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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie 

przedstawiła mi problemy związane z funkcjonowaniem większości domów pomocy społecznej w naszym 
kraju. Placówki te chciałyby mieć pewność stabilności środków finansowych, a nie jest to możliwe, gdyż 
nigdy nie są w stanie przewidzieć średniego kosztu utrzymania jednego mieszkańca domu w województwie. 
Może się to wiązać z obniżeniem poziomu dotacji. 

W domu pomocy społecznej w Mieleszynie przebywają dzieci, które umieszczone są zarówno na tzw. sta-
rych zasadach, czyli do roku 2004, jak i na nowych zasadach, czyli po roku 2004. Za osoby umieszczone na 
nowych zasadach koszt pobytu pokrywa mieszkaniec lub rodzina oraz (zgodnie z art. 61 pkt 2b ustawy o po-
mocy społecznej) gmina, która pokrywa różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu a opłatami 
wnoszonymi przez mieszkańca lub rodzinę. Tak więc za osoby na nowych zasadach dom pomocy otrzymuje 
wyliczony przez siebie średni koszt utrzymania. 

Natomiast dotacja przekazywana przez wojewodę na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznego na sta-
rych zasadach jest niższa niż koszt utrzymania w takim domu. 

Jest to co prawda zgodne z art. 87 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednak 
dyrekcja DPS w Łopiennie uważa, że zapis ten jest wysoce niesprawiedliwy, powinien być zmieniony 
i brzmieć „do wyliczenia dotacji przyjmuje się średni koszt utrzymania w domu pomocy społecznej”. 

Zdziwienie budzi fakt, że gminy mogą opłacać koszt pobytu mieszkańca w pełnej wysokości, a wojewoda 
przekazuje dotację nie wyższą niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa. 

Niejednokrotnie DPS w Łopiennie zwracał się do wojewody z prośbą o zwiększenie dotacji, bo zgodnie 
z art. 155 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, wojewoda mógłby ją zwiększyć o 20%. Niestety, odpowiedź 
zawsze była odmowna. 

W roku bieżącym kwota dotacji została obniżona w stosunku do kwoty z roku poprzedniego 
o 96 017,80 zł. Ponieważ nie ma możliwości zdobycia tejże kwoty, jej brak odbije się na jakości życia scho-
rowanych, niepełnosprawnych dzieci. 

Niehumanitarne i nieetyczne byłoby przecież przeniesienie wszystkich podopiecznych umieszczonych 
w domu pomocy na starych zasadach do innej placówki, a przyjmowanie mieszkańców tylko na nowych za-
sadach. 

Zwracam się zatem do Pana Ministra o pochylenie się nad przedstawionym problemem i podjęcie jak naj-
szybciej działań mających na celu poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej. 

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




