
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę 

na 28. posiedzeniu Senatu 
w dniu 7 marca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika 
rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy 

Szanowny Panie Ministrze! 
Po zapoznaniu się z sytuacją finansową Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-

sprawnej Intelektualnie w Łopiennie (w powiecie gnieźnieńskim), opisaną w skierowanym do mnie piśmie, 
zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przygotowania zmian w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na sprawę finansowania podopiecznych DPS, zwłaszcza tych 
przyjmowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. 

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy „opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 
1) mieszkaniec domu (…), a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziec-

ka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 
2) (…); 
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między 

średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których 
mowa w pkt 1 i 2”. 

Z powyższego wynika, że mieszkanki domu przyjęte przed 1 stycznia 2004 roku są utrzymywane na pod-
stawie ust. 2 pkt 1, a różnica powinna być uzupełniana z dotacji przyznawanej przez wojewodę. Dla przykła-
du, jeśli dochód podopiecznej wynosi 100 zł, a koszt utrzymania wynosi 1000 zł, to dotacja powinna wynieść 
930 zł. Tymczasem w wyniku zapisu art. 87 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego kwota dotacji nie 
pokrywa nawet połowy brakującego kosztu. 

Sytuacja domu pomocy społecznej w Łopiennie z roku na rok jest coraz trudniejsza, bowiem 
z pięćdziesięciu mieszkanek aż trzydzieści sześć zostało przyjętych przed rokiem 2004. 

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości dokonania zmian w obowiązującym 
prawie. 

Po pierwsze, prosimy o rozważenie zmiany obecnego art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tak by przepis ten otrzymał brzmienie: „Do wyliczenia 
dotacji przyjmuje się średni miesięczny koszt utrzymania w domu, nie wyższy jednak niż średnie wynagro-
dzenie w sektorze przedsiębiorstw”. 

Uzasadnienie zmiany. Dzięki przyjęciu jako punktu odniesienia średniego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw możliwa będzie transparentna i uczciwa kalkulacja, oparta na rozwoju gospodar-
czym państwa. Przy takim zapisie nikt nie będzie myślał na przykład o zmianie umożliwiającej zamierzone 
obniżenie wyliczonego kosztu. Nikt też nie będzie go specjalnie zawyżał, gdyż mogłoby to spowodować duże 
problemy w gminach. Sztuczne obniżanie kosztu może natomiast prowadzić do obniżenia standardu domu. 
Przyjęcie średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jako punktu odniesienia przy 
wyliczaniu dotacji zagwarantuje, że: 

– domy pomocy społecznej otrzymają dotacje wyrównane do poziomu kosztów, 
– nie będzie sztucznego obniżania kosztu z obawy przed utratą potencjalnych mieszkańców, 
– nie będzie zawyżania kosztu, który jest dotkliwy dla gmin finansujących pobyt mieszkańca na nowych 

zasadach, 
– nie będzie pustych miejsc w domach i problemów z tym związanych. 
Po drugie, proponujemy wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

polegającej na dodaniu ust. 2a w art. 155 w brzmieniu: „W przypadku powiatów prowadzących lub zlecają-
cych prowadzenie domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 56, dotacja może być w uzasadnionych 
przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 30%”. 

Po trzecie, prosimy o rozważenie możliwości stworzenia odpowiednich zapisów umożliwiających pod-
miotom zlecającym prowadzenie domu pomocy społecznej współfinansowanie tego zadania. 



W przypadku podjęcia dyskusji nad ewentualnymi zmianami pracownicy DPS w Łopiennie deklarują chęć 
przyjazdu w celu dogłębnego omówienia tematu. 

Ośmielamy się nadmienić, iż obecnie stawka żywieniowa wynosi tam 6,32 zł na osobę. 

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka 

 


