
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Chciałbym zwrócić Pani uwagę i prosić o podjęcie działań w celu wyjaśnienia różnic w wysokości dotacji 

wojewodów dla mieszkańców kierowanych do domów pomocy społecznej w poszczególnych wojewódz-

twach, w celu zwiększenia wysokości dotacji przekazywanej w województwie łódzkim oraz w celu ujednoli-

cenia zasad ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej. 

Z informacji uzyskanych od pracowników DPS wynika, że różnicuje się pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach administracyjno-biurowych i pozostałych pod względem sposobu ustalania wynagrodzenia 

(jednym wlicza się do płacy minimalnej dodatek za wieloletnią pracę, a innym – nie) oraz że pracownicy z 

długoletnim stażem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej lub zbliżonej wysokości jak nowo 

zatrudnieni pracownicy. 

Dyrektorzy domów pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagra-

dzania pracowników samorządowych, samodzielnie ustalają poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadni-

czego pracowników. W rozporządzeniu określono jedynie jego minimalną wartość. Źródłami finansowania 

zadań bieżących domów pomocy społecznej są opłaty wnoszone przez mieszkańców domu lub ich rodziny, 

środki przekazywane przez gminy oraz dotacje wojewodów dla mieszkańców kierowanych do DPS przed 

1 stycznia 2004 r. Wysokość dotacji przekazywanych przez wojewodę łódzkiego jest jedną z najniższych w 

kraju. 

Oczywiste jest, że wynagrodzenie pracownika DPS nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia 

za pracę obowiązującego w Polsce. W świetle obowiązujących przepisów uprawnione wydaje się stwierdze-

nie, że wynagrodzenie zasadnicze winno odpowiadać wynagrodzeniu minimalnemu. Niezrozumiała wydaje 

się stosowana wobec pracowników DPS praktyka, aby wysokość wynagrodzenia minimalnego ustalać po 

uwzględnieniu przysługujących pracownikom dodatków, w tym dodatku za wieloletnią pracę. 

Ponieważ przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wspomniane-

go rozporządzenia płacowego nie regulują wszystkich spraw dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy pracowników samorządowych, do spraw nieunormowanych mają zastosowa-

nie odpowiednio lub wprost przepisy kodeksu pracy, przepisy innych ustaw oraz przepisy aktów wykonaw-

czych do kodeksu pracy. Stanowi o tym wprost przepis art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Tym samym sytuacja, gdy wobec pracowników tego samego domu pomocy społecznej stosuje się różne 

zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia (jednym wlicza się dodatek za wieloletnią pracę do płacy mini-

malnej, a innym nie) czy też dopuszcza się do powstania sytuacji, gdy pracownik z wieloletnim stażem 

otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak pracownik nowo zatrudniony, narusza przepisy regulujące zasady 

równego traktowania pracowników i zakaz dyskryminacji płacowej (art. 11
1
, art. 11

3
 k.p., przepisy rozdzia-

łu IIa k.p. – w szczególności art. 18
3c

) czy prawo do godziwego wynagrodzenia (art. 13 k.p.). 

Wspomniana sytuacja jest sprzeczna z art. 78 §1 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno 

być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaga-

nym do jej wykonywania, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. 

Niedopuszczalne w świetle przepisu art. 151
8
 k.p. jest, aby pracownik wykonujący pracę w porze nocnej 

nie otrzymał odpowiedniego dodatku. Takie sytuacje również były mi komunikowane przez pracowników 

DPS. 

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę o podjęcie działań w celu zweryfikowania podanych in-

formacji, doprecyzowania obowiązujących przepisów prawa płacowego dla pracowników samorządowych i 

stosowania powszechnie obowiązującego prawa wobec wszystkich pracowników domów pomocy społecznej, 

aby wykluczyć wskazane tu działania sprzeczne z prawem. 

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie zasadności i przyczyn istniejących różnic w wysokości dotacji woje-

wodów dla mieszkańców kierowanych do domów pomocy społecznej w poszczególnych województwach 

oraz o podjęcie działań w celu zwiększenia wysokości średniej dotacji przekazywanej w województwie łódz-

kim na dofinansowanie mieszkańców DPS, którzy otrzymali skierowanie przed 1 stycznia 2004 r. 



Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


