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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 27 lutego 2018 roku 

 

Ad.1 Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

(zwanej dalej WRDS) odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  

w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4. Posiedzenie poprowadziła Pani Mirosława Gałan - 

Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Pani Przewodnicząca powitała członków zespołu oraz zaproszonych na posiedzenie gości.  

W posiedzeniu udział wzięli: Pan Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW,  

Pan Antoni Rudnik - Dyrektor DPS im. św. Jana Pawła II w Lublinie, Pan Andrzej Lis -  Dyrektor DPS 

„Senior” w Różance, Pan Paweł Pikula - Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Lubelskiego, Pani Jolanta Kwiatek - Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” DPS Wygnanowice, Pan Piotr Najda z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  

NSZZ „ Solidarność” DPS Krzesimów oraz Pani Marzena Siek z Forum Związków Zawodowych. 

Następnie Pani Przewodnicząca zwróciła się do członków Rady o zapoznanie się z porządkiem obrad  

i zapytała czy przyjmują proponowany porządek, czy są uwagi. Uwag nie było. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

 

Głosy za   - 18 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

 powitanie zaproszonych gości oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego; 

 przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 

 przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 18 stycznia  2018 r.; 

 *Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne.  

 

 Pani Mirosława Gałan - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 
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2. Problemy kadr w DPS oraz ich wynagradzania. 

 omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS - Pan Marek Chmielewski - Przewodniczący Zespołu; 

 dyskusja z udziałem członków WRDS i zaproszonych gości; 

 podsumowanie dyskusji; 

 przyjęcie Stanowiska WRDS. 

 

 Pani Mirosława Gałan - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego 

 

3. Problemy finansowania oraz funkcjonowania DPS w woj. lubelskim. 

 omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  ds. Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia WRDS - Pan Marek Chmielewski - Przewodniczący Zespołu; 

 dyskusja z udziałem członków WRDS i zaproszonych gości; 

 podsumowanie dyskusji; 

 przyjęcie Stanowiska WRDS. 

 

 Pani Mirosława Gałan - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego  

 

4. Wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Pani Przewodnicząca zapytała członków WRDS czy przyjmują protokół z posiedzenia plenarnego 

WRDS z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz czy mają  do niego uwagi. Uwag nie było. Ponadto 

poinformowała członków Rady oraz zaproszonych gości o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele 

protokolarne. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS Z DNIA  

18 STYCZNIA 2018 R.  

 

Głosy za   - 17 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  1 

 

Ad. 2. Ad 3. Problemy kadr w DPS oraz ich wynagradzania i Problemy finansowania  

oraz funkcjonowania DPS w woj. lubelskim. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Poinformowała, iż tematy: „Problemy kadr w DPS oraz ich wynagradzania” i „Problemy finansowania  

oraz funkcjonowania DPS w woj. lubelskim” były przedmiotem obrad Stałego Zespołu Roboczego 

ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS w dniu 15 lutego 2018 r. Następnie  
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Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Marka Chmielewskiego - Przewodniczącego  

SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS, aby omówił wyniki pracy zespołu.  

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS, NSZZ „Solidarność” 

Podziękował za głos i powiedział kilka słów tytułem wprowadzenia. Następnie Pan Przewodniczący 

przedstawił prezentację pt. „Domy pomocy społecznej: problemy kadr i wynagrodzeń, problemy 

finansowania i organizacji z uwzględnieniem problemów regionalnych”, która stanowi załącznik  

Nr 2 do niniejszego protokołu. Po przedstawionej prezentacji zapoznał wszystkich członków WRDS  

ze stanowiskiem zespołu. Treść stanowiska Nr 1/2018 Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych  

i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania domów pomocy społecznej, 

z uwzględnieniem specyfiki regionalnej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

Na zakończenie powiedział, iż sytuacja domów pomocy jest problemem wielu samorządów,  

wielu regionów, dlatego kilka punktów ze stanowiska zasługuje na społeczną debatę.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Podziękowała za wypowiedź i rozpoczęła dyskusję w temacie przekazując głos Panu Antoniemu 

Rudnikowi - Dyrektorowi DPS im. św. Jana Pawła II w Lublinie. 

 

Antoni Rudnik- Dyrektor DPS im. św. Jana Pawła II w Lublinie 

Podziękował Panu Przewodniczącemu za podjęcie tematu przez zespół. Dodał, że w Polsce są różne 

grupy zawodowe, które potrafią i mają możliwości swoje problemy akcentować, natomiast o sytuacji 

DPS praktycznie nikt nie mówi. Dodał, że w tej chwili są wyraźne wymagania, jeśli chodzi o kadry 

zatrudnione DPS. Poinformował, iż był taki moment, że próbowano wywrzeć presję,  

by wyprowadzić zawód pielęgniarki z DPS. Dodał, iż  władze samorządowe nie zrobiły tego obawiając 

się, że bezpieczeństwo mieszkańców może być zagrożone. Stwierdził, iż pielęgniarki zatrudniane  

w DPS-ach są nie tylko dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, ale to one są najlepszym 

przekaźnikiem potrzeb mieszkańców. Jest duży problem w kwestii wynagrodzeń tej grupy pracowniczej, 

dlatego pielęgniarki odchodzą z DPS, szukają pracy z godniejszym wynagrodzeniem. Poinformował, 

że stanowiska, które mają bezpośredni kontakt z pensjonariuszem są najniżej opłacane.  

Na zakończenie powiedział, iż wszyscy pracownicy DPS oczekują podwyżki wynagrodzeń. 

 

Andrzej Lis -  Dyrektor DPS „Senior” w Różance 

Zadał pytanie skąd wziąć pieniądze na wynagrodzenia pracowników pracujących w DPS? Zastanawia 

się czy te pieniądze ma wygenerować DPS z tytułu swojej działalności, czy te pieniądze ma dać 

samorząd powiatowy, które domy prowadzi? Stwierdził, że jeśli ma je wygenerować DPS to musi mieć 

on takie możliwości, a on w tej chwili takich możliwości nie ma. Dzieje się to dlatego, iż DPS-om  

nie są finansowane usługi zdrowotne. Dodał, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, aby dom pomocy 

nie świadczył usług zdrowotnych. W tej chwili domy to robią, natomiast nikt im za to nie płaci. 

Mieszkaniec opłaca składkę zdrowotną do NFZ, a tej usługi nie otrzymuje. Na dzień dzisiejszy w DPS 

„Senior” w Różance jest 68 mieszkańców, którzy mają poniżej 40 punktów w skali Barthel.  

Tym mieszkańcom według obowiązujących przepisów przysługuje świadczenie pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej w warunkach domowych. NZF świadczy taką usługę tylko dla 2 mieszkańców.  
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Na zakończenie zwrócił uwagę, iż wszystkie postulaty w stanowisku są słuszne, ale najważniejszym 

postulat dotyczy debaty społecznej na temat możliwości finansowania usług zdrowotnych,  

które świadczy DPS. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Dodała, że we wszystkich DPS-ach nie są brane pod uwagę świadczenia medyczne. To w stanowisku 

zespołu jest wyraźnie podkreślone. Zauważyła, że w skali kraju inne WRDS-y również to zauważają. 

Dodała, że należy dążyć do tego, aby w DPS-ach były zaangażowane środki z NFZ na usługi 

medyczne. Następnie Pani Przewodnicząca przekazała głos Panu P. Pikuli. 

 

Paweł Pikula - Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa 

Lubelskiego 

Podziękował za zaproszenie na posiedzenie i dodał, że cieszy się, że dyskusja dotycząca 

funkcjonowania i kwestii finansowych w DPS odbywa się na takim forum. Poinformował, iż są 3 źródła 

finansowania, które stanowią o budżecie w DPS. Dotychczasowe finansowanie w 90% odbywało  

się w drodze dotacji z LUW dla mieszkańców na tzw. starych zasadach,  z  wpływów bezpośrednio  

do DPS dla mieszkańców na nowych zasadach, a także z wpłat od mieszkańców.  

Zdaniem Pana P. Pikuli ten budżet nie pozwala na zwiększenie poziomu wynagrodzenia pracowników  

tam zatrudnionych, więc aby tą sytuację zmienić do tego systemu finansowania powinien  

być zapewniony dopływ dodatkowych środków. Poparł głos Pana A. Lisa, iż należałoby w sposób 

jednoznaczny rozstrzygnąć kwestię finansowania usług zdrowotnych przeznaczonych  

dla podopiecznych DPS. Zwrócił uwagę na to, że z NFZ są tylko niewielkie środki przeznaczone  

na usługi zdrowotne. Z praktycznego punktu widzenia i z punktu zabezpieczenia bezpieczeństwa 

mieszkańcom DPS-y muszą zatrudniać wykfalifikowaną kadrę medyczną, która coraz więcej kosztuje. 

Stwierdził, że problem zatrudnienia kadry pielęgniarskiej w DPS- ach będzie narastał. Zadał pytanie  

w jaki sposób DPS powinny być finansowane? Czy nie wrócić do systemu bardziej komercyjnego,  

czy nie wrócić do systemu bardziej budżetowego? Czyli na każdego mieszkańca DPS w takiej czy innej 

formie z budżetu państwa w ramach kwoty powinien być wyliczony standard utrzymania mieszkańca.  

Dodał, że gminy niechętnie kierują mieszkańca do domu pomocy, dlatego należy zastanowić się w jaki 

sposób gminom rekompensować pieniądze, które muszą przeznaczać na finasowanie pobytu 

mieszkańców w DPS. Poinformował, iż powiaty również ponoszą znaczące wydatki na DSP.  

Podsumowując Pan P. Pikula powiedział, że problem finansowania DPS-ów będzie narastał.  

 

Maria Olszak – Winiarska - Forum Związków Zawodowych 

Zwróciła uwagę, iż Lubelszczyzna należy do takich województw, gdzie starzenie społeczeństwa 

jest znacznie większe niż w skali innych województw. Dodała, że w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej należy prawnie zsynchronizować funkcjonowanie zadań,  

które są nałożone zarówno na DPS-y jak i opiekę długoterminową. Wyjaśniła, że pacjenci w DPS-ach 

wymagają opieki całodobowej. Zdaniem Pani Marii Olszak- Winiarskiej w DPS-ach powinny  

być wydzielone miejsca Zakładów opiekuńczo-leczniczych bądź Zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

dla tych, którzy nie kwalifikują się do szpitala, a powinni mieć zapewnioną opiekę długoterminową.  

Na zakończenie stwierdziła, że wnioski opracowane na zespole są bardzo dobre i poprosiła o przyjęcie 

ich w stanowisku Rady.  
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Wiesław Grzegorczyk- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

Stwierdził, że zarówno problemy poziomu finansowania, jak i wynagradzania wynikają z tego, iż mamy 

taki stan prawny. Dodał, że w katalogu usług DPS nie ma usług zdrowotnych, dlatego na ten problem 

należy zwrócić szczególną uwagę.  

 

Wojciech Włodarczyk - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

Powiedział, że w DPS są dwa główne problemy. Pierwszy z nich dotyczy ogólnej biedy. Zdaniem  

Pana W. Włodarczyka należy zwrócić się do Ministra Zdrowia, aby część zobowiązań leczniczych 

przejęła służba zdrowia i NFZ. Drugi problem, który został zawarty również w stanowisku dotyczy domu 

dla alkoholików. Pan W. Włodarczyk zaproponował, aby znaleźć jakieś miejsce na nowy dom  

dla alkoholików, albo jeden z domów funkcjonujących przeznaczyć dla alkoholików, a pensjonariuszy 

rozdysponować w inne miejsca.  

 

Tomasz Pitucha - strona rządowa 

Poprosił, aby Dyrektor A. Mazurek odniósł się do prezentacji, która została zaprezentowana  

przez Pan M. Chmielewskiego. Zwrócił uwagę, aby stanowisko przeredagować i bardziej uszczegółowić 

wnioski.  

 

Maciej Nejkauf - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

Odniósł się do materiału „Analiza zatrudnienia i wykształcenia pracowników merytorycznych i kadry 

zarządzającej w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego”. Zadał pytanie 

czy są dokumenty, które są bardziej aktualne? Zastanawia się czy tendencja pokazana w materiale  

się nadal utrzymuje czy uległa zmianie? 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Zgodziła się ze swoim przedmówcą, że brakuje danych statystycznych co do struktury zatrudnienia.  

Powiedziała, iż w pracach zespołu brak takiego zestawienia.  

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS, NSZZ „Solidarność” 

Odpowiadając na pytanie powiedział, że brakuje dobrych raportów, dobrych opracowań,  

które pozwoliłyby głębiej analizować temat. Stwierdził, że jeśli Rada chce optymalizować dany obszar 

społeczny potrzebny jest stały monitoring, aby miała wgląd jak to wygląda obecnie. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Odpowiedziała, że nie ma żadnego problemu, aby DPS-y sporządziły zestawienia dotyczące struktury 

zatrudnienia. Dodała, że takie dane powinny być bezwzględnie przedstawione Radzie. Jeżeli mowa  

o podwyższaniu wynagrodzenia to należy zastanowić się komu należy podwyższyć wynagrodzenia.  

 

Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW 

Poinformował, że aktualnych danych nie ma, ostatnie sprawozdanie pochodzi z 2014 roku.  

To sprawozdanie sprowadzało się do kwestii liczby pielęgniarek, ale także liczby mieszkańców,  

którzy złożyli deklarację dotyczącą wyboru lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Poinformował, 

iż w 44 DPS w województwie lubelskim zatrudnionych jest 414 pielęgniarek. Następnie odniósł  

się do kwestii finansowania. Poszczególne samorządy powiatowe są w różnych sytuacjach,  
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różna jest skala dotowania z budżetu państwa. Co to zasady mechanizm stworzony przez przepisy 

prawa mówi, że jest to dotacja wygasająca. Podkreślił, że 2018 rok jest trzecim z kolei rokiem, 

gdzie poziom globalny tej dotacji z budżetu państwa nie jest zmieniony. Kiedyś było takie oczekiwanie 

szczególnie ze strony Ministra Finansów by przy zmniejszającej się liczbie dotowanych mieszkańców, 

zmniejszana była dotacja. W tej chwili mamy taką sytuację, że kwota globalna  

na utrzymanie liczby mieszkańców na starych zasadach jest nie zmieniona i wynosi 46 mln 775 tys.  

Ta sytuacja powoduje, że przy malejącej liczbie mieszkańców dotowanych, kwota dotacji z budżetu 

państwa na jednego mieszkańca jest co roku wyższa. Zwrócił uwagę, iż jest bardzo duża rozpiętość 

kwoty miesięcznego utrzymania jednego mieszkańca. Poinformował, że te dane są publikowane  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W kwestii monitoringu powiedział, że jeżeli taki 

postulat będzie, to Urząd Wojewódzki chętnie w tym będzie uczestniczył, ponieważ to pozwoli pozyskać 

bieżącą informację na temat sytuacji w DPS.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Dodała, że w dyskusji kilka razy padała kwestia średniego utrzymania podopiecznych w DPS,  

która wynosi od 2.500 tys. zł do 4.000 tys. zł. Przypomniała, iż Pan Dyrektor A. Mazurek poinformował, 

jak w strukturze zatrudnienia wygląda pozycja pielęgniarek, ale brak w dalszym ciągu struktury 

zatrudnienia w DPS. Zastanawia się czy różnica w kosztach utrzymania podopiecznych nie wynika  

ze struktury zatrudnienia, przerostu zatrudnienia administracyjnego? Zdaniem Pani Przewodniczącej, 

jeżeli czym się zarządza, to dlaczego nie poprosić o dane strukturalne zatrudnienia? 

 

Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW 

Powiedział, że koszty o których jest mowa to są koszty wygenerowane w roku poprzedzającym  

rok budżetowy powiększony o wskaźnik inflacji prognozowany. W małym domu ten koszt będzie 

relatywnie wysoki. W domach na 200 osób koszt utrzymania jednego mieszkańca będzie relatywnie 

niższy.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Dodała, że w dalszym ciągu brak jest struktury zatrudnienia. 

 

Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW 

Wyjaśnił, iż wśród wszystkich obowiązków sprawozdawczych, te obowiązki wynikają z aktów prawnych. 

Sprawozdania w szerokim zakresie są robione. W ramach nadzoru Urząd Wojewódzki kompetencje 

posiada, ale tak naprawdę oglądu pełnego kosztu utrzymania nie ma, bo to jest zadanie własne 

powiatów. Urząd Wojewódzki je w części dotuje i to w części wygasającej. Poinformował, że Urząd 

takiej struktury zatrudnienia aktualnie nie badał, ale robił to wcześniej na zlecenie Ministerstwa, 

dlatego najświeższe dane pochodzą z 2014 roku.  

 

Halina Chrzanowska - Business Centre Club 

Na początku swojej wypowiedzi powiedziała, że jako szef firmy nie rozumie tego, że koszty osobowe  

w DPS wynoszą 80%. Zdaniem Pani H. Chrzanowskiej, jeżeli małe domy są bardzo kosztowne  

to należy je wygaszać i tworzyć duże po to by, ekonomicznie zarządzać tym co mamy. Zastanawia 

się jaki udział finansowy mają poszczególni podopieczni w kosztach utrzymania? Jeżeli jest system 

alimentacji, to dlaczego całe koszty utrzymania przerzucane są na budżet państwa? Stwierdziła,  

że jeżeli koszty rosną to sprawozdania powinny być sporządzone.   
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Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Zdaniem Pani M. Gałan problem ten nie dotyczy tylko woj. lubelskiego. Poinformowała, iż stanowisko 

WRDS zostanie przesłane innym Radom Wojewódzkim, ale również innych instytucjom po to, aby zajęli 

się tym tematem, dlatego należy problemy nazwać po imieniu.   

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS, NSZZ „Solidarność” 

Poinformował, aby strony rządowej nie traktować jako zarządzającego. Wszyscy starostowie poza  

4 powiatami prowadzą DPS-y. Instytucja Wojewody pośredniczy w przesyłaniu dotacji oraz nadzoruje  

zgodnie z zapisami ustawy. Dodał, że obszarów problemowych w DPS jest mnóstwo, stąd potrzebna  

jest debata społeczna. Potrzebne są również raporty stanu faktycznego, jaki mamy w tym obszarze.  

Na zakończenie dodał, że posiada dwie autopoprawki, które chciałby wnieść do stanowiska.  

 

Tomasz Pitucha - strona rządowa 

Stwierdził, że formułowanie postulatów w dwóch zagadnieniach nie do końca oddaje dynamikę 

dokumentu. Na obecny stan prawny w jednym i drugim punkcie są wymieszani adresaci  

tych postulatów. Takie sformułowanie stanowiska utrudnia zaadresowanie tego dokumentu, 

bo te postulaty są rozbite. Drugą sprawą jaką poruszył Pan T. Pitucha była analiza świadczeń 

udzielanych z pomocy społecznej. Analiza za ostatni okres  prowadzi do wniosku, że np. w 2016 roku 

zmniejszyła się o 10 % liczba klientów pomocy społecznej również o kilkanaście % zmniejszyły  

się świadczenia w zakresie dożywiania i świadczenia w zakresie zasiłków celowych, które wypłacają 

gminy. Tym sposobem są pewne oszczędności w systemie, które nie zostały odpowiednio 

przyporządkowane. Następnie zadał pytanie czy z poziomu powiatów da się ten problem w jakiś sposób 

przeprowadzić? Być może potrzeba jest innego zapisu prawnego, albo działania ministerstwa, żeby  

te środki przenieść z oszczędności gmin na powiaty.  

 

Paweł Pikula - Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa 

Lubelskiego 

Odniósł się do kwestii kosztów utrzymania mieszkańca w DPS. Powiedział,  że każda placówka ma inny 

charakter i różnica kosztu wynika z charakteru DPS. Niski koszt mieszkańca w niektórych domach 

często wynika z tego, że są niskie płace. Jeżeli chcemy podnieść koszt mieszkańca w kolejnych latach 

musimy zwiększyć wynagrodzenia, ale powiatom brakuje pieniędzy. Następnie odniósł się do kwestii 

powstawania nowych placówek. Stwierdził, ze jeżeli nie ma takiego mechanizmu finansowania,  

który by dany powiat wspomógł w tym procesie startu nowego DPS. Zdaniem Pana P. Pikuli trudno  

jest mówić, że któryś powiat się zaangażuje w powstanie nowego domu, zwłaszcza że w perspektywie 

pojawią się kolejne bieżące problemy związane z utrzymaniem takiej placówki. 

 

Marzena Siek - Forum Związków Zawodowych 

Zwróciła uwagę, że do tej pory nie było spotkań dotyczących obszarów DPS, jedynie pracownicy 

co jakiś czas mówili o tym, że jest problem z finansowaniem wynagrodzeń pracowników. Dodała, 

że brakuje środków również na dużą ochronę zdrowia, dlatego należy poszukiwać rozwiązań, 

które dałyby lepsze spojrzenie na sposób finansowania. Poinformowała, iż na Lubelszczyźnie 

chorobowość w DPS jest dominująca, więc jest potrzeba finansowania świadczeń medycznych. 



8 
 

Podziękowała Panu Przewodniczącemu M. Chmielewskiemu za opracowanie dobrego stanowiska,  

bo finasowanie i współfinansowanie to są problemy, które pojawiają się w wieku senioralnym. 

   

Antoni Rudnik- Dyrektor DPS im. św. Jana Pawła II w Lublinie 

Wyjaśnił jakie standardy zatrudnienia obowiązują w DPS.   

 

Andrzej Lis -  Dyrektor DPS „Senior” w Różance 

Powiedział, że należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy domy społeczne mają działać tak jak jednostki 

budżetowe i dostawać jakieś dotacje? Czy DPS-y to jednak będą instytucje, które same na siebie 

zarobią? Jeśli DPS-y mają wygenerować pieniądze na swoje utrzymanie to zdaniem Pana A. Lisa 

należałoby parę rzeczy zmienić. Koszt utrzymania liczony jest w oparciu o wydatki z roku poprzedniego. 

Zadał pytanie, dlaczego nie liczy się tego kosztu o planowane wydatki skoro z góry wiemy, że musimy 

podnieść wynagrodzenia, bo ustawodawca zwiększył płacę minimalną?  

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS, NSZZ „Solidarność” 

Poinformował, że zespół zakończył spotkanie konkluzją, że wszystkie problemy nie zostały omówione, 

dlatego zaproponował kolejne spotkanie celem kontynuowania rozmowy na ten temat. Zgłosił postulat, 

aby pozostać na części opracowanej i wnieść stanowisko do debaty gremium rządowych,  

bo tam jest miejsce głównych decyzji. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Podziękowała za wypowiedź. Powiedziała, że Rada nie uzdrowi tej sytuacji i zgodziła się z Panem 

Przewodniczącym, aby temat był kontynuowany. Podziękowała za udział w dyskusji przybyłym gościom. 

Następnie zaproponowała dyskusję w gremium Rady. Po burzliwej dyskusji Pani M. Gałan poddała  

pod głosowanie Stanowisko z przyjętymi uwagami. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA  

Głosy za   - 15 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Treść Stanowiska nr 1/2018 WRDS z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy 

społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania 

domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu.  

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Poinformowała, iż stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, ale Rada ma niedosyt i wszyscy zdają 

sobie sprawę, że temat został tylko dotknięty.  
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Ad.6. Wolne wnioski. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS, NSZZ „Solidarność” 

Na zakończenie powtórzył, iż jest potrzeba kolejnego spotkania się w debacie na temat domów pomocy 

społecznej.  

 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia. 
Pani Przewodnicząca podziękowała za udział w spotkaniu i zakończyła posiedzenie.                                                              
 
 

 

 

Załączniki do Protokołu: 

Załączniki do Protokołu: 

Załączniki do protokołu: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS WL w dniu 27 lutego  

2018 r. 

2. Prezentacja Pana Marka Chmielewskiego pt. „Domy pomocy społecznej: problemy 

kadr i wynagrodzeń, problemy finansowania i organizacji z uwzględnieniem 

problemów regionalnych”. 

3. Stanowisko SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS z dnia 15 lutego 

2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych  

i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania domów pomocy 

społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. 

4. Stanowisko nr 1/2018 WRDS z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów 

pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów 

finansowania i funkcjonowania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem 

specyfiki regionalnej. 

5. Materiały do tematu: 

5a.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej. 

5b.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. 

5c.Uchwała Nr  CCLXX/5542/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r.   
w sprawie powołania składu Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej 

5d.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - „Analiza zatrudnienia i wykształcenia 
pracowników merytorycznych i kadry zarządzającej w jednostkach pomocy społecznej na terenie 
województwa lubelskiego” 

5e.Rejestr domów pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego 

                 Protokolant 

Anna Dolińska 

 

 

PRZEWODNICZĄCA                                                                   

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

 

Mirosława Gałan 
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5f.ROPS- Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

5g.ROPS- Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 -2020. 

5h.Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy 
dostępu do opieki pielęgniarskiej dla osób najciężej chorych(..). 

5i.Wolne miejsca  w DPS XI 2017r. 


