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Wnioski wypracowane podczas spotkania Dyrektora oraz pracowników Wydziału Polityki 

Społecznej LUW z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej – przedstawicielami  

Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – 

region lubuski  

W spotkaniu, które odbyło się 5 kwietnia oraz 11 maja 2017r. uczestniczyli: 

1. Grażyna Jelska – Dyrektor Wydziału 

2. Joanna Jaźwińska – kierownik oddziału 

3. Aleksandra Kaczmarek  

4. Ewelina Tomaszewska 

5. Joanna Kędzior  

6. Marta Mikołajczyk 

7. Katarzyna Patrzek – Lebiotkowska – Dyrektor DPS Toporów  

8. Bogusława Strojnowska – Dyrektor DPS Kostrzyn n/O  

9. Agnieszka Szeląg – Dyrektor DPS Trzebiechów 

10. Bogdan Macina – Dyrektor DPS Rokitno 58 

 

Celem niniejszego spotkania było wspólne ustalenie, uzgodnienie zasad dotyczących 

obliczania wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w domach pomocy 

społecznej funkcjonujących na terenie woj. lubuskiego. Spotkanie zapoczątkowało prace 

nad opracowaniem raportu w tym zakresie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

24 stycznia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2017r., poz.224) z dniem 8 maja 2017r. zmianie ulega wskaźnik zatrudnienia pracowników 

zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ujednolicono wskaźnik zatrudnienia do  poziomu 0,5  

we wszystkich profilach domu za wyjątkiem domu dla osób w podeszłym wieku, w którym 

wskaźnik ten pozostawiono na dotychczasowym poziomie tj. 0,4.  Ponadto zmniejszono udział 

osób nie będących pracownikami Domu a wliczanych do wskaźnika zatrudnienia do 10%.  

Wypracowane wnioski zostaną zawarte w raporcie i będą stosowane w prowadzonych 

postępowaniach kontrolnych.  

Zagadnienia omawiane na spotkaniu 

1. Kierowanie się pozyskanymi stanowiskami MRPiPS 

Uczestnicy spotkania zgodnie oświadczyli, że w przypadkach niejasno 

sformułowanych przepisów prawa oraz wątpliwościach dot. ich interpretacji zasadnym 

jest posługiwanie się wytycznymi przekazywanymi w tym zakresie przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i polityki Społecznej, które to uczestniczy w konstruowaniu przepisów 

prawa.  

 

2. Długotrwała nieobecność pracownika (powyżej 30 dni) 
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Uczestnicy spotkania zgodzili się z wyrażanym stanowiskiem, iż długotrwała 

nieobecność pracownika to nieobecność trwająca powyżej 30 dni. Sytuacje takie 

wpływają negatywnie na organizację czasu pracy i koniecznym jest podjęcie 

stosownych działań mających na celu właściwe zabezpieczenie  usług świadczonych na 

rzecz mieszkańców placówki.  

Decyzję o konieczności zatrudnienia pracownika na tzw. zastępstwo podejmuje 

kierujący placówką. W opinii dyrektorów domów pomocy społecznej nie zawsze musi 

to być umowa na zastępstwo, prostszą formą jest zawarcie umowy na czas określony. 

Zgodnie podkreślono, że warunkiem bezwzględnym przy ewentualnym odstąpieniu 

od zatrudnienia pracownika w ramach zastępstwa jest posiadanie i zachowanie 

wskaźnika zatrudnienia w sytuacji zaistniałej absencji.  

 

3. Łączenie stanowisk w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że obowiązujące przepisy prawa 

nie  przewidują łączenia w ramach jednego etatu różnych stanowisk w zespole t-o.  

W załączniku do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych nie wskazano stanowisk łączonych typu: opiekun-portier.  

 

4. Sposób obliczania 30% (później do 10%) udziału osób we wskaźniku zespołu t-o 

zgodnie z  zapisami § 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

do wskaźnika zatrudnienia w zespole t-o można wliczać osoby, które nie są 

pracownikami domu np. stażyści, wolontariusze, praktykanci, osoby odbywające służbę 

zastępczą. Odwołując się do zapisów kodeksu pracy pracownikiem Domu nie jest także 

osoba zatrudniona np. na umowę zlecenie czy też umowę o dzieło.  Udział tych osób 

we wskaźniku zatrudnienia nie może przekroczyć 30%  (a od maja 10%) ogólnej liczby 

pracowników zespołu t-o. 

Przy obliczaniu powyższego  wskaźnika należy brać pod uwagę  liczbę osób (a nie  

etatów) w stosunku do ogólnej, łącznej liczby pracowników wliczonych do zespołu.   

np. 10 osób  (umowa zlecenia, wolontariat) / 100 osób (pracowników zespołu 

t- o) * 100% =  10% .  Na 100 pracowników zespołu t-o w domu może być 10 osób nie 

będących pracownikami tej jednostki.  

  

Dodatkowo doprecyzowano ustalanie wskaźnika zatrudnienia zespołu t-o 

w odniesieniu do wymiaru etatu osoby nie będącej pracownikiem jednostki.  Wymiar 

etatu ustalany jest indywidualnie w zależności od udokumentowanego czasu 

bezpośredniej  pracy z mieszkańcem.  

 

Zgodnie z powyższym osoba nie będąca pracownikiem domu tj. nie zatrudniona 

w oparciu o umowę o pracę liczona jest dwukrotnie:   

 z uwzględnieniem wymiaru etatu do wskaźnika zatrudnienia w zespole t-o;  

 do procentowego udziału osób nie będących pracownikami domu 
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Zaprezentowane stanowisko zostało omówione i wypracowane przez uczestników 

spotkania. 

 

5.  Sposób dokumentowania faktycznie wykonywanych czynności przy 

mieszkańcach – m.in. pokojowe (wliczanie pokojowych do wskaźnika zatrudnienia 

w zespole t-o) 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

pokojowe mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia pod warunkiem, że pełnią 

funkcję ppk lub w ramach wykonywanych czynności pracują z mieszkańcem. Czas 

pracy powinien być udokumentowany.  

Powyższe stanowisko spotkało się z wątpliwościami dyrektorów domów 

pomocy społecznej. Jedynym dokumentem potwierdzającym fakt wykonywania 

czynności na rzecz mieszańca jest zakres czynności, gdzie wskazano np. pomoc 

w transporcie, pomoc w karmieniu,  pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych, 

pielęgnacyjnych. Co do zasady pokojowa to stanowisko gospodarcze.  

Zebranym przedstawicielom domów pomocy społecznej zaproponowano 

określenie i ustalenie jednolitej wartości wymiaru etatu pokojowej wliczanego 

do  wskaźnika zatrudnienia.  

Wstępnie, na podstawie propozycji uczestników spotkania ustalono, 

że pokojowe w wymiarze ok. ½ etatu mogłyby być wliczane do wskaźnika zatrudnienia 

w zespole.  

Powyższa kwestia wzbudziła wiele wątpliwości. Ustalono, że obecni 

na spotkaniu przedstawiciele domów pomocy społecznej powyższe zagadnienie 

omówią z pozostałymi dyrektorami na krajowym spotkaniu, które odbędzie się 

w dniach 26-28 kwietnia br.  

Na kolejnym spotkaniu, dyrektorzy przedstawili różne interpretacje pracy 

pokojowych. Padła propozycja opracowania dokumentu rejestrowania wszystkich  

czynności pokojowych w programie informatycznym.  

 

6. Wliczanie pracownika pierwszego kontaktu (pracownika spoza działu t-o) – ile 

pracy faktycznie wykonuje z mieszkańcem 

 

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych,  do wskaźnika zatrudnienia 

wliczano wymiar ¼ etatu pracownika spoza działu t-o, który jednocześnie jest ppk.  

W ocenie Ministerstwa wartość ¼ etatu  wydaje się być zawyżona. 

Wątpliwości Dyrektor DPS Toporów wzbudził fakt niezaliczania dyrektora 

placówki do wskaźnika zatrudnienia w takim wymiarze etatu jaki faktycznie poświęca 

on na bezpośrednią pracę z mieszkańcem, w tym w szczególności koordynowanie ipw.  

Zdania uczestników spotkania były w tym zakresie podzielone – Dyrektor DPS wystąpi 

do MRPiPS z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.   

Zebrani zgodnie ustalili, że do wskaźnika zatrudnienia w zespole t-o wliczamy 

osoby spoza działu jeżeli pełnią funkcję ppk (jeżeli są pracownikami Domu) oraz 

uczestniczą w opracowaniu i realizacji ipw w wymiarze czasu pracy jaki faktycznie  
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poświęcają mieszkańcowi. W takiej sytuacji koniecznym jest prowadzenie 

szczegółowej dokumentacji.. 

Ustalono ponadto, że w przypadku mieszkańca, który nie chce dokonać wyboru 

ppk, pracownika wskazuje zespół t-o. Nie można dopuścić do sytuacji, w  której 

mieszkaniec nie będzie miał ppk.  

 

7. Powierzanie obowiązków na danym stanowisku pracy 

 

Uczestnicy spotkania zgodzili się z faktem, iż czynności pracowników powinny 

wynikać z charakteru zajmowanego stanowiska i być zgodne z zakresem czynności. 

Dopuszczalne są jednorazowe i sporadyczne sytuacje, gdy pracownik wykonuje prace 

wykraczające poza jego obowiązki służbowe.  

Ustalono, że obecni na spotkaniu przedstawiciele domów pomocy społecznej 

podejmą próbę wystandaryzowania zakresów czynności na poszczególnych 

stanowiskach (grupach zawodowych) zespołu t-o.  

Dyrektorzy zobowiązali się do wypracowania wystandaryzowanych zakresów 

czynności na kolejnym spotkaniu roboczym. Nie udało się  stworzyć tych dokumentów.  

 

8. Fluktuacja kadr 

 

Uczestnicy spotkania zgodzili się z faktem, iż w ramach postępowania 

kontrolnego badane jest zjawisko fluktuacji, które nie jest kategoryzowane jako 

uchybienie/nieprawidłowość. Informacje przedstawione w protokole kontroli, mogą 

być wykorzystane jako argument w rozmowach z organem prowadzącym.  

 

 

9. Dostosowanie wskaźnika zatrudnienia do stanu mieszkańców (do ich potrzeb) – 

mieszkańcy sklasyfikowani w skali Barthel do 40 punktów 

 

Uczestnicy spotkania zgodzili się z faktem, iż koniecznym jest utrzymanie 

wskaźnika zatrudnienia ponad określone min. oraz faktem iż mieszkaniec 

sklasyfikowany w skali Barthel do 40 pkt. wymaga większego zaangażowania 

personelu (wykonywanie czynności pielęgnacyjnych).  

Ustalono, że w przypadku gdy liczba mieszkańców w w/w skali przekroczy 10% 

ogólnej liczby miejsc, jednostka wystąpi o zmianę profilu (dla przewlekle somatycznie 

chorych w liczbie miejsc adekwatnej do liczby skalsyfikowanych w ten sposób osób).  
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Liczba mieszkańców DPS sklasyfikowanych w skali Barthel poniżej 40 

pkt. Lata 2016-2018 
 

 
Lata/kwartał I II III IV 

2016 894 874 877 875 

2017 870 871 844 850 

2018 873 - - - 
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7%

36%

14%

43%

kontrole wykonane w latach 2016-2017

kompleksowe problemowe sprawdzające doraźne


