
Interpelacja do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej                  

w sprawie funkcjonowania całodobowych domów pomocy społecznej. 

 

 

Szanowna Pani Minister! 

 

Wielokrotnie miałyśmy okazję do rozmowy na temat sytuacji osób starszych w Polsce               

i wiem, że z taką samą troską jak ja spogląda Pani Minister na polskich seniorów. 

Zauważam wiele pozytywnych zmian w podejściu i w rozwiązywaniu problemów osób 

starszych przez obecny rząd, ale nie wszystko jeszcze udało się zmienić. Jedną z takich spraw 

jest kwestia funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych. 

Pomimo tego, że domy pomocy społecznej prowadzą instytucje administracji publicznej 

lub – na ich zlecenie – instytucje niepubliczne, np. kościoły, organizacje społeczne, fundacje 

to otrzymuję informacje, że nie wszystkie zapewniają właściwą opieki seniorom.  

Placówki tego rodzaju powinny zapewniać między innymi świadczenia bytowe, w tym 

wyżywienie i utrzymanie czystości, opiekuńcze, w tym udzielanie pomocy w podstawowych 

czynnościach życiowych oraz pielęgnację. Wszystkie te usługi winny być wykonane na 

poziomie obowiązującego standardu określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej, 

w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających                  

w placówkach. Niestety, nadal nie wszystkie placówki spełniają te założenia.  

Po drugie, i ważniejsze, ciągle funkcjonują placówki, które nie są zgłaszane zgodnie z ich 

przeznaczeniem i nie podlegają w związku z tym należytej kontroli. 

Trzecim problemem, który zauważam, jest deficyt placówek, nie prywatnych, ale tych 

finansowanych przez państwo, które odpowiadałyby potrzebom szczególnie starszych osób 

niesamodzielnych i niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym chciałam prosić Panią Minister o odpowiedź na następujące 

pytania: 

1. Czy ministerstwo w związku ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce planuje 

zwiększyć ilość Domów Pomocy Społecznej? 

2. Czy ministerstwo podjęło kroki w celu skuteczniejszej weryfikacji placówek, które 

świadczą usługi wobec osób starszych, a nie mają do tego właściwego 

przygotowania? 



3. Czy ministerstwo planuje zwiększyć kontrole w Domach Pomocy Społecznej? 

4. Czy ministerstwo wprowadzi procedury postępowania nakazujące natychmiastowe 

wstrzymanie działalności, w przypadku uzyskania informacji o nielegalnie 

działających placówkach? 

 

 

Z poważaniem  

Poseł Małgorzata Zwiercan 

 


