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Szanowny Panie Przewodniczący,
w związku z planowanym na 8 kwietnia br. posiedzeniem Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, na której rozpatrywany będzie projekt ustawy
o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Druk 348) zwracam się z wnioskiem
uwzględnienie poprawki w art. 1 procedowanej ustawy polegającej na dodaniu
pkt 32a w brzmieniu:
pkt 32a) w art. 122:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi
pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy
w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy
społecznej.”.
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektorem lub kierownikiem odpowiednio domu pomocy społecznej lub
ośrodka wsparcia może być również osoba posiadająca co najmniej 3-letni staż
pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz specjalizację
z zakresu organizacji pomocy społecznej”.
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niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu. Chociaż są jednostkami pomocy społecznej w praktyce realizują na rzecz

pensjonariuszy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej przyjęto, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki rozumie się również zatrudnienie w domach
pomocy społecznej. W art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego wprost
wskazano, że domy pomocy społecznej są częścią systemu opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami
psychicznymi. Niezależnie od powyższego epidemia covid-19 pokazała, że w przypadku domów pomocy
społecznej poza umiejętnościami związanymi z kierowaniem jednostką organizacyjną pomocy społecznej
pożądane jest posiadanie wiedzy i praktycznego doświadczenia z zakresu ochrony zdrowia. Z tego względu
proponujemy rozszerzenie możliwości zatrudniania na stanowisku dyrektora/kierownika domu pomocy
społecznej również osób, które mają staż pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Jednocześnie od takich osób nadal wymagane byłoby posiadanie specjalizacji w zakresie organizacji
pomocy społecznej. Proponowana przez nas zmiana może przyczynić się do podniesienia standardu usług
świadczonych w domach pomocy społecznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
domów pomocy społecznej.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ośrodków wsparcia. Ośrodki wsparcia (ośrodki wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz kluby samopomocy), są co do
zasady jednostkami dziennego pobytu niemniej, jednak mogą tam być prowadzone miejsca całodobowe
okresowego pobytu.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka

