
Interpelacja w sprawie zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania placówek zapewniających 

całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku prowadzone w ramach działalności gospodarczej     

lub statutowej. 

 

Szanowna Pani Minister! 

 

Obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisy 

wykonawcze do ustawy regulują kwestie funkcjonowania oraz określają standardy dotyczące 

świadczenia usług opiekuńczych i bytowych w placówkach prowadzonych w ramach działalności 

gospodarczej lub statutowej zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. 

Według przytoczonych przepisów, wymogiem do prowadzenia wspomnianego rodzaju 

placówki, jest uzyskanie zezwolenia Wojewody, który sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie 

określonych w ustawie standardów usług oraz praw przebywających w placówce osób.  

Przepisy te, określają również wysokość kar pieniężnych nakładanych na prowadzących 

całodobowe placówki bez zezwolenia wojewody. Kary te są w wysokości od 10 000 zł do 20 000 zł, 

oraz w przypadku uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej i nie zaprzestania 

działalności placówki w wysokości 40 000 zł. 

Niestety, mimo istnienia szczegółowych zasad funkcjonowania, organizacji i kontroli 

placówek działających w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, prowadzących 

całodobową opiekę nad osobami starszymi, a także nakładanych na placówki prowadzone 

bezprawnie kar finansowych, wciąż odnotowuje się przypadki naruszeń w tym obszarze, zagrażające 

zdrowiu i życiu ich podopiecznych.  

Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w miejscowościach Zgierz oraz Wolice,                                 

są dramatycznym przykładem, że rozwiązania, które funkcjonują nie stanowią wystarczającego 

zabezpieczenia otrzymania przez osoby starsze, w przedmiotowych placówkach opieki zgodnej                      

ze standardami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. 

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedzi                                      

na następujące pytania: 

1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad zmianami                             

w ustawie o pomocy społecznej w części regulującej funkcjonowanie placówek całodobowej 

opieki prowadzonej w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, które pozwoliłyby 

zwiększyć bezpieczeństwo i poszanowanie osób starszych? 

2. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad zmianami dążącymi 

do wyeliminowania procederu omijania przez nieuczciwych przedsiębiorców  ustanowionych 

przepisów i rejestrowania placówek, których działalność polega na całodobowej opiece,                       



a które nie spełniają określonych w ustawie wymogów, jako inne działalności                                    

np. noclegownie? 

3. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zwiększyć wysokość kar 

finansowych bądź wprowadzić inne, pozafinansowe kary, jak np. pozbawienie wolności,                         

za brak zezwolenia Wojewody na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę całodobową 

działającą w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, mając na względzie, że obecne 

kary wydają się być niewystarczające, tj. nie chronią przed popełnieniem przestępstwa? 

 

 

Z poważaniem 

 

Małgorzata Zwiercan 


