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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że z wnikliwą uwagą przeczytałem 
zamieszczony w „Gazecie Wyborczej" z 1 czerwca br. artykuł zatytułowany „Domy 
pomocy społecznej: nie przyjmujemy". Sprawa podniesiona w artykule dotyczy 
wstrzymania przyjęć do domów pomocy społecznej. 

Autor artykułu alarmuje, wskazując na wypowiedzi kilku kierowników ośrodków 
pomocy społecznej z różnych regionów kraju, że osoby potrzebujące opieki 
całodobowej i spełniające warunki do umieszczenia w domach pomocy społecznej 
nie są kierowane do domów pomocy społecznej. Powodem takiej sytuacji, jak pisze 
autor artykułu, jest niespełnienie przez domy pomocy społecznej standardów 
dotyczących norm zatrudnienia, określonych przez przepisy rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy 
społecznej ( Dz. U. Nr 217 poz. 1837). 

Zgodnie bowiem z § 6 ust.2 ww rozporządzenia warunkiem efektywnej realizacji 
usług opiekuńczych i wspomagających jest: 

1) zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników 
socjalnych na 100 mieszkańców domu; 

2) zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a w przypadku 
mieszkańców domu przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, 
również z psychiatrą; 
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3) posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla: 
a) osób w podeszłym wieku - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu, 
b) osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca 

domu, 
c) osób przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca 

domu, 
d) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego 

mieszkańca domu, 
e) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - nie mniej niż 0,6 na jednego 

mieszkańca domu, 
f) osób niepełnosprawnych fizycznie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. 
Przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, 
stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli 
pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika 
udział tych osób nie może przekroczyć 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w 
zespole terapeutyczno-opiekuńczym. 

Domy pomocy społecznej powinny przeprowadzić programy naprawcze i spełnić 
powyższe standardy do 2010 roku. Domy, które nie spełniły standardów, jak wynika z 
treści artykułu, nie mogą przyjmować osób, którym decyzję o umieszczeniu w domu 
pomocy społecznej wydano po 1 stycznia 2009r. Ilość osób oczekujących i okres 
oczekiwania wydłuża się, mimo wolnych miejsc w tych placówkach. 

Z treści artykułu wynika, że problem dotyczy domów pomocy społecznej w wielu 
województwach i jest znany Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze 
zm.) uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie. 


