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        Kraków, dnia 30 marca 2021 r. 

 

Stowarzyszenie Prywatnych Domów  

Seniora i Opieki 

Ul. Zagrody 20A 

30-318 Kraków 

 

                Szanowny Pan Profesor  

                                                                      Tomasz Grodzki 

      Marszałek Senatu 

      Kancelaria Senatu 

                                                                        Ul. Wiejska 6/8 

      00-902 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

działając imieniem Stowarzyszenia Prywatnych Domów Seniora i Opieki z siedzibą 

w Krakowie, adres: ul. Zagrody 20A, 30-318 Kraków, wpisanego do rejestru stowarzyszeń 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849259 (dalej: 

„Stowarzyszenie”), niniejszym kierujemy do Pana Marszałka wniosek w związku z ustawą 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz.U. 2019 poz. 1690), (dalej: „Ustawa”), wprowadzającej istotne 

zmiany w funkcjonowaniu członków Stowarzyszenia. 

Najistotniejsza, a zarazem najtrudniejsza do wprowadzenia w życie zmiana wynika 

z treści art. 1 pkt 13 lit. b Ustawy, którym to przepisem do art. 68a ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. dodano pkt 4 i 5 o treści: 

„4) do wykonywania czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, zatrudniać osoby 

posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika 

medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające 

udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu 
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usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

5) zatrudniać osoby, o których mowa w pkt 4, w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru 

czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego 

wymiaru czasu pracy, z tym, że czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, 

spełniającej warunki, o których mowa w pkt 4, zalicza się. Wymiarze 1/2 pełnego wymiaru 

czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 

1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce.” 

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy podmioty, które uzyskały zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

przed dniem wejścia w życie art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. przed dniem 1 

stycznia 2020 r. zobowiązane są zatrudnić wskazane powyżej osoby do dnia 1 czerwca 2021 

r.  

 

W świetle powyżej przytoczonych zmian prawnych zwracamy się z wnioskiem 

o udzielenie zgody na wydłużenie wskazanego powyżej terminu, tj. terminu 1 czerwca 2021 r. 

do 1 czerwca 2022.  

 Wniosek motywujemy przede wszystkim wystąpienia pandemii wirusa SARS-

COVID2, którą w przedmiotowym kontekście należy traktować jako siłę wyższą, tj. zdarzenie 

nieprzewidziane, któremu nikt z nas nie był w stanie zapobiec ani też przeciwdziałać. 

Specyfika działalności zrzeszonych w Stowarzyszeniu placówek i domów opieki 

spowodowała, że bardzo dotkliwie odczuliśmy konsekwencje trwającego stanu epidemii 

przede wszystkim z uwagi na fakt przebywania w tego rodzaju placówkach osób w 

podeszłym wieku, często niepełnosprawnych, jak również z licznymi chorobami 

współistniejącymi. W związku z powyższym działalność domów opieki skupiła się przez 

wiele miesięcy głównie na zapewnieniu wszelkimi dostępnymi środkami warunków 

sanitarnych pozwalających na zachowanie niezwykle rygorystycznego reżimu sanitarnego dla 

pensjonariuszy. Osoby prowadzące domy opieki sprawująca całodobową opiekę nad ich 

mieszkańcami napotkali na szereg wyzwań począwszy od zapewnienia środków ochrony 

osobistej dla wszystkich pracowników oraz pensjonariuszy, poprzez organizację pracy 

zmianowej przy uwzględnieniu licznych pobytów na izolacji bądź kwarantannie, 

skończywszy zaś na pomocy psychologicznej mieszkańcom placówek, którzy przez długi 

czas nie mieli bezpośredniej styczności z żadnym członkiem rodziny. 
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 Kolejnym wyzwaniem przez jakim stanęły osoby prowadzące działalność w zakresie 

prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku było zorganizowanie przyjmowania 

szczepień przez pensjonariuszy placówek oraz zorganizowanie stosownych procedur w tym 

zakresie, a także co do pensjonariuszy nowo przyjętych do placówki.  

 Wobec bardzo ciężkiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią 

kluczowe stało się ratowanie zdrowia i życia osób chorych i starszych zamieszkujących 

w placówkach, a także zadbanie o zdrowie pracowników. Przyznajemy, że w obliczu sytuacji 

nadzwyczajnej, w jakiej się znaleźliśmy kwestia organizacji szkoleń stała się sprawą 

drugorzędną. Nadmieniamy również, że logistycznie trudnym jest obecnie zarówno 

organizacja szkolenia, jak również dokonanie zapisu na takie szkolenie z uwagi na zakaz 

gromadzenia się w jednym miejscu więcej niż 5 osób jednocześnie.  

Chcąc działać w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwracamy się 

z niniejszym wnioskiem, który w obecnych warunkach jest w pełni uzasadniony. 

 

 

 

         Z poważaniem, 

                                                                                                           Prezes  Zarządu  

                                                                                                          Jacek Czernecki 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z KRS dla Stowarzyszenia  


