
 

 

STANOWISKO NR 8/2022 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO  

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia 27 maja 2022 r. 

 

w sprawie sytuacji w domach pomocy społecznej oraz konieczności niezwłocznej, 

skutecznej interwencji i rozwiązania problemów organizacji, finansowania oraz 

wynagradzania pracowników domów pomocy społecznej w województwie lubelskim 

Domy pomocy społecznej są istotną częścią systemu pomocy społecznej. Zmiany 

demograficzne oraz społeczno-gospodarcze, ograniczające możliwość opieki ze strony 

rodziny, dotyczą szczególnie województwa lubelskiego. Optymalne funkcjonowanie domów 

pomocy społecznej wymaga odpowiedniego finansowania, odpowiednio wynagradzanej kadry 

i spójnej polityki władz publicznych. Należy podnieść rangę i pozycję zawodową pracowników 

domów pomocy społecznej, także poprzez radykalną poprawę poziomu wynagrodzeń. Wnioski 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zawarte w Stanowisku 

Nr 1/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku mają nadal zastosowanie. Rada wyraża ubolewanie, że 

pomimo wielu programów finansowania w obszarze polityki społecznej, w okresie minionych 

lat nie rozwiązano tych problemów, a wręcz przeciwnie skala niekorzystnych zjawisk  

w domach pomocy społecznej województwa lubelskiego jeszcze się pogłębiła. Wojewódzka 

Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oczekuje skutecznych i niezwłocznych 

działań w przedmiocie sprawy. 

Wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego uzgodniły poniższe stanowisko. 

I. W zakresie problemów kadrowych i wynagrodzeń pracowników: 

1. Postulujemy wyłączenie mechanizmu wynagradzania pracowników domów pomocy 

społecznej z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

określającej zasady wynagradzania tej grupy pracowników. 

2. Wnosimy o wypracowanie i wdrożenie systemu regulacji i corocznej indeksacji 

wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej. 

3. Wnosimy o niezwłoczne dokonanie uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki 

Społecznej a Ministerstwem Zdrowia w zakresie wynagradzania pracowników wykonujących 

zawody medyczne w domach pomocy społecznej oraz zasad finansowania świadczeń 

zdrowotnych udzielanych w domach pomocy społecznej. 

4. Wnioskujemy do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o sporządzenie raportu dotyczącego 

zasobów kadrowych oraz poziomu wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej. 

Oczekujemy od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej również prowadzenia stałego 

monitoringu wynagrodzeń tych pracowników. 

II. W zakresie problemów organizacyjnych i finansowych domów pomocy społecznej: 
1. Wnioskujemy o podjęcie debaty społecznej przez Radę Dialogu Społecznego, na temat 

miejsca domów pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej, przewidywanych 

kierunków zmian oraz poprawy systemu wynagradzania pracowników. 



 

2. Wnosimy do Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego o podjęcie debaty na temat 

problemów organizacyjnych, finansowych oraz problemów wynagrodzeń w domach pomocy 

społecznej województwa lubelskiego. 

3. Wnosimy do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wypracowanie mechanizmów 

dofinansowywania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych, 

podnoszenia standardów, podnoszenia kwalifikacji pracowników i uzależnienie jej od 

corocznie zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. 

4. W systemie finansowania domów pomocy społecznej postulujemy o stworzenie i wdrożenie 

mechanizmu dotacji celowej wyrównującego poziom opieki i egzystencji pensjonariuszy oraz 

wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej do standardów ogólnokrajowych  

z uwzględnieniem regionalnych różnic średniej wielkości świadczeń emerytalnych i rentowych.  

5. Apelujemy do władz Samorządowych Województwa Lubelskiego, aby postępując zgodnie 

z wyzwaniem zawartym w dokumencie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  

w maksymalnym stopniu wykorzystać środki dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb i wyrów-

nania różnic poziomu funkcjonowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim.  

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu WRDS WL złożył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

 

 

/-/Dariusz Jodłowski 

Otrzymują: 
- Rada Dialogu Społecznego 
- Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego 
- Prezes Rady Ministrów 
- Minister Zdrowia  
- Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
- Marszałek Województwa Lubelskiego 
- Wojewoda Lubelski 
- Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
- Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP 
- Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego 
- Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego 
- Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
- Zespół Trójstronny ds. Polityki Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 


