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Stanowisko Nr 2/2021 

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
z dnia 17 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie trudnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej (DPS) 
 
Na podstawie art. 42 ust. 1, pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2018 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.),  
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (K-P WRDS), przyjmuje stanowisko  
w sprawie trudnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej (DPS). 
 
Obecnie osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej, to coraz częściej osoby chore, 
niesamodzielne, wymagające intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych i całodobowej opieki, z całym 
wachlarzem problemów zdrowotnych, geriatrycznych, onkologicznych, psychiatrycznych oraz 
psychologicznych.  
 
W oparciu o nabytą wiedzę K-P WRDS, zwraca się ze stanowiskiem o podjęcie działań zmierzających  
do zmiany zaistniałej sytuacji związanej z tym, że pielęgniarki DPS-ów wykonujące taką samą pracę  
co pielęgniarki pracujące w szpitalach są ze względu na inne umiejscowienie w systemie usług 
zdrowotnych inaczej traktowane:  
 
1. zmieniła się struktura mieszkańców DPS-ów, którzy według Skali Bartel powinni być pacjentami 

Zakładów Opiekuńczo Pielegnacyjnych, a nie DPS-ów. 
2. pielęgniarki pracujące w DPS-ach zatrudniane są przez samorządy terytorialne na zasadach tam 

obowiązujących, a nie jak pielęgniarki pracujące w zakładach opieki zdrowotnej podlegające 
Ministrowi Zdrowia. 

3. pielęgniarki pracujące w DPS-ach ze względu na organ finansujący nie mają wypłacanych 
pieniędzy zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. z póź. zm. 
które są wypłacane w jednostkach opieki zdrowotnej, co powoduje dysproporcje płacowe 
niekorzystne dla pielęgniarek pracujących w DPS-ach. 

4. zaistniała sytuacja wpływa negatywnie na politykę kadrową i powoduje brak personelu 
pielęgniarskiego w DPS-ach, przez co zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. 

 
Mając na uwadze powyższe problemy Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, 
zwraca się z prośbą o przyjęcie stanowiska w przedmiotowym zakresie i wprowadzenie rozwiązań 
systemowych w celu zmiany zaistniałej sytuacji. 

 
dr Krzysztof Matela 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Minister Zdrowia 
2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 
Do wiadomości: 
1. Prezes Rady Ministrów 

2. Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego 


