
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Piotra Gruszczyńskiego  

i Marka Konopkę 
na 30. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 kwietnia 2013 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura wpłynęły pisma od Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Intelektualnie w Łopiennie (powiat gnieźnieński) oraz Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (powiat głub-
czycki). Dyrektorzy obu placówek wyrażają zaniepokojenie niektórymi zapisami ustawy z dnia 22 lutego 
2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. 

Art. 1 pkt 2 zmienia definicję średniego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Koszt ten nie 
uwzględnia kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty. W przypadku wielu DPS jest to znaczący 
składnik decydujący o podwyższeniu dochodów w następnym roku i gwarantujący tym samym utrzymanie 
dotychczasowego standardu. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany może spowodować pogorszenie jakości 
usług świadczonych przez te domy – zmniejszenie dochodów i stale rosnące wydatki. 

Kolejną niepokojącą zmianą, według dyrektorów DPS, jest możliwość obniżania kosztów utrzymania 
mieszkańca, o czym mówi art. 60 pkt 3 wspomnianej ustawy. Istnieje obawa, iż może się to przyczynić do 
przejściowego sztucznego zaniżania kosztów utrzymania w celu pozyskania dodatkowych mieszkańców. 

Ponownie podnoszony jest temat uwzględniania średniego miesięcznego wynagrodzenia w sferze przed-
siębiorstw w przypadku wyliczania kwoty dotacji oraz umożliwienia podmiotom zlecającym prowadzenie 
domów pomocy społecznej, czyli powiatom, współfinansowania tego zadania. 

Istotne wydaje się pytanie, czy wprowadzona zmiana art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej jest zgod-
na z art. 2 konstytucji w kontekście wprowadzenia zmiany budżetu domu pomocy społecznej i powiatu 
w trakcie roku budżetowego. Autorzy pisma uważają, iż w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego 
wprowadzenie tejże zmiany z zachowaniem czternastodniowego vacatio legis narusza normy konstytucyjne. 
Zwracamy się zatem do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska co do przedstawionych wyżej proble-
mów. 

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka 

 
 


