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Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2020 r. ( data wpływu do PUW – 27.10.2020 r.) nr BPS 
/043-16-562/20 dot. oświadczenia złożonego przez Pana Ryszarda Majera senatora RP na 16 
posiedzeniu Senatu RP w dniu 14.10.2020 r. przekazuję poniższe informacje:

Ad. 1 i Ad. 3
Placówki zapewniające całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym wieku

Domy pomocy 
społecznej

2016
Liczba kontroli 12 10
Liczba zaleceń 7 25
Liczba doniesień do 
organów

2 0

2017
Liczba kontroli 14 9
Liczba zaleceń 35 23
Liczba doniesień do 
organów

3 0

2018
Liczba kontroli 6 9
Liczba zaleceń 12 38
Liczba doniesień do 
organów

0 0

2019
Liczba kontroli 11 1
Liczba zaleceń 8 3
Liczba doniesień do 
organów

0 0



Ad. 2 i Ad. 4
Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych 

w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
oraz osobom w podeszłym wieku w latach 2016-2019 r. dotyczyły przede wszystkim: 

1. Prowadzenia dokumentacji osób przebywających w placówce, o której mowa w art. 68a pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876).

2. Realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 68a pkt 2 i 3 ustawy o pomocy 
społecznej.

3. Warunków bytowych i sposobu świadczenia usług bytowych.
4. Stanu zatrudnienia personelu świadczącego usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców i 

poziomu świadczonych usług opiekuńczych.
5. Sposobu prowadzenia depozytu środków finansowych mieszkańców.
6. Akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
7. Zapisów wewnętrznych aktów organizacyjnych placówki.
8. Ewidencji skarg i wniosków.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych 
w domach pomocy społecznej w latach 2016-2019 r. dotyczyły przede wszystkim: 

1. Warunków bytowych.
2. Prowadzonej dokumentacji dot. mieszkańców.
3. Organizacji opieki długoterminowej, podjęcia działań w zakresie zapewnienia opieki 

długoterminowej mieszkankom domu.
4. Wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
5. Standardu zatrudnienia pracowników socjalnych i ich kwalifikacji.
6. Procedury stosowania przymusu bezpośredniego i wyposażenia pomieszczenia do izolacji.
7. Postępowania w sprawie depozytów.
8. Szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno- opiekuńczego.
9. Dokumentacji wewnętrznej.
10. Ewidencji materiałów bibliotecznych.

Ad. 5 
W latach 2016 - 2019 nie stosowano art. 57a ustawy o pomocy społecznej natomiast art. 67 

ustawy o pomocy społecznej zastosowano raz w 2019 r. tj. jednemu podmiotowi z urzędu 
cofnięto zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową.

Ad 6.  

Obecnie jest procedowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiana ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Planowane są dodatkowe zmiany art. 68a pkt 4 i 5 ustawy 
o pomocy społecznej.  Zaproponowane zmiany dotyczą dopuszczenia możliwości świadczenia pracy 
przez osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy 
społecznej, na innej podstawie niż umowa o pracę. Powyższe może powodować wątpliwości osób 
kontrolujących przy wyliczania wskaźnika zatrudnienia w placówce, o którym mowa w art. 68a pkt 5 
ustawy o pomocy społecznej, z uwagi na brak możliwości określenia wymiaru czasu pracy osobom 
wykonującym pracę w innych formach zatrudnienia np. umowa zlecenie, o dzieło.
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