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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Do końca września 2020 r. Ewangelickiemu Domowi Opieki „Emaus” w Dzięgielowie w powiecie cie-

szyńskim udało się przejść czas pandemii bez większych kłopotów zdrowotnych jego mieszkańców i pra-

cowników, jak również bez większych problemów finansowych (przez 3 miesiące korzystano z przysługują-

cej DPS-owi tarczy). Jednak w październiku prawie połowa mieszkańców EDO „Emaus” zachorowała na 

COVID. Choroba dotknęła również pracowników, z których część przebywała na kwarantannie lub na zwol-

nieniach lekarskich. Przez 3 tygodnie w domu opieki panował stan krytyczny, podopieczni chorowali i w tym 

czasie zmarło 18 pensjonariuszy, brakowało rąk do opieki nad chorymi. Część personelu wraz z panią dyrek-

tor EDO „Emaus” przez 10 dni była „skoszarowana”, pracując przez prawie 24 godziny na dobę, pielęgnując 

wszystkich pensjonariuszy. W tym czasie wstrzymane zostały przyjęcia nowych osób do domu opieki. Powo-

li dom opieki wychodzi z kryzysu zdrowotnego i kadrowego, pracownicy wracają do pracy, ale teraz pojawił 

się kryzys finansowy, niepozwalający zapewnić płynności finansowej. Pomimo zakończenia już ścisłej kwa-

rantanny, nie ma dnia, aby nie umierał tam któryś z podopiecznych. 

EDO Emaus to dwa duże budynki, gdzie swoją jesień życia może spędzić 89 pensjonariuszy. Zatrudnio-

nych jest ponad 60 osób (w różnych wymiarach czasowych). Na dzień 3.11.2020 r. w EDO przebywały 

64 osoby, pozostało 25 wolnych miejsc (przez cały czas pandemii, czyli od marca 2020 r., gdy dom został 

zamknięty i wstrzymane były nowe przyjęcia, a ludzie przez te miesiące umierali, nie było pełnego obłoże-

nia). Na koniec września pozostało 5 miejsc wolnych, czyli stan funkcjonowania pod względem finansowym 

domu był prawie dobry. 

Koszt miesięcznego pobytu jednej osoby w EDO to 3730 zł (ustalany rokrocznie przez Urząd Wojewódz-

ki w Katowicach). Czyli na dziś jest to: 25 miejsc x 3730 zł, co daje 93250 zł (kwota ta jest uśredniona, gdyż 

ludzie umierali w różne dni miesiąca, a opłata naliczana jest za każdy dzień miesiąca osobno, co i tak daje ok. 

80000 zł). Jest to dla domów opieki trzeciego sektora sytuacja katastrofalna. Z takimi samymi problemami 

borykają się wszystkie domy opieki, które nie są prowadzone przez samorząd. Na terenie powiatu cieszyń-

skiego są to: domy dziennego pobytu – DPS Sióstr Boromeuszek, Elżbietanek w Cieszynie czy Sióstr Zakon-

nych w Skoczowie oraz Pogórzu. Domy opieki trzeciego sektora otrzymują na swoje utrzymanie tylko pie-

niądze zakontraktowane w ww. kwocie 3730 zł/os. Środki te przeznaczone są w 80% na wynagrodzenia oraz 

ich pochodne, a pozostałe 20% na media, żywność, środki czystości. Niemożliwe jest, aby w ramach tych 

pieniędzy przeprowadzać remonty, modernizację, standaryzację obiektu do wymogów określonych 

w przepisach państwowych, jak również nowe inwestycje. W tym roku ze środków własnych Ewangelicki 

Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie po blisko 40 latach zmuszony był przeprowadzić gruntowny remont 

windy na kwotę 120000 zł. Pieniądze te były zbierane poprzez ofiary oraz darowizny przez kilka lat. Dopro-

wadzenie do pełnego obłożenia budynków Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w obecnej sytuacji pan-

demicznej może potrwać nawet rok. Uważam, że takie miejsca są potrzebne, bo społeczeństwo się starzeje 

i chętnych do DPS-ów nie brakuje w całym kraju. Niestety obecnie domom opieki trzeciego sektora brakuje 

pieniędzy na wynagrodzenia i wszelkiego rodzaju opłaty, m.in. na gaz. Zbliża się zima i należy się do tego 

okresu przygotować. Domy opieki stoją przed dylematem, czy mają zwalniać ludzi, przez co z kolei zwiększy 

się liczba osób bezrobotnych. A kto później odbuduje kadrę doświadczonych pielęgniarek i opiekunów osób 

starszych? 

Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Liczę na pomoc oraz zaangażowanie władz państwa, gdyż pracow-

nicy domów opieki trzeciego sektora nie mogą strajkować, bo muszą być przy swoich podopiecznych przez 

24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez 366 dni w roku. Musimy pamiętać, że podopieczni domów opieki to 

ludzie starsi i schorowani, którzy potrzebują opieki, miłości i poczucia bezpieczeństwa aż do końca swoich 

dni. 

Z poważaniem 

Tadeusz Kopeć 


