom wyjazd do ZOO, na kajaki, wycieczki rowerowe, zbieranie 
grzybów, jagód. Pensjonariusze otrzymali też świąteczne paczki 
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Dom Pomocy Społecznej w dalszym ciągu współpracuje 
z Sądem, opiekunami i kuratorami osób przebywających w placówce. DPS 
współpracuje także z rodzinami tychże osób poprzez dbałość o kontakty 
rodziny z mieszkańcami, inicjowanie spotkań. W dobie epidemii wywołanej



wirusem SARS-CoV-2 placówka umożliwiła kontakt mieszkańców z bliskimi 
poprze Skype, Messenger. Nie odnotowano negatywnych uwag ze strony 
osób odwiedzających mieszkańców w placówce. DPS zainicjował sprawę o 
zmianę opiekuna prawnego z uwagi na to, iż nie wywiązywał się on 
należycie ze swych obowiązków. Nadto DPS będzie występował z 
wnioskami o wszczęcie procedury ubezwłasnowolnienia niektórych 
mieszkańców.

Mieszkańcy, oraz ich opiekunowie, kuratorzy, osoby 
bliskie odwiedzające podopiecznych nie zgłaszają skarg na personel i 
warunki bytowe. W rejestrze skarg i wniosków brak jest uwag, podobnie w 
skrzynce na wnioski i skargi. Zgłaszane przez mieszkańców DPS rozsądne 
potrzeby są realizowane przez personel w miarę możliwości.

Reasumując podczas kontroli nie stwierdziłam uchybień 
w funkcjonowaniu DPS w Kozarzach, ani zaniedbań pracowników placówki 
wobec osób w niej przebywających. Prowadzona dokumentacja również nie 
budziła zastrzeżeń. W związku z powyższym nie wydano zaleceń 
pokontrolnych.


