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Szanowni Państwo,
domy pomocy społecznej podlegają kontroli wojewody, który w ramach 
posiadanych uprawnień bada jakość działalności jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej, standard świadczonych przez nie usług oraz 
kwalifikacje ich pracowników. W bieżącym numerze polecam szczegól-
nie artykuł Kontrola wojewody w DPS-ie, będący jednocześnie tematem 
miesiąca. Prawnik wyjaśnia w nim m.in., jakie uprawnienia kontrolne ma 
wojewoda, jak powinna zostać przeprowadzona kontrola, co powinien 
zawierać protokół kontroli, a także kiedy dyrektor może odmówić pod-
pisania tego protokołu. 

W DPS-ach odbywają się również inne kontrole prowadzone przez 
jednostki organu państwowego, których efektem jest wydanie decyzji administracyjnej, jednak każda 
placówka może wnieść od niej odwołanie do właściwego organu kontrolującego. O tym, jak to zrobić, 
przeczytają Państwo w materiale poświęconym odwołaniom od decyzji administracyjnych. 

Działalność DPS-ów wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. 
aktem regulującym to zagadnienie będzie ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zachęcam do 
zapoznania się z artykułem na temat ochrony danych osobowych, w którym autor podpowiada, jakie 
działania muszą podjąć placówki, aby dostosować się do nowych przepisów. 

W bieżącym numerze poruszamy również temat roszczeniowej rodziny mieszkańca. Relacje po-
między pracownikami placówki a rodzinami bądź opiekunami prawnymi mieszkańców stanowią cza-
sem istotny problem. Jakie są powody nadmiernych żądań i wygórowanych oczekiwań ze strony bli-
skich? Jak zapobiec sytuacjom konfliktowym? Tego dowiedzą się Państwo z przygotowanego przez 
nas materiału.

Życzę przyjemnej lektury, a także zapraszam do kontaktu. 
Ponadto z radością informuję, że jest już dostępne pierwsze forum internetowe tylko dla dyrek-

torów domów pomocy społecznej, na którym mają Państwo możliwość wymiany poglądów, opinii 
i doświadczeń z codziennej pracy. Zachęcam do prowadzenia merytorycznych dyskusji na forum 
pod adresem www.forumdps.pl. 
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wzrost minimalnego wynagrodzenia 
Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. 
wyniesie 2100 zł. To o 5 proc. i jednocześnie o 100 zł więcej niż obecnie. Wzrośnie również minimalna 
stawka godzinowa z 13,00 zł do 13,70 zł. Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za 
pracę jest naruszeniem praw pracowniczych.

Źródło: www.mpips.gov.pl

opłata za pobyt 
krewnego  
w dps-ie
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do 
Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ustawowego obowiązku ponoszenia 
opłat za pobyt w  domu pomocy społecznej, 
który ciąży na zstępnych w bliższej lub dalszej 
kolejności wobec wstępnego. Marek Michalak 
uważa, że konieczne jest wprowadzenie zmian 
w  prawie, które pozwolą na nieponoszenie 
kosztów utrzymania rodzica bądź innego krew-
nego w domu pomocy społecznej przez osoby 
wymienione w art. 61 ust. 1 Ustawy o pomocy 
społecznej, w  przypadku gdy uprawniony za-
chowywał się sprzecznie z zasadami współżycia 
społecznego. 

Źródło: www.brpd.gov.pl 

ochrona danych 
osobowych  
– zmiany w prawie 
Obecnie kwestię przetwarzania danych osobo-
wych reguluje Ustawa o ochronie danych oso-
bowych. Po 25 maja 2018 r. aktem regulującym 
to zagadnienie stanie się Rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony 
osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem 
danych osobowych i  w  sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). Do tego czasu administra-
torzy danych powinni podjąć działania dosto-
sowujące zasady przetwarzania danych do no-
wych przepisów. 

Grzegorz Madej 

raport krajowego mechanizmu  
prewencji tortur
Na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest pierwszy kompleksowy ra-
port dotyczący przestrzegania praw mieszkańców domów pomocy społecznej, przygotowany przez 
ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) – zespołu Biura RPO zajmującego się 
zapobieganiem torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Raport zawiera przede 
wszystkim zalecenia i wskazówki, które są istotne dla wszystkich domów pomocy społecznej w kraju. 
Powstał w wyniku wizytacji w 141 DPS-ach w całej Polsce, prowadzonych od 2009 r. Co istotne, od 
2017 r. wizytacjami objęte są także placówki opieki działające na zasadach komercyjnych i do tej pory 
kierujące się wyłącznie zaleceniami w zezwoleniach wojewodów. 

Źródło: www.rpo.gov.pl
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ochrona�danych�
osobowych�w�dps-ie
działalność�domu�pomocy�społecznej�wiąże�się�z�koniecznością�prze-
twarzania�danych�osobowych.�są�to�dane�pracowników,�współpracow-
ników,�a�przede�wszystkim�dane�mieszkańców.�jakie�zmiany�w�funkcjo-
nowaniu�dps-u�wprowadza�ogólne�rozporządzenie�o�ochronie�danych?�

Grzegorz Madej

obecnie kwestię przetwarzania danych 

osobowych reguluje Ustawa o  ochro-

nie danych osobowych. Po 25 maja 

2018 r. będzie to Rozporządzenie Parlamen-

tu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 

27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób 

fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/

WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

dane�osobowe�i�zbiory�danych�
osobowych
Oba akty prawne – Ustawa o ochronie danych 

osobowych i  rozporządzenie unijne – zawiera-

ją definicję danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych (zgodnie z  terminologią rozporzą-

dzenia są to „szczególne kategorie danych oso-

bowych”). Obie definicje są bardzo podobne, 

zatem nie będzie większych problemów z okre-

śleniem, jakie informacje są danymi osobowymi 

w nowym stanie prawnym. Rozporządzenie do-

datkowo wprowadza definicje danych dotyczą-

cych zdrowia, danych biometrycznych oraz da-

nych genetycznych, których nie ma w obecnej 

Ustawie o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe to wszelkie informacje do-

tyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zi-

dentyfikowania osoby fizycznej. Dane wrażliwe 

(„szczególne kategorie danych osobowych”) to 

dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe 

lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe, przynależność 

do związków zawodowych, dane genetyczne, 

dane biometryczne wykorzystywane w celu jed-

noznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej 

lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub 

orientacji seksualnej konkretnej osoby. Rozpo-

rządzenie wprost określa, że dane dotyczące 

zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, 

w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, 

ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

Ustawa o  ochronie danych określa zbiór 

danych jako każdy posiadający strukturę zestaw 

danych o  charakterze osobowym, dostępnych 

według określonych kryteriów, niezależnie od 

tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzie-

lony funkcjonalnie. Z kolei rozporządzenie defi-

niuje zbiór danych jako uporządkowany zestaw 

danych osobowych dostępnych według określo-

nych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw 

ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy 

rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

Przetwarzanie danych osobowych zgod-

nie z rozporządzeniem oznacza wszelkie opera-

cje na danych osobowych lub zestawach danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, or-
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ganizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie po-

przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łą-

czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Informacja praktyczna

Jeżeli w DPS-ie prawidłowo wdrożono do-

kumentację ochrony danych osobowych, 

to informacje, gdzie i  jakie zbiory danych 

osobowych są przetwarzane, będą zawarte 

w  polityce bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych. Wykaz zbiorów danych 

wraz ze wskazaniem programów zastosowa-

nych do ich przetwarzania stanowi obligato-

ryjną część tego dokumentu – należy doko-

nać jego przeglądu i aktualizacji.

Jako zbiory danych, które są przetwarzane 

w  DPS-ie, można wskazać następujące zbiory: 

zbiór danych pracowników, ewidencja czasu pra-

cy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, rejestr korespondencji wychodzącej 

i przychodzącej, monitoring wizyjny – jeśli w pla-

cówce jest monitoring, rejestr skarg i wniosków, 

rejestr odwiedzin, dane związane z zamówienia-

mi publicznymi, rejestr mieszkańców. 

przetwarzanie�danych�
osobowych�w�placówce
Dane osobowe powinny przetwarzać wyłącznie 

osoby, które w zakresie swoich obowiązków za-

wodowych mają kontakt z  takimi danymi (pra-

cownicy kadr, rachunkowości, lekarz, opieku-

nowie). Obecnie Ustawa wymaga, aby osobom 

tym nadać upoważnienie do przetwarzania da-

nych osobowych. Dodatkowo osoby te powin-

ny zostać zapoznane z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych. Rozporządzenie nie określa 

w  takich szczegółach obowiązków administra-

tora ani nie wskazuje konkretnych rozwiązań 

i  środków, jakie należy wdrożyć w  ramach za-

pewnienia bezpieczeństwa informacji. Nakłada 

jednak na administratora odpowiedzialność za 

odpowiednie i  należyte zabezpieczenie posia-

danych danych osobowych.

Informacja praktyczna

Dla celów dowodowych upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych powinny 

być wydawane w formie pisemnej. Obecne 

przepisy zobowiązują do prowadzenia reje-

stru upoważnień, gdzie odnotowywane są 

wszystkie upoważnienia wydane przez ad-

ministratora danych. Na gruncie przepisów 

rozporządzenia zasadne będzie utrzymanie 

obowiązku nadawania upoważnień do prze-

twarzania danych i prowadzenia ich rejestru.

podstawy�prawne�i�zasady�
przetwarzania�danych�
osobowych
Aby przetwarzanie danych osobowych było le-

galne, podmiot, który dokonuje przetwarzania, 

musi mieć upoważniającą do tego podstawę 

prawną. Zarówno Ustawa o  ochronie danych 

osobowych, jak i  rozporządzenie przewiduje 

podobne przesłanki legalności przetwarzania 

danych. W odniesieniu do DPS-u  takimi prze-

słankami będą:

 » zgoda osoby, której dane dotyczą, 

 » niezbędność przetwarzania do zrealizowa-

nia uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa. 

W przypadku danych wrażliwych będzie to:

 » zgoda osoby, której dane dotyczą,

 » niezbędność przetwarzania do celów profi-

laktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do 

oceny zdolności pracownika do pracy, dia-

gnozy medycznej, zapewnienia opieki zdro-

wotnej lub zabezpieczenia społecznego.

obowiązek�informacyjny
Na DPS-ie jako administratorze danych spoczywa 

obowiązek informacyjny. Obowiązek ten powi-
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nien być realizowany przed pozyskaniem danych 

od konkretnej osoby. Administrator danych, za-

mieszczając w swoich drukach klauzulę informa-

cyjną, musi pamiętać o zakresie informacji, jakie 

musi podać osobie, której dane dotyczą. Zakres 

tych informacji jest wprost wskazany w  art. 24 

ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie także przewiduje obowią-

zek informacyjny wobec osób, których dane 

dotyczą, przy czym regulacja unijna znacznie 

rozszerzyła zakres informacji, jakie administra-

tor danych ma obowiązek przekazać osobie, 

której dane dotyczą. Zakres tych informacji 

określa art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Ważne

Należy dokonać przeglądu i analizy klauzul 

informacyjnych zawartych w drukach stoso-

wanych przez DPS, a następnie dostosować 

ich treść do nowych wymagań. Od 25 maja 

2018 r. wszystkie druki muszą już zawierać 

klauzule informacyjne o  treści wymaganej 

przez rozporządzenie.

Administrator�bezpieczeństwa�
informacji�a�nowy�inspektor�
ochrony�danych
Na chwilę obecną powołanie administratora 

bezpieczeństwa informacji (ABI-ego) jest fakulta-

tywne i zależy jedynie od uznania administratora 

danych. Rozporządzenie wprowadza funkcję in-

spektora ochrony danych (IOD), a ponadto prze-

sądza, że we wskazanych sytuacjach powołanie 

inspektora jest obowiązkowe. Zgodnie z  za-

mysłem rozporządzenia inspektor ma być klu-

czowym ogniwem w  systemie ochrony danych 

osobowych i przede wszystkim informować ad-

ministratora oraz pracowników o  obowiązkach 

związanych z ochroną danych. Inspektor będzie 

także odpowiedzialny za monitorowanie prze-

strzegania przepisów rozporządzenia.

Powołanie inspektora ochrony danych 

(IOD-y) będzie obowiązkowe, gdy: 

 » przetwarzania dokonują organ lub podmiot 

publiczny, z  wyjątkiem sądów w  zakresie 

sprawowania przez nie wymiaru sprawiedli-

wości,

 » główna działalność administratora pole-

ga na operacjach przetwarzania, które ze 

względu na swój charakter, zakres lub cele 

wymagają regularnego i  systematycznego 

monitorowania osób, których dane doty-

czą, na dużą skalę, 

 » główna działalność administratora polega na 

przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych 

kategorii danych osobowych (chodzi o dane, 

które obecnie przepisy Ustawy o  ochronie 

danych osobowych określają jako dane wraż-

liwe) oraz danych osobowych dotyczących 

wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Ważne

W  przypadku DPS-ów powołanie inspek-

tora ochrony danych będzie obligatoryjne. 

Domy pomocy, jako podmioty należące do 

sektora finansów publicznych, nie będą mo-

gły uniknąć tego obowiązku. 

Rozporządzenie wskazuje, że do pełnienia 

tej funkcji należy wyznaczyć osobę na podstawie 

kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wie-

dzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzi-

nie ochrony danych, czyli na ogół osobę, która 

odbyła odpowiednie szkolenia lub ukończyła stu-

dia obejmujące tematykę ochrony danych osobo-

wych. Taką osobą może być pracownik DPS-u lub 

zewnętrzny specjalista. Rozporządzenie zobowią-

zuje do udostępnienia danych kontaktowych in-

spektora – w praktyce może wystarczyć podanie 

jego bezpośredniego adresu e-mailowego – oraz 

zawiadomienia organu nadzorczego (GIODO) 

o fakcie wyznaczenia inspektora. 

Informacja praktyczna
Jako ułatwienie rozporządzenie dopuszcza 
możliwość powołania jednego inspektora 
dla kilku podmiotów. Kilka DPS-ów będzie
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mogło zatem mieć tego samego inspektora 
– obniży to koszty, a  jednocześnie spowo-
duje, że osoba pełniąca tę funkcję będzie 
znała specyfikę działalności DPS-ów.

obowiązki�dps-u�jako�podmiotu�
przetwarzającego�dane�osobowe
Obecnie na DPS-ie spoczywa obowiązek reje-

stracji niektórych zbiorów danych osobowych 

w  ogólnodostępnym rejestrze prowadzonym 

przez GIODO. 

Ważne

Obowiązek rejestracji w  rejestrze GIODO do-

tyczy przede wszystkim zbioru danych osobo-

wych obejmującego dane mieszkańców DPS-u.

Rozporządzenie znosi obowiązek zgłasza-

nia rejestrów zbiorów danych do GIODO, za 

to nakłada na placówkę – nieznane obecnie – 

nowe obowiązki. Podmiot przetwarzający dane 

będzie musiał samodzielnie dokonać oszaco-

wania zagrożeń związanych z  ich przetwarza-

niem (ze szczególnym uwzględnieniem danych 

wrażliwych) i samodzielnie określić zabezpiecze-

nia pozwalające na bezpieczne przetwarzanie 

danych osobowych. DPS-y będą zobowiązane 

do prowadzenia rejestru czynności przetwa-

rzania danych osobowych, który powinien za-

wierać m.in. następujące kategorie informacji:

 » informacje o administratorze,

 » dane inspektora ochrony danych,

 » opis celów przetwarzania,

 » kategorie osób, których dane są przetwa-

rzane,

 » kategorie danych osobowych,

 » informacje o  odbiorcach (także w  pań-

stwach trzecich),

 » planowane terminy usuwania poszczegól-

nych kategorii danych,
R e K l A M A
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 » opis zastosowanych środków bezpieczeń-

stwa. 

Rejestr będzie odpowiednikiem obecnego 

obowiązku rejestracji zbiorów danych. Admini-

strator będzie zobligowany udostępnić rejestr 

na każde żądanie organu nadzorczego. Organ 

nadzorczy (GIODO) będzie miał prawo doko-

nywania kontroli tych rejestrów w celu monito-

rowania operacji przetwarzania. Rejestr będzie 

mógł być prowadzony w  formie pisemnej lub 

elektronicznej.

Ważne

Spełnienie powyższych obowiązków musi 

być udokumentowane. Oznacza to ko-

nieczność opracowania i  wdrożenia nowej 

dokumentacji opisującej przetwarzanie da-

nych osobowych. W  przeciwieństwie do 

obecnego stanu prawnego rozporządzenie 

nie wymienia wprost, jakie dokumenty mają 

składać się na dokumentację przetwarzania 

danych osobowych.

odpowiedzialność�za�przetwarza-
nie�danych�osobowych
Obecnie obowiązujące przepisy za naruszenie za-

sad przetwarzania danych osobowych przewidują 

odpowiedzialność karną, cywilną i  administra-

cyjną. Odpowiedzialność karna wynika wprost 

z art. 49–54a Ustawy o ochronie danych osobo-

wych, zaś odpowiedzialność cywilną i administra-

cyjną regulują przepisy Kodeksu cywilnego, Usta-

wy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych 

oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie wprowadza nieznane do 

tej pory surowe kary finansowe za naruszenie 

przepisów ochrony danych osobowych – do 

20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa do 

4 proc. całkowitego światowego obrotu przed-

siębiorstwa z poprzedniego roku. Niższe kary do 

10 mln euro lub do 2 proc. światowego obrotu 

przedsiębiorstwa przewidziane są w  sprawach 

mniejszej wagi. Przykładowo, za istotne naru-

szenia przepisów ochrony danych osobowych 

rozporządzenie uznaje m.in.:

 » przetwarzanie danych bez odpowiedniej 

zgody osoby, której dotyczą, 

 » przetwarzanie danych bez odpowiedniej 

podstawy prawnej – chodzi tu np. o sytu-

ację, kiedy mamy więcej danych osobo-

wych, niż potrzebujemy do wykonywania 

ustawowych zadań.

podsumowanie
Obecnie administratorzy danych muszą podjąć 

dodatkowy wysiłek, zarówno organizacyjny, jak 

i  finansowy, w  celu zapewnienia prawidłowości 

przetwarzania danych. Nadal zobowiązani są do 

stosowania aktualnie obowiązujących przepisów 

i  dopilnowania, aby przetwarzanie danych oraz 

wymagana dokumentacja była z  nimi zgodna. 

Jednocześnie zaś muszą podjąć działania dostoso-

wujące przetwarzanie danych do wymagań rozpo-

rządzenia, tak aby 25 maja 2018 r. przetwarzanie 

danych odpowiadało unijnym wymaganiom.  

PODSTAWA PRAWNA:

 » Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),

 » Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w  sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/

WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

GrzeGorz Madej 

Prawnik, specjalista z zakresu ochrony 

danych osobowych w  administracji 

i biznesie, Administrator Bezpieczeń-

stwa Informacji

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych i wzór ewidencji osób upoważnio-

nych do przetwarzania danych osobowych znaj-

dą Państwo na s. 70–71 oraz w panelu klienta 

na stronie www.oficynamm.pl. 
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zmiany  
w wynagradzaniu  
pracowników  
samorządowych

rozporządzenie�zmieniające�rozporządzenie�w�sprawie�wynagradza-
nia�pracowników�samorządowych�wprowadza�zmiany�w�minimalnym�
wynagrodzeniu�i�uzupełnia�wykaz�stanowisk.�jakie�dokładnie�zmiany�
dotyczą�dps-ów?

Michał Łyszczarz

W  dniu 30 sierpnia 2017 r. częścio-

wo weszło w życie Rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w spra-

wie wynagradzania pracowników samorządo-

wych. Częściowo, bowiem przepisy dotyczące 

zmiany poziomu wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników samorządowych zaczną obowią-

zywać od 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja ta do-

tyczy również w pewnym stopniu pracowników 

zatrudnionych w DPS-ach, warto więc zapoznać 

się z jej regulacjami. 

Zmiana�wysokości�wynagrodzenia�
Podwyższenie wysokości minimalnego wyna-

grodzenia za pracę spowodowało, że regulacje 

Rozporządzenia w  sprawie wynagradzania pra-

cowników samorządowych określające to wyna-

grodzenie w samorządowych jednostkach orga-

nizacyjnych stały się nieaktualne. Poziom stawek 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego okre-

ślony Rozporządzeniem okazał się bowiem niższy 

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego w trybie przewidzianym Usta-

wą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zbyt 

niskie wynagrodzenie zostało ustalone w części 

A  tabeli dotyczącej urzędów, która stanowi za-

łącznik do Rozporządzenia, ale kwoty minimalne-

go wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

samorządowych nie osiągają poziomu minimal-

nego wynagrodzenia za pracę także w części H 

tabeli, dotyczącej samorządowych jednostek 

organizacyjnych, czyli również DPS-ów. Obecnie 

żadna z określanych tam kategorii zaszeregowa-

nia nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodze-

nia za pracę, wynosząc jedynie od 1100 zł do 

1700 zł. Dodać należy, że od 1 stycznia 2017 r. 

minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł. 

Warto zauważyć za uzasadnieniem do no-

welizacji, że w 2009 r., czyli w momencie, gdy 

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pra-

cowników samorządowych wchodziło w  życie, 

minimalne wynagrodzenie zasadnicze określo-

ne w  I  kategorii zaszeregowania, czyli wspo-

mniane 1100 zł, stanowiło 86,2 proc. obowią-
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zującego wówczas minimalnego wynagrodze-

nia za pracę, które wynosiło 1276 zł. Obecnie 

kwota ta stanowi 55 proc. minimalnego wyna-

grodzenia za pracę wynoszącego 2000 zł.

Rozporządzenie zmieniające nie tylko pod-

wyższa kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

ale również wprowadza ujednoliconą tabelę 

zawierającą minimalne kwoty wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie umowy o  pracę, 

która dotyczyć będzie zarówno pracowników 

urzędów, jak i  pozostały pracowników samo-

rządowych. W chwili obecnej są to dwie różne 

tabele – A i B. Kategoria zaszeregowania i od-

powiadająca jej kwota w złotych od 1 stycznia 

2018 r. będzie wyglądać następująco:

Kategoria 
zaszeregowania

Minimalna kwota  
w złotych

I 1700

II 1720

III 1740

IV 1760

V 1780

VI 1800

VII 1820

VIII 1840

IX 1860

X 1880

XI 1900

XII 1920

XIII 1940

XIV 1960

XV 1980

XVI 2000

XVII 2100

XVIII 2200

XIX 2400

XX 2600

XXI 2800

XXII 3000

Jak widać, wysokość minimalnego wy-

nagrodzenia zasadniczego osiągnie poziom 

2000 zł w XVI kategorii zaszeregowania. 

zmiany�dostosowujące
Kolejna zmiana dotyczy nowelizacji przepisów 

Rozporządzenia w  sprawie wynagradzania pra-

cowników samorządowych, w części H tabeli: „sa-

morządowe jednostki organizacyjne” oraz części 

III „jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

centra integracji społecznej oraz jednostki or-

ganizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej”, gdzie zostały dodane stanowiska: 

starszego fizjoterapeuty (lp. 12a) z  minimalną 

kategorią zaszeregowania XIV oraz starszego 

terapeuty zajęciowego (lp. 12b) z minimalną ka-

tegorią zaszeregowania XIV i minimalnymi wyma-

ganiami kwalifikacyjnymi – wykształcenie wyższe 

i pięć lat stażu pracy albo wymóg posiadania po-

licealnej szkoły odpowiedniej specjalności i tytuł 

zawodowy lub dyplom w zawodzie, z minimalną 

kategorią zaszeregowania XII.

Wykaz stanowisk został również uzupełnio-

ny o  stanowisko fizjoterapeuty z  minimalną 

kategorią zaszeregowania XIII oraz terapeuty 

zajęciowego (lp. 16b) z  minimalną kategorią 

zaszeregowania XIII oraz minimalnymi wymaga-

niami kwalifikacyjnymi – wykształcenie wyższe 

bez stażu pracy albo wymóg posiadania poli-

cealnej szkoły odpowiedniej specjalności i tytuł 

zawodowy lub dyplom w zawodzie, z minimal-

ną kategorią zaszeregowania XI. Stanowiska 

zostały zaliczone do stanowisk pomocniczych 

i obsługi. 

Nastąpiło też uzupełnienie wykazu stano-

wisk o stanowisko ratownika medycznego. 

Ponadto wykaz stanowisk zostanie uzu-

pełniony w  części H części III o  stanowiska: 

starszego dziennego opiekuna (lp. 20a) 

i dziennego opiekuna (lp. 25a). Dla tych sta-

nowisk minimalna kategoria zaszeregowania 

została ustalona na poziomie odpowiednio: 

XII i XI.



/ 11 /

 Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych / PRAWO / 
 

podsumowanie
Najistotniejsza zmiana odnosząca się do 

DPS-ów dotyczy zwiększenia kwoty minimal-

nego wynagrodzenia. Na dostosowanie fak-

tycznego stanu zarobków do wymogów Roz-

porządzenia jest jednak jeszcze trochę czasu, 

gdyż zmiana w tym zakresie wejdzie w życie od 

nowego roku kalendarzowego. 

podstawa�prawna:
 » Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z  2017 r. 

poz. 847),

 » Rozporządzenie RM z dnia 18 marca 2009 r. w spra-

wie wynagradzania pracowników samorządowych 

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.),

 » Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmie-

niające rozporządzenie w  sprawie wynagradza-

nia pracowników samorządowych (Dz.U. z  2017 r. 

poz. 1621).

MIchał łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z  zakresu 

prawa samorządu terytorialnego i fi-

nansów publicznych, pracuje w Urzę-

dzie Miasta w Dąbrowie Górniczej

Komentarz 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządo-
wych jest aktem prawnym, który przywraca prawidłowe proporcje w grupach zaszeregowań pra-
cowników DPS-ów. Poprzednia tabela zaszeregowań stała się nieaktualna ze względu na podwyż-
szanie płacy minimalnej. Był to główny powód dokonania zmian, które nie przynoszą materialnych 
korzyści dla pracowników DPS-ów. Od stycznia 2018 r. płace w domach pozostaną bez zmian.  

Podwyższenie płac dla najniżej zarabiających może spowodować podwyższenie wysokości pła-
cy minimalnej od nowego roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 
2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej w 2018 roku. Płaca minimalna wynosić będzie 2100 zł brutto miesięcznie. Zgodnie z kom-
petencjami o podwyżkach płac w domach pomocy społecznej mogą decydować jedynie organy 
założycielskie domów, którymi są głównie powiaty. Powiaty, które zdecydują się na wzrost płac 
w swych DPS-ach w nowym roku, powinny je zaplanować w przyszłorocznych budżetach.

Kolejną zmianą, którą wprowadza Rozporządzenie, jest dodanie stanowisk: fizjoterapeuty, 

terapeuty zajęciowego, a także starszego fizjoterapeuty i starszego terapeuty zajęciowego. 
Dotychczas obowiązujące nazwy stanowisk nie odzwierciedlały przygotowania zawodowego pra-
cowników, nazywanie „technikiem fizjoterapii” pracownika z wykształceniem wyższym, na pozio-
mie licencjatu czy studiów magisterskich, było bowiem nieodpowiednie. Stanowisko terapeuty 
nie było też zgodne z tytułem zawodowym terapeuty zajęciowego. Są to zmiany formalne, ale 
ważne dla pracowników. Ich zmiana nie musi powodować zmiany wynagrodzenia. 

Rozporządzenie dodaje również stanowiska ratownika medycznego i starszego ratow-

nika medycznego. Stanowi to usankcjonowanie faktu zatrudniania w DPS-ach osób z tytułem 
ratownika medycznego, najczęściej na stanowisku opiekuna kwalifikowanego. Moje zdziwie-
nie budzi jednak nadanie osobom zatrudnionym na tym stanowisku wyższej kategorii zasze-
regowania (XII, XIII) niż to, które ma poczatkująca pielęgniarka (XI, XII). Zaskoczeniem jest też 
stanowisko dziennego opiekuna i  starszego 

dziennego opiekuna. Po analizie przepisów 
w zakresie tego zawodu można stwierdzić, że 
dotyczy on żłobków i opieki nad dziećmi do 
lat trzech. 

Marek FIGIel

Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor 

strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji me-

todycznych z zakresu pracy DPS-ów



 / PRAWO / Odwołania od decyzji administracyjnych

/ 12 /

odwołania od decyzji 
administracyjnych 
wydawanych przez 
organy prowadzące 
kontrole w dps-ach

w�domach�pomocy�społecznej�odbywają�się�kontrole�prowadzone�
przez�organy�państwowe,�których�efektem�jest�wydanie�decyzji�admini-
stracyjnej.�jednak�każda�placówka�może�wnieść�odwołanie�od�decyzji�
organu�kontrolującego�do�właściwego�organu�odwoławczego.�

Marcin Majchrzak

Ze względu na wagę wykonywanych obowiąz-

ków domy pomocy społecznej są częstym 

przedmiotem kontroli ze strony rozmaitych 

organów państwowych. Kontrole te mają zapew-

nić wysoki standard realizowanych w  DPS-ach 

usług, a  także zagwarantować bezpieczeństwo 

przebywających w  nich mieszkańców. Może się 

jednak zdarzyć, że decyzja pokontrolna zobowią-

zująca DPS do podjęcia pewnych działań napraw-

czych będzie bezzasadna, niewykonalna albo zo-

stanie wydana z naruszeniem przepisów. W takiej 

sytuacji dom pomocy ma możliwość wniesienia 

odwołania od decyzji organu administracyjnego, 

a następnie skargi do sądu administracyjnego.

organy�upoważnione�do�
przeprowadzania�kontroli�w�dps-ie
Wśród przykładowych instytucji uprawnionych 

do przeprowadzenia kontroli w DPS-ie, a następ-

nie do wydania decyzji administracyjnej nakazu-

jącej usunięcie stwierdzonych w trakcie przepro-

wadzonej kontroli uchybień, można wskazać:

 » organy inspekcji sanitarnej – zgodnie z art. 27 

ust. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitar-

nej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań 

higienicznych i  zdrowotnych Państwowy In-

spektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, 

usunięcie w  ustalonym terminie stwierdzo-

nych uchybień,

 » straż pożarna – zgodnie z art. 26 Ustawy o Pań-

stwowej Straży Pożarnej komendant powiato-

wy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w razie 

stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpo-

żarowych uprawniony jest w  drodze decyzji 

administracyjnej m.in. do nakazania usunięcia 

stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,

 » Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso-

bowych – zgodnie z  art. 18 ust. 1 Ustawy 
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o  ochronie danych osobowych w  przypad-

ku naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych Generalny Inspektor, w  drodze 

decyzji administracyjnej, nakazuje przywró-

cenie stanu zgodnego z prawem,

 » inspekcja pracy – zgodnie z  art. 11 Ustawy 

o  Państwowej Inspekcji Pracy w  razie stwier-

dzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub 

przepisów dotyczących legalności zatrudnie-

nia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pra-

cy są uprawnione m.in. do nakazania usunięcia 

stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie 

w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepi-

sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konieczność�przeprowadzania�kon-
troli�w�oparciu�o�przepisy�prawa
Co do zasady organy kontrolujące DPS powinny 

prowadzić postępowanie, a także wydawać de-

cyzję na podstawie przepisów Ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego. Ustawa ta 

określa ogólne zasady wszczynania i prowadze-

nia postępowania administracyjnego, a  także 

regulacje związane z wydawaniem decyzji admi-

nistracyjnej oraz wnoszenia od niej odwołania. 

Nie oznacza to jednak, że organy przeprowadza-

jące kontrole w  DPS-ie będą działać wyłącznie 

w  oparciu o  przepisy k.p.a. – należy mieć na 

uwadze, że istnieją również szczegółowe przepi-

sy określające zasady działania poszczególnych 

instytucji, które mogą zakładać doprecyzowanie 

ogólnych zasad prowadzenia postępowania ad-

ministracyjnego określonych w  k.p.a. Dlatego 

w przypadku kontroli, np. ze strony Państwowej 

Inspekcji Pracy, oprócz ogólnych zasad związa-

nych z prowadzeniem postępowania i wydawa-

niem decyzji administracyjnej, dobrze będzie 

zapoznać się z odpowiednimi przepisami Ustawy 

o  Państwowej Inspekcji Pracy – co pozwoli na 

uzyskanie pełnego obrazu co do możliwości kon-

trolnych inspektorów pracy, a w efekcie umożliwi 

wykrycie ewentualnych naruszeń przepisów po-

pełnionych przez kontrolera. Wiedza o takich na-

ruszeniach będzie następnie przydatna podczas 

składania odwołania od decyzji danego organu 

przeprowadzającego kontrolę w DPS-ie.

ogólne�zasady�prowadzenia�
postępowania�administracyjnego
Postępowanie prowadzone przez organy kontro-

lne powinno opierać się na ogólnych zasadach 

postępowania administracyjnego określonych 

w k.p.a. Ich naruszenie może stanowić przesłan-

kę do wniesienia przez DPS odwołania od wyda-

nej w toku nieprawidłowo prowadzonego postę-

powania decyzji. Wśród najważniejszych zasad 

należy zwrócić uwagę na następujące:

 » Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.), zgodnie 

z którą organ prowadzący postępowanie po-

winien działać na podstawie przepisów prawa. 

Oznacza to, że każda decyzja wydana przez 

organy kontrolujące DPS posiada podsta-

wę prawną – musi opierać się na przepisach 

prawa materialnego, które pozwalają na wy-

danie w danej sytuacji decyzji administracyj-

nej, a także wskazują, w jakim zakresie organ 

kontrolujący może rozstrzygnąć daną sprawę.

 » Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.)  

– nakłada ona na organy kontrolujące obo-

wiązek podjęcia wszelkich czynności nie-

Odwołanie od decyzji organu kontrolującego 
należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia  

doręczenia decyzji. 



 / PRAWO / Odwołania od decyzji administracyjnych

/ 14 /

zbędnych do dokładnego wyjaśnienia sta-

nu faktycznego oraz do załatwienia sprawy.

 » Zasada udzielania stronie postępowania na-

leżytych i wyczerpujących informacji o oko-

licznościach faktycznych i  prawnych, które 

mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw 

i  obowiązków będących przedmiotem po-

stępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.).

 » Zasada wysłuchania strony – organ kon-

trolujący powinien zapewnić stronie po-

stępowania (DPS) czynny udział w każdym 

stadium postępowania, a przed wydaniem 

decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 k.p.a.).

Kodeks postępowania administracyjnego 

wskazuje również terminy załatwienia spra-

wy prowadzonej przez organ administracyjny. 

Zgodnie z  art. 35 § 1 k.p.a. zasadą jest, że 

sprawa powinna zostać załatwiona bez zbęd-

nej zwłoki (w  praktyce uznaje się, że jest to 

od dwóch tygodni do miesiąca). Najczęściej 

jednak załatwienie sprawy prowadzonej przez 

organ kontrolny będzie wymagało przeprowa-

dzenia postępowania wyjaśniającego – w takim 

przypadku wydanie decyzji powinno nastą-

pić nie później niż w  ciągu miesiąca (art. 35 

§ 3 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia 

sprawy w powyższych terminach dyrektor powi-

nien zawiadamiać stronę postępowania, poda-

jąc przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin jej 

załatwienia (art. 36 § 1 k.p.a.).

wymagania�prawne�stawiane�
decyzji�administracyjnej
efektem prowadzonego przez organ kontrolny 

postępowania administracyjnego jest wydanie 

decyzji administracyjnej, w której wskazane zo-

staną stwierdzone przez niego uchybienia w pra-

cy DPS-u. Wydanie decyzji administracyjnej jest 

domniemaną formą załatwienia sprawy (art. 104 

§ 1 k.p.a.). Zawsze musi się ona opierać na prze-

pisach prawa administracyjnego, a jej zadaniem 

jest określenie sytuacji prawnej strony w indywi-

dualnie oznaczonej sprawie. Należy jednak mieć 

na uwadze, że raz wszczęte postępowanie ad-

ministracyjne musi zostać zakończone załatwie-

niem sprawy – jeżeli zatem postępowanie w da-

nej sprawie stało się bezprzedmiotowe, organ 

kontrolny nie może po prostu odstąpić od za-

łatwienia sprawy, lecz powinien wydać decyzję 

o umorzeniu postępowania (art. 105 § 1 k.p.a.).

Obowiązkowe składniki decyzji administra-

cyjnej określa art. 107 § 1 k.p.a. Zgodnie z nim 

decyzja powinna zawierać:

 » oznaczenie organu administracji publicznej,

 » datę wydania,

 » oznaczenie strony lub stron,

 » powołanie podstawy prawnej,

 » rozstrzygnięcie,

 » uzasadnienie faktyczne i prawne,

 » pouczenie, czy i w  jakim trybie służy od niej 

odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się od-

wołania i skutkach zrzeczenia się odwołania,

 » podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydania decyzji, a  je-

żeli decyzja wydana została w  formie do-

kumentu elektronicznego – kwalifikowany 

podpis elektroniczny,

 » w przypadku decyzji, w stosunku do której 

może być wniesione powództwo do sądu 

powszechnego, sprzeciw od decyzji lub 
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skarga do sądu administracyjnego – po-

uczenie o dopuszczalności wniesienia po-

wództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi 

oraz wysokości opłaty od powództwa, wpi-

su od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeże-

li mają one charakter stały, albo podstawie 

do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakte-

rze stosunkowym, a także możliwości ubie-

gania się przez stronę o zwolnienie z kosz-

tów albo przyznanie prawa pomocy. 

Jak już zostało wspomniane, przepisy 

szczególne określające zasady przeprowadza-

nia kontroli przez poszczególne służby mogą 

także określać inne składniki, które powinna 

zawierać wydawana przez nie decyzja.

wniesienie�odwołania�od�decyzji�
organu�kontrolującego
Jedną z  podstawowych zasad postępowania 

administracyjnego jest jego dwuinstancyjność 

(art. 15 k.p.a.). Dzięki temu strona postępowa-

nia (DPS) może żądać, by jej sprawa, indywidu-

alnie załatwiona przez organ I instancji, została 

ponownie rozstrzygnięta przez organ odwo-

ławczy. Sprawa będzie dzięki temu dwukrotnie 

rozpatrywana pod względem merytorycznym, 

przy ponownej ocenie zgromadzonych w trak-

cie postępowania dowodów. O możliwości od-

wołania, a także o trybie wniesienia odwołania, 

organ dokonujący kontroli powinien poinfor-

mować DPS w wydanej przez siebie decyzji.

Zasadą jest, że od decyzji wydanej w  I  in-

stancji przez organ kontrolujący stronie postępo-

wania służy odwołanie tylko do jednej instancji. 

Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania 

jest organ administracji publicznej wyższego 

stopnia, chyba że Ustawa przewiduje inny organ 

odwoławczy (art. 127 k.p.a.). Przykładowymi or-

ganami wyższego stopnia będą:

 » w stosunku do komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

– komendant wojewódzki Państwowej Stra-

ży Pożarnej (art. 27 Ustawy o  Państwowej 

Straży Pożarnej),

 » w stosunku do okręgowego inspektora pra-

cy – Główny Inspektor Pracy (art. 18 ust. 1 

pkt 2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy),

 » w stosunku do państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego – państwowy woje-

wódzki inspektor sanitarny (art. 12 ust. 2 pkt 1 

Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej),

 » w przypadku GIODO – strona może zwrócić 

się do tego organu z wnioskiem o ponow-

ne rozpatrzenie sprawy (art. 21 ust. 1 Usta-

wy o ochronie danych osobowych) – w tym 

przypadku nie mamy do czynienia z trady-

cyjnym wniesieniem odwołania od decyzji 

wydanej w  I  instancji, ponieważ GIODO 

prowadzi postępowanie odwoławcze do-

tyczące decyzji wydanej przez samego sie-

bie; należy jednak wskazać, że na decyzję 

GIODO w przedmiocie wniosku o ponow-

ne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego.

Odwołanie od decyzji organu kontrolujące-

go należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia dorę-

czenia decyzji (art. 129 § 2 k.p.a.), do właściwe-

go organu odwoławczego. Odwołanie należy 

wnieść za pośrednictwem organu, który wydał 

decyzję w I instancji, a więc za pośrednictwem 

Postępowanie prowadzone przez organy 
kontrolne powinno opierać się na ogólnych 
zasadach postępowania administracyjnego. 
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np. powiatowego komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej czy okręgowego inspektora 

pracy (art. 129 § 1 k.p.a.). Zgodnie z art. 130 

k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania decyzja administracyjna nie ulega 

wykonaniu, natomiast wniesienie odwołania 

w terminie wstrzymuje jej wykonanie. 

Wniesienie odwołania przez stronę daje or-

ganowi kontrolnemu możliwość zmiany decyzji 

w trybie tzw. autokontroli, na podstawie art. 132 

k.p.a., co doprowadzi do wydania nowej decyzji, 

na mocy której zaskarżona decyzja zostanie uchy-

lona bądź zmieniona. Jeżeli organ kontrolny nie 

będzie skłaniał się do stanowiska DPS-u wnoszą-

cego odwołanie, jego obowiązkiem będzie prze-

słanie odwołania, wraz z aktami sprawy, organowi 

odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, 

w którym otrzymał odwołanie (art. 133 k.p.a.). 

Po przeprowadzeniu postępowania od-

woławczego organ administracyjny II instancji 

wyda decyzję, na mocy której najprawdopo-

dobniej (art. 138 § 1 i 2 k.p.a.):

 » utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję,

 » uchyli zaskarżoną decyzję w  całości albo 

w  części i  w  tym zakresie orzeknie co do 

istoty sprawy.

W przypadku istotnych błędów procedural-

nych ze strony organu kontrolnego wydającego 

decyzję w  I  instancji możliwe jest także uchy-

lenie jego decyzji i przekazanie mu sprawy do 

ponownego rozpatrzenia.

Jeżeli decyzja organu odwoławczego okaże 

się niekorzystna dla DPS-u, istnieje możliwość jej 

zaskarżenia do sądu administracyjnego, na pod-

stawie przepisów Ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się 

w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia 

organu odwoławczego (skargę wnosi się za jego 

pośrednictwem). W przypadku uznania skargi na 

decyzję organu odwoławczego za zasadną sąd 

administracyjny najprawdopodobniej uchyli wa-

dliwą decyzję – w całości lub w części. Jeżeli na-

tomiast skarga na decyzję organu odwoławczego 

okaże się bezzasadna, zostanie przez sąd oddalo-

na. Wówczas, jeżeli DPS nie zdecyduje się wnieść 

skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego, decyzja organu odwoławczego sta-

nie się ostateczna i będzie podlegać wykonaniu.

podsumowanie
Błędy i pomyłki mogą zdarzyć się każdemu – rów-

nież służbom dokonującym kontrole w DPS-ach. 

W takim przypadku możliwość odwołania się od 

decyzji pokontrolnej odgrywa niebagatelną rolę, 

ponieważ może uchronić DPS przed uciążliwymi 

nieraz konsekwencjami niekorzystnej dla niego 

kontroli – w  tym zwłaszcza konsekwencjami fi-

nansowymi. Dlatego też, w razie wątpliwości co 

do zasadności wydanej decyzji, w tym zwłaszcza 

jej zgodności z  przepisami prawa, nie należy 

wzbraniać się przed wniesieniem odwołania – na 

podanych powyżej zasadach. 

PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-

nia administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

 » Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej In-

spekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261),

 » Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Stra-

ży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.),

 » Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),

 » Ustawa z dnia 14 kwietnia 2007 r. o Państwowej In-

spekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 786 ze zm.),

 » Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postę-

powaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1369 ze zm.).

MarcIn Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

Świadczy pomoc prawną w  ramach 

własnej kancelarii doradztwa praw-

nego

Wzór odwołania od decyzji znajdą Państwo 

na s. 72 oraz w  panelu klienta na stronie 

www.oficynamm.pl. 
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problematyczne  
kwestie związane  
z podatkiem vat  
w dps-ach

ze�względu�na�utratę�przez�wiele�dps-ów�z�dniem�1�stycznia�2017�r.�statu-
su�podatników�vat-u�zwolnionych�podmiotowo�wskutek�centralizacji�
w�gminach,�świadczone�przez�nie�usługi�podlegają�obecnie�opodatko-
waniu�podatkiem�vat.

Aleksandra Trocińska

Na skutek wejścia w  życie 1 stycznia 

2017 r. przepisów dotyczących centra-

lizacji w zakresie podatku VAT w gmi-

nach wiele jednostek budżetowych, w tym pu-

blicznych domów pomocy społecznej, utraciło 

podmiotowe zwolnienie z  VAT-u  wynikające 

z art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług 

(dalej: Ustawa o VAT). Od nowego roku wartość 

sprzedaży (poniżej 200 tys. zł w  poprzednim 

roku podatkowym bez kwoty podatku), która 

determinuje prawo do zwolnienia, nie może 

być już liczona wyłącznie w  obrębie danego 

DPS-u, ale brana jest pod uwagę całość przy-

chodów gminy i funkcjonujących w jej ramach 

jednostek budżetowych. 

Wobec powyższego DPS-y, które do 

tej pory nie wystawiały faktur i  nie doliczały 

VAT-u należnego do sprzedawanych przez nie 

usług, z dużym prawdopodobieństwem utraciły 

prawo do zwolnienia z  podatku i  tym samym 

muszą liczyć się z nowymi obowiązkami w tym 

zakresie. Dyrektor domu pomocy, jako pod-

miot odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenia 

podatkowe, powinien się z nimi zapoznać.

usługi�świadczone�przez�dps�
a�opodatkowanie�vat-em�należnym
W rozumieniu Ustawy o VAT (art. 5 ust. 1 pkt 1) 

opodatkowaniu tym podatkiem podlegają od-

płatna dostawa towarów i odpłatne świadcze-

nie usług na terytorium kraju, jeżeli czynności te 

wykonywane są przez podatników VAT-u. Na-

tomiast poprzez świadczenie usług rozumie się 

każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycz-

nej, osoby prawnej lub jednostki organizacyj-

nej niemającej osobowości prawnej, które nie 

stanowi dostawy towarów. Aby zatem usługa 

była opodatkowana podatkiem VAT, musi być 

ona ekwiwalentna, tzn. w zamian za świadczoną 

usługę podatnik (DPS) otrzyma zapłatę.

Dom pomocy prowadzi działalność w  za-

kresie zapewnienia osobom fizycznym usług by-

towych, opiekuńczych, wspomagających i edu-

kacyjnych, przy czym pobyt w  placówce ma 
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charakter odpłatny. Opłatę wnosi mieszkaniec 

domu (70 proc. swojego dochodu) lub jego 

rodzina, natomiast w pozostałej części gmina, 

która skierowała daną osobę do placówki. Dom 

pomocy społecznej świadczy zatem na rzecz 

osób fizycznych usługi ekwiwalentne (za od-

płatnością) – w świetle Ustawy o VAT usługi te 

powinny być opodatkowane VAT-em należnym.

prowadzenie�dps-u�jako�
działalność�gospodarcza
Poza spełnieniem warunku świadczenia odpłat-

nych usług opodatkowanych VAT-em ważne 

jest także rozstrzygnięcie kwestii, czy prowa-

dzenie DPS-u przez gminę stanowi działalność 

gospodarczą w rozumieniu Ustawy o VAT.

Otóż podatnikami podatku VAT są osoby 

prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, a  także osoby fizyczne 

wykonujące samodzielnie działalność gospo-

darczą, bez względu na cel i rezultat tej działal-

ności. Przed 1 stycznia 2017 r. podatnikiem po-

datku VAT był każdy odrębny DPS jako odrębna 

jednostka, po tej dacie jako podatnika podatku 

VAT traktuje się jednak wyłącznie gminę, nie 

zaś poszczególne DPS-y czy inne jednostki 

budżetowe. Z kolei działalnością gospodarczą 

jest działalność producentów, handlowców lub 

usługodawców, którzy podejmują czynności 

polegające na wykorzystywaniu towarów/usług 

w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność wykonywana przez DPS mieści 

się w zakresie ww. definicji działalności gospo-

darczej – świadczenie przez usługodawcę usług 

dla celów zarobkowych. W przypadku publicz-

nych DPS-ów trudno jednak doszukiwać się 

zarobkowego celu działania. Odpłatność za 

pobyt mieszkańca ma bowiem na celu wyłącz-

nie utrzymanie danej osoby i ma zapewnić do-

starczenie jej podstawowych dóbr życiowych. 

DPS-y nie gromadzą zatem zysku z prowadzo-

nej działalności na takich samych zasadach jak 

np. niepubliczne DPS-y czy inne prywatne pod-

mioty gospodarcze. Wobec tego twierdzenie, 

że publiczne DPS-y prowadzą działalność go-

spodarczą w rozumieniu Ustawy o VAT, wydaje 

się zbyt daleko idącą interpretacją, takie jest 

jednak stanowisko organów podatkowych.

Ponadto wiele gmin, chcąc uniknąć działa-

nia jako podatnik VAT-u w ramach usług wyko-

nywanych przez DPS-y, powołuje się obecnie 

na art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT. W świetle tego 

przepisu „nie uznaje się za podatnika organów 

władzy publicznej oraz urzędów obsługujących 

te organy w zakresie realizowanych zadań nało-

żonych odrębnymi przepisami prawa, dla reali-

zacji których zostały one powołane, z wyłącze-

niem czynności wykonywanych na podstawie 

zawartych umów cywilnoprawnych”. Dokonując 

szczegółowej wykładni tego przepisu:

 » dane osoby są umieszczane w  DPS-ach 

w drodze decyzji administracyjnej wydanej 

przez organ gminy,

 » do zadań własnych gminy o  charakterze 

obowiązkowym należy m.in. organizowanie 

i  świadczenie usług opiekuńczych, w  tym 

specjalistycznych, w  miejscu zamieszkania 

Podatnikami podatku VAT są osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące 
samodzielnie działalność gospodarczą.
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– wobec tego gmina, umieszczając daną 

osobę w DPS-ie, wypełnia nałożone na nią 

przez przepisy prawa obowiązki i  nie ma 

możliwości odstąpienia od ich realizacji,

 » gmina nie zawiera z mieszkańcem DPS-u żad-

nej umowy cywilnej regulującej wzajemne 

prawa i  obowiązki i  mającej charakter au-

tonomiczny.

Powyższe argumenty wydają się być racjo-

nalne i uzasadnione. Niestety organy podatkowe 

(np. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajo-

wej Informacji Skarbowej z: 24 kwietnia 2017 r, 

0461-ITPP1.4512.52.2017.2.IK, czy z  31 marca 

2017 r., 3063-IlPP2-3.4512.41.2017.2.WB) zaj-

mują niekorzystne stanowisko dla gmin i działa-

jących w ich ramach DPS-ów, uznając, że:

 » w odniesieniu do świadczonych przez DPS 

usług występuje skonkretyzowane świad-

czenie (zapewnienie usług opiekuńczych) 

pomiędzy dwiema określonymi stronami 

transakcji – DPS-em i mieszkańcem,

 » dla ww. usług istnieje bezpośredni benefi-

cjent czynności/usług – mieszkaniec DPS-u,

 » DPS wykonuje usługi odpłatnie,

 » bez znaczenia pozostaje fakt, że w przypad-

ku umieszczenia osoby w DPS-ie opłaty są 

ponoszone także przez inne osoby, np. mał-

żonka, zstępnych przed wstępnymi czy gmi-

nę, a nie tylko przez samego mieszkańca,

 » decyzje administracyjne orzekają jedynie 

w  danej sprawie w  stosunku do konkret-

nej osoby (usługobiorcy), w  konsekwencji 

działanie gminy obejmujące wydanie decy-

zji administracyjnej rozstrzygającej o  tym, 

czy dana osoba zostanie umieszczona 

w DPS-ie czy nie, jest czym innym niż sama 

realizacja tego świadczenia – samo bowiem 

zapewnienie opieki stanowi czynność cywil-

noprawną wykonywaną w  ramach umowy 

cywilnoprawnej,

 » wyłączenie z grona podatników VAT-u orga-

nów władzy publicznej na podstawie art. 15 

ust. 6 Ustawy o VAT jest możliwe tylko wów-

czas, gdy wykonują one czynności w ramach 

przypisanych im specyficznych zadań i funk-

cji państwowych, np. w zakresie administra-

cji, sądownictwa czy obrony narodowej.

Wydaje się, że organy podatkowe w ogó-

le nie biorą pod uwagę faktu, że gmina w tym 

wypadku rzeczywiście nie prowadzi działalności 

zarobkowej oraz wykonuje swoje obowiązki wy-

nikające z przepisów prawa. Niestety podatek 

VAT stanowi wyłącznie dochód budżetu pań-

stwa, nie zaś dochód gminy, stąd zapewne tak 

niekorzystne jest stanowisko ministra finansów 

w  tym zakresie. Można wprawdzie próbować 

uzyskać odmienną interpretację indywidualną, 

ale szanse na to są obecnie bardzo małe.

zwolnienie�z�podatku�vat�usług�
świadczonych�przez�dps
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 22 Usta-

wy o VAT od podatku zwalnia się usługi pomocy 

społecznej w  rozumieniu przepisów o  pomocy 

społecznej oraz usługi określone w  przepisach 

o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie, a  tak-

że dostawę towarów i  świadczenie usług ściśle 

z  tymi usługami związane, które są świadczone 

na rzecz beneficjenta tej pomocy oraz wykony-

wane przez:

 » regionalne ośrodki polityki społecznej, po-

wiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

pomocy społecznej, rodzinne domy pomo-

cy, ośrodki wsparcia i  ośrodki interwencji 

kryzysowej,

 » wpisane do rejestru prowadzonego przez 

wojewodę: domy pomocy społecznej pro-

wadzone przez podmioty posiadające ze-

zwolenie wojewody, placówki opiekuńczo- 

-wychowawcze i  ośrodki adopcyjno-opie-

kuńcze lub inne placówki specjalistycznego 

poradnictwa zapewniające całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, prze-

wlekle chorym lub osobom w  podeszłym 

wieku i prowadzone na podstawie zezwo-

lenia wojewody,
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 » specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

Powyższe zwolnienie ma charakter przed-

miotowo-podmiotowy. Ponieważ DPS-y zosta-

ły wymienione w  ww. przepisie oraz świadczą 

usługi pomocy społecznej bezpośrednio na 

rzecz beneficjentów (mieszkańców domu), 

mogą korzystać z ww. zwolnienia i tym samym 

nie muszą doliczać VAT-u  do świadczonych 

przez nie usług.

Większość DPS-ów od 1 stycznia straci-

ła zwolnienie podmiotowe z  VAT-u, dlatego 

mają one obowiązek fakturowania świadczo-

nych przez nie usług. W  zależności od zasad 

przyjętych w  gminie każdy DPS na żądanie 

usługobiorcy będzie musiał wystawić faktu-

rę z  tytułu świadczonej usługi – oczywiście ze 

stawką „ZW” („zwolniony”). Na fakturze należy 

wskazać podstawę prawną dla stawki „ZW” (tj. 

art. 43 ust. 1 pkt 22 Ustawy o VAT). Faktura nie 

powinna przy tym zawierać danych DPS-u jako 

usługodawcy, ale dane gminy. Żądanie wysta-

wienia faktury usługobiorca może zgłosić nie 

później niż w terminie trzech miesięcy od dnia 

wykonania usług. Po tym terminie dyrektor 

DPS-u może odmówić wystawienia faktury.

Zasadniczo od 1 stycznia 2017 r. to gmina 

powinna wystawiać faktury. Ze względów prak-

tycznych gminy nadal pozostawiają jednak te 

obowiązki jednostkom budżetowym w zakresie 

wykonywanych przez nie usług, na koniec roku 

zaś rozliczenia wszystkich jednostek budżeto-

wych w gminie są centralizowane.

inne�wykonywane�przez�dps�
usługi�a�podatek�vat
Dyrektorzy DPS-ów, które utraciły zwolnienie 

podmiotowe od początku roku, powinni prze-

analizować wszystkie świadczone przez placów-

kę usługi. Może się bowiem okazać, że poza 

podstawową działalnością (świadczenie usług 

pomocy społecznej) DPS-y świadczą także 

inne usługi albo sprzedają towary, do których 

nie ma zastosowania żadne zwolnienie przed-

miotowe. Wówczas do tych usług należy bez-

względnie doliczać podatek VAT według stawki 

podstawowej 23 proc. lub stawek obniżonych, 

w  zależności od rodzaju towarów/usług, oraz 

wystawiać faktury VAT z danymi gminy. Mogą 

to być np. usługi związane z wynajmowaniem 

pomieszczeń dla firm czy prywatnych osób fi-

zycznych.

podsumowanie
Ze względu na utratę przez wiele DPS-ów 

z  dniem 1 stycznia 2017 r. statusu podatni-

ków VAT-u  zwolnionych podmiotowo wskutek 

centralizacji w gminach, świadczone przez nie 

usługi podlegają obecnie opodatkowaniu po-

datkiem VAT. Odpowiedzialność i ryzyko w tym 

zakresie ponosi wprawdzie gmina, ale najczę-

ściej gminy delegują zadania na dyrektorów 

DPS-ów. Mimo że w opinii doktryny podatko-

wej usługi z zakresu pomocy społecznej świad-

czone przez DPS-y nie mieszczą się w definicji 

działalności gospodarczej, a  ponadto działal-

ność DPS-ów wynika z przepisów prawa i zadań 

zleconych gminie, to jednak organy podatkowe 

zajmują odmienne stanowisko. Pomimo sporu 

ustawodawca w  Ustawie o  VAT wprowadził 

zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych 

przez DPS usług. Wobec tego usługi te należy 

wykazywać ze stawką „ZW” („zwolniony”).

PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

rów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), 

 » Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

aleksandra trocIńska

Konsultant podatkowy w  kancelarii 

doradztwa podatkowego, absolwent-

ka administracji oraz podyplomowe-

go studium podatkowego
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kontrola wojewody 
w dps-ie
do�zadań�wojewody�należy�kontrolowanie,�ocenianie,�koordynowanie�
i�nadzorowanie�działalności�samorządu�i�innych�podmiotów�w�dziedzi-
nie�pomocy�społecznej.�wojewoda�ma�prawo�skontrolować�każdy�dom�
pomocy�społecznej�z�siedmiodniowym�wyprzedzeniem.�nie�dotyczy�to�
kontroli�doraźnej,�która�może�zostać�przeprowadzona�bez�wcześniej-
szego�powiadomienia.�

Michał Łyszczarz

uprawnienia kontrolne i nadzorcze woje-

wody wynikają z  funkcji, jaką przyznają 

mu samorządowe ustawy ustrojowe. 

Na ich podstawie wojewoda jest bowiem or-

ganem nadzoru nad działalnością samorządu 

terytorialnego, a z tą rolą korespondują upraw-

nienia przyznane mu przez Ustawę o pomocy 

społecznej. W  szczególności jego zadaniem 

jest kontrolowanie, ocenianie, koordynowanie 

i nadzorowanie działalności samorządu i innych 

podmiotów w  dziedzinie pomocy społecznej 

(patrz: I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Ko-

mentarz, wyd. III, Warszawa 2014). W  ramach 

posiadanych uprawnień wojewoda bada jakość 

działalności jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, standard świadczonych przez nie 

usług oraz kwalifikacje ich pracowników. 

Uprawnienia kontrolne wojewody nie są oczy-

wiście ukierunkowane wyłącznie na działalność 

domów pomocy społecznej – oprócz jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej kontroli w za-

kresie obejmującym działalność związaną z  po-

mocą społeczną podlegają również organy samo-

rządu terytorialnego, urząd gminy, starostwo po-

wiatowe i  urząd marszałkowski. Poniżej zostanie 

omówiona kontrola przeprowadzana w DPS-ach. 

uprawnienia�kontrolne�i�rodzaje�
kontroli�
Rodzaje kontroli określa § 4 Rozporządzenia 

w  sprawie nadzoru i  kontroli w  pomocy spo-

łecznej. Zgodnie z tą regulacją czynności z za-

kresu kontroli wykonują zespoły inspektorów 

w ramach:

 » kontroli kompleksowych,

 » kontroli problemowych,

 » kontroli doraźnych,

 » kontroli sprawdzających.

Zakres kontroli kompleksowej obejmu-

je wszystkie sfery organizacji i  funkcjonowania 

jednostki podlegającej kontroli, które wiążą 

się z  realizacją zadania określonego w Ustawie 

o  pomocy społecznej. Kontrole kompleksowe 

przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na trzy 

lata według planu kontroli, nie mogą zatem od-

bywać się w  sposób nieplanowany, ponieważ 

plan kontroli opracowuje zespół inspektorów, 

a zatwierdza go dyrektor właściwego do spraw 

pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódz-

kiego. Z kolei kontrola problemowa polega na 

sprawdzaniu wybranych sfer organizacji i  funk-

cjonowania jednostki wiążących się z  realizacją 

zadania określonego w Ustawie. Przeprowadza 



 / PRAWO / Kontrola wojewody w DPS-ie

/ 22 /

się ją według planu kontroli, przy czym nie ma 

wymogu, aby była ona przeprowadzana nie 

rzadziej niż raz na trzy lata, więc przerwy mię-

dzy tego rodzaju kontrolami mogą być dłuższe. 

Celem kontroli doraźnej jest zbadanie prawi-

dłowości organizacji i funkcjonowania jednostki 

podlegającej kontroli w  określonym zakresie. 

Podstawą jej prowadzenia mogą być informa-

cje uzyskane przez właściwy do spraw pomo-

cy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego, 

które dotyczą nieprawidłowości w  organizacji 

i funkcjonowaniu danej jednostki. Taka kontrola 

może być prowadzona w każdym czasie i z uwa-

gi na swój doraźny charakter nie jest uwidacznia-

na w  planie kontroli. Ostatni typ kontroli, czyli 

kontrola sprawdzająca, jest przeprowadzana 

w  celu sprawdzenia i  zbadania, czy i  w  jakim 

zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne.

Na podstawie art. 126 Ustawy o  pomocy 

społecznej wojewoda w  związku z  przeprowa-

dzanym postępowaniem kontrolnym ma prawo:

 » żądania informacji, dokumentów i  danych 

niezbędnych do sprawowania nadzoru 

i kontroli,

 » swobodnego wstępu w  ciągu doby do 

obiektów i pomieszczeń DPS-u,

 » przeprowadzania oględzin obiektów, skład-

ników majątku kontrolowanej jednostki 

oraz przebiegu określonych czynności ob-

jętych obowiązującym standardem,

 » żądania od pracowników kontrolowanej 

jednostki udzielenia informacji w  formie 

ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadza-

nej kontroli,

 » wzywania i przesłuchiwania świadków,

 » zwrócenia się o  wydanie opinii biegłych 

i specjalistów z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 127 Ustawy przywołane 

czynności w imieniu i z upoważnienia wojewody 

przeprowadza zespół pracowników komórki or-

ganizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w po-

mocy społecznej właściwego do spraw pomocy 

społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, 

w  składzie co najmniej dwóch osób (zwany 

„zespołem inspektorów”). Zespół inspektorów, 

przeprowadzając czynności kontrolne, jest zo-

bowiązany do okazania legitymacji służbowych 

oraz imiennego upoważnienia do przeprowa-

dzenia kontroli, wskazującego jednostkę orga-

nizacyjną pomocy społecznej.

Upoważnienie do przeprowadzenia kon-

troli, zgodnie z § 9 Rozporządzenia w sprawie 

nadzoru i  kontroli w  pomocy społecznej, za-

wiera:

 » oznaczenie organu, który wystawia upoważ-

nienie,

 » datę i miejsce wystawienia upoważnienia,

 » wskazanie podstawy prawnej do przepro-

wadzenia kontroli,

 » imiona i nazwiska inspektorów oraz rodzaje 

i  numery dokumentów potwierdzających 

tożsamość inspektorów, a także wskazanie 

inspektora kierującego zespołem,

 » nazwę jednostki podlegającej kontroli,

 » zakres kontroli oraz miejsce przeprowadza-

nia kontroli,

 » przewidywany termin, w  którym przepro-

wadzane będą czynności kontrolne,

Kontrole kompleksowe przeprowadzane  
są nie rzadziej niż raz na trzy lata według  

planu kontroli.
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 » podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Inspektor zostaje wyłączony z udziału w kon-

troli, na wniosek lub z  urzędu, jeżeli jej wyniki 

mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo 

praw lub obowiązków jego małżonka lub oso-

by pozostającej z nim faktycznie we wspólnym 

pożyciu, krewnych i  powinowatych do drugie-

go stopnia albo osób związanych z nim z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody 

wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania 

małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobie-

nia, opieki lub kurateli (§ 9 Rozporządzenia). 

przeprowadzenie�kontroli
Zgodnie z § 11 Rozporządzenia w sprawie nad-

zoru i kontroli w pomocy społecznej o przedmio-

cie i terminie rozpoczęcia kontroli zarządzający ją 

powiadamia organ założycielski (samorząd) oraz 

kierownika jednostki podlegającej kontroli na 

siedem dni przed jej rozpoczęciem. Obowiązek 

ten nie dotyczy kontroli doraźnej, która może być 

przeprowadzona bez tego powiadomienia. 

Czynności kontrolne przeprowadza się 

w  godzinach od 7.00 do 17.00. Co istotne, 

kontrole doraźne mogą być przeprowadzane 

również w innych godzinach. Obowiązki dyrek-

tora DPS-u określa § 13 Rozporządzenia, zgod-

nie z którym kierownik jednostki podlegającej 

kontroli powinien:

 » zapewnić warunki i  środki niezbędne do 

sprawnego przeprowadzenia kontroli,

 » umożliwić zespołowi inspektorów wstęp do 

obiektów i  pomieszczeń placówki podle-

gającej kontroli, a  także przeprowadzenie 

oględzin obiektów, składników majątko-

wych oraz przebiegu określonych czynności 

objętych obowiązującym standardem,

 » przedstawić na żądanie zespołu inspekto-

rów informacje, dokumenty i dane dotyczą-

ce przedmiotu kontroli,

 » udzielić zespołowi inspektorów ustnych lub 

pisemnych wyjaśnień w  zakresie objętym 

kontrolą,

 » sporządzić uwierzytelnione odpisy lub wy-

ciągi z  dokumentów oraz zestawień i  da-

nych niezbędnych do kontroli.

W  przypadku braku warunków umożli-

wiających wykonywanie czynności kontrol-

nych związanych z  badaniem dokumentacji, 

a  w  szczególności w  przypadku nieudostęp-

nienia inspektorom pomieszczenia i miejsca do 

przechowywania dokumentów, zespół inspek-

torów może żądać wydania niezbędnych doku-

mentów za pokwitowaniem.

Czynności kontrolnych dokonuje się za-

wsze w  obecności dyrektora kontrolowanego 

DPS-u lub wyznaczonego przez niego pracow-

nika. W przypadku kontroli doraźnej, a więc do-

konywanej bez wcześniejszego zaplanowania, 

może się zdarzyć, że w czasie kontroli dyrektor 

DPS-u nie będzie obecny. W takim przypadku 

zastosowanie ma przepis szczególny w posta-

ci § 14 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z  któ-

rym czynności kontrolne mogą być dokonane 

w  obecności znajdującego się na terenie jed-

nostki podlegającej kontroli pracownika tej 

jednostki. 

Należy tu również zwrócić uwagę na 

ust. 3 przywołanej regulacji, zgodnie z którym 

w  szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zespół inspektorów może wnioskować o  zwo-

łanie w  toku kontroli narady z  pracownikami 

DPS-u podlegającego kontroli w celu omówie-

nia kwestii związanych z przeprowadzaną kon-

trolą. Naradę taką zarządza dyrektor placówki. 

protokół�kontroli
Zgodnie z § 15 Rozporządzenia protokół kon-

troli powinien zawierać:

 » oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, 

jej siedzibę i adres, imię i nazwisko kierow-

nika, z  uwzględnieniem zmian zaistniałych 

w okresie objętym kontrolą,

 » imię i  nazwisko, stanowisko służbowe in-

spektorów oraz numer i datę upoważnienia 

do przeprowadzania kontroli,



 / PRAWO / Kontrola wojewody w DPS-ie

/ 24 /

 » datę rozpoczęcia i  zakończenia czynności 

kontrolnych w DPS-ie, z wymienieniem dni 

będących przerwami w kontroli,

 » określenie przedmiotu kontroli i okresu ob-

jętego kontrolą,

 » opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu 

faktycznego, w tym ujawnionych nieprawi-

dłowości oraz ich zakresu i skutków,

 » wskazanie podstaw dokonanych ustaleń,

 » pouczenie o  prawie i  terminie zgłoszenia 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w  pro-

tokole kontroli oraz o prawie do odmowy 

podpisania protokołu,

 » wzmiankę o  zgłoszeniu zastrzeżeń oraz 

o stanowisku zajętym wobec nich przez ze-

spół inspektorów,

 » omówienie dokonanych w  protokole kon-

troli poprawek, skreśleń i uzupełnień,

 » wzmiankę o doręczeniu protokołu kontroli 

kierownikowi jednostki podlegającej kon-

troli,

 » adnotację o  wpisie do rejestru kontroli 

w jednostce podlegającej kontroli,

 » podpisy członków zespołu inspektorów 

i kierownika jednostki podlegającej kontroli 

na każdej stronie protokołu,

 » podpisy członków zespołu inspektorów i kie-

rownika jednostki podlegającej kontroli oraz 

miejsce i  datę podpisania protokołu kon-

troli – pamiętać jednak należy, że dyrektor 

DPS-u może odmówić podpisania protokołu,

 » w razie odmowy podpisania protokołu kon-

troli – wzmiankę o tym fakcie.

W  przypadku gdy protokół kontroli za-

wiera informacje niejawne, protokół lub jego 

fragment oznacza się odpowiednią klauzulą 

tajności. Protokół sporządza się w dwóch jed-

nobrzmiących egzemplarzach. Jeden z  nich 

przekazuje się za poświadczeniem odbioru 

kierownikowi jednostki podlegającej kontroli, 

a drugi włącza się do akt kontroli.

odmowa�podpisania�protokołu
Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia w spra-

wie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej dy-

rektor kontrolowanego DPS-u  może odmówić 

podpisania protokołu kontroli, składając w ter-

minie siedmiu dni od dnia jego otrzymania wy-

jaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa pod-

pisania protokołu nie stanowi jednak przeszko-

dy do podpisania go przez zespół inspektorów 

i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Przed podpisaniem protokołu kontroli dy-

rektorowi przysługuje prawo zgłoszenia umo-

tywowanych zastrzeżeń dotyczących zawartych 

w nim ustaleń. Dyrektor powinien zgłosić je na 

piśmie do dyrektora właściwego do spraw po-

mocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkie-

go w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia za-

strzeżeń termin odmowy podpisania protokołu 

wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia 

doręczenia kierownikowi jednostki podlegają-

cej kontroli stanowiska dyrektora właściwego 

do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu 

wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. 

Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych 

w  protokole kontroli są poddawane analizie 

przez kontrolujący daną jednostkę zespół in-

spektorów. Przeprowadza on dodatkowe czyn-

Czynności kontrolnych dokonuje się zawsze  
w obecności dyrektora kontrolowanego DPS-u 

lub wyznaczonego przez niego pracownika.
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ności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wyni-

ka potrzeba ich podjęcia. W razie nieuwzględ-

nienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół 

inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie 

i przekazuje je do akceptacji dyrektora właści-

wego do spraw pomocy społecznej wydziału 

urzędu wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie 

zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się dyrekto-

rowi kontrolowanego DPS-u.

zalecenia�pokontrolne
Zalecenia pokontrolne są wydawane w  przy-

padku stwierdzenia uchybień w  kontrolowanym 

DPS-ie. Zawierają one ocenę działalności placów-

ki wynikającą z  ustaleń zawartych w  protokole 

kontroli, opis przyczyn powstania, zakres i skutki 

stwierdzonych nieprawidłowości, wskazanie osób 

odpowiedzialnych za ich powstanie oraz uwagi, 

wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

Zgodnie z  art. 128 ust. 2 Ustawy o  pomo-

cy społecznej kontrolowany DPS może zgłosić 

do nich zastrzeżenia w  terminie 7 dni od dnia 

otrzymania zaleceń pokontrolnych. Wojewo-

da ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 

14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku nie-

uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń DPS 

w  terminie 30 dni obowiązany jest do powia-

domienia wojewody o  realizacji zaleceń, uwag 

i wniosków.

W  razie stwierdzenia istotnych uchybień 

w działalności jednostki organizacyjnej pomo-

cy społecznej albo kontrolowanej jednostki 

wojewoda, niezależnie od przysługujących mu 

innych środków, zawiadamia o  stwierdzonych 

uchybieniach organ założycielski tych jedno-

stek lub organ zlecający kontrolowanej jedno-

stce realizację zadania z zakresu pomocy spo-

łecznej.

R e K l A M A
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kary�pieniężne
W  przypadku niepodjęcia lub niewykonania 

przez DPS czynności wynikających z  zaleceń 

pokontrolnych wojewoda może orzec o czaso-

wym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowa-

dzenie placówki. Niewykonanie zaleceń pokon-

trolnych jest również zagrożone karą pieniężną. 

Zgodnie z  art. 130 ust. 1 Ustawy o  pomocy 

społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrol-

nych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

200 do 6000 zł.

Należy również zauważyć, że zgodnie 

z ust. 5 tej regulacji w przypadku stwierdzenia 

zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywa-

jących w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, pro-

wadzonej bez zezwolenia, wojewoda – poza 

nałożeniem kary pieniężnej – może wydać de-

cyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej 

placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej 

wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia.

kontrola�–�praktycznie
Można pokusić się o  analizę, jakie obszary 

działalności DPS-u są faktycznie kontrolowane. 

Zauważyć przy tym należy, że protokoły kon-

troli oraz wystąpienia pokontrolne są dostępne 

w  Biuletynach Informacji Publicznej poszcze-

gólnych urzędów wojewódzkich. 

Przykładowo, Świętokrzyski Urząd Wojewódz-

ki w  kontroli problemowej w  jednym z  DPS-ów 

badał prawidłowość dokumentacji prowadzonej 

przez placówkę oraz standard usług świadczo-

nych na rzecz mieszkańców, polegających na:

 » umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

 » podnoszeniu sprawności i  aktywizowaniu 

mieszkańców domu,

 » umożliwieniu zaspokajania potrzeb religij-

nych i kulturalnych,

 » zapewnieniu warunków do rozwoju samo-

rządności mieszkańców domu,

 » stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania 

i rozwijania kontaktu z rodziną i społeczno-

ścią lokalną,

 » finansowaniu mieszkańcowi domu niepo-

siadającemu własnego dochodu wydatków 

na niezbędne przedmioty osobistego użyt-

ku, w  kwocie nieprzekraczającej 30 proc. 

zasiłku stałego,

 » zapewnieniu przestrzegania praw mieszkań-

ców domu oraz dostępności do informacji 

o tych prawach dla mieszkańców domu,

 » sprawnym wnoszeniu i  załatwianiu skarg 

i wniosków mieszkańców placówki.

Z  ustaleń kontroli można dowiedzieć się 

również, w  jaki sposób była ona wykonywana 

– w oparciu o analizę dokumentacji, rozmowę 

z dyrektorem i mieszkańcami domu oraz wizję 

lokalną pomieszczeń DPS-u. 

Z  kolei protokół kontroli przeprowadzanej 

przez Małopolski Urząd Wojewódzki w  jed-

nym z  domów pomocy społecznej dla dzieci 

i  młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

wskazuje ogólnie, że zakres kontroli obejmował 

sposób realizacji przez DPS standardu świadczo-

nych usług na rzecz mieszkańców, kwalifikacje 

kadry, a  także realizację pozostałych zapisów 

Rozporządzenia w sprawie domów pomocy spo-

łecznej. Tak określony zakres kontroli jest oczy-

wiście bardzo szeroki i  obejmuje najważniejsze 

zadania placówki. 

Zalecenia pokontrolne mogą również doty-

czyć najróżniejszych aspektów działania domu. 

Wojewodowie zalecają zatem m.in.: 

 » wyposażenie domu w  windę z  uwagi na 

konieczność zapewnienia możliwości swo-

bodnego poruszania się po domu osób 

o ograniczonej sprawności,

 » rozeznanie możliwości uczestniczenia miesz-

kańców placówki w  terapii organizowanej 

w  warsztatach terapii zajęciowej w  najbliż-

szym sąsiedztwie,

 » umożliwienie mieszkańcom kontaktu z psy-

chologiem oraz opracowanie i  stosowanie 

programu zajęć z  psychologiem obejmu-
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WYJAŚNIENIE

W wydaniu nr 4 (6) lipiec–sierpień 2017 „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” został 
opublikowany artykuł Kontrola sędziego w DPS-ie. W tekście autor zaznacza, że sędzia kontroluje 
wyłącznie domy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Ze względu 
na pojawiające się wśród Czytelników wątpliwości co do słuszności tego stwierdzenia poniżej 
przedstawiamy wyjaśnienie, które przygotował autor tekstu – Michał Łyszczarz.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób 
z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz 
sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z  2012 r. poz. 1147) Rozporządzenie określa szczegóło-
wy sposób i tryb sprawowania kontroli legalności przyjęcia i przebywania w szpitalach psychia-
trycznych i domach pomocy społecznej, zwanych dalej w Rozporządzeniu „placówkami”, osób 
z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw, warunków, w jakich osoby te przebywają, 
oraz sposób dokumentowania tej kontroli. Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym, czyli 
określa sposób dokonywania kontroli przez sędziego w DPS-ach. Wskazanie, które typy DPS-ów 
mogą być kontrolowane przez sędziego, następuje natomiast w akcie wyższego rzędu – Ustawie 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 882).

Przyjęciu interpretacji, zgodnie z którą akt ten dotyczy sprawowania kontroli we wszystkich 
DPS-ach, przeczy regulacja zawarta w akcie wyższego rzędu, czyli art. 43 ust. 1 Ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego, zgodnie z którym do domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 
osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo sędzia ma prawo wstępu o każdej porze 
w celu kontroli legalności przyjęcia i przebywania w takim DPS-ie osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, przestrzegania ich praw, a  także kontroli warunków, w  jakich przebywają. Regulacja ta 
wskazuje zatem wyraźnie, że sędzia kontroluje wyłącznie domy dla osób chorych psychicznie 
i  niepełnosprawnych intelektualnie (co prawda w Ustawie wskazuje się na dom przeznaczony 
dla osób upośledzonych umysłowo, ale z uwagi na fakt, że taki typ domów nie został określony 
w Ustawie o pomocy społecznej, uznaje się, że domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
są najbliższe określeniu obecnemu w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego). Rozporządze-
nie jest natomiast aktem wykonawczym, uszczegóławiającym zasady dokonywania kontroli przez 
sędziego, ale nie może rozszerzać posiadanych przez niego uprawnień.  

jącego: badanie psychologiczne, terapię 

psychologiczną i  poradnictwo psycholo-

giczne dla mieszkańców,

 » przestrzeganie zapisów Rozporządzenia 

w  sprawie ochrony przeciwpożarowej bu-

dynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 

w  zakresie terminu aktualizacji instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres zaleceń jest niezwykle szeroki i trud-

no wskazać jedną materię, która zdecydowa-

nie przeważa w tematach kontroli – oczywiście 

z  wyjątkiem kontroli dokumentacji, która jest 

stałym elementem kontroli dokonywanych 

przez wojewodę. ewentualne nieścisłości w tej 

dokumentacji natychmiast staną się przedmio-

tem stosownego zalecenia. 

PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),

 » Rozporządzenie MPS z  dnia 23 marca 2005 r. 

w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 ze zm.).

MIchał łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z  zakresu 

prawa samorządu terytorialnego i fi-

nansów publicznych, pracuje w Urzę-

dzie Miasta w Dąbrowie Górniczej
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alternatywa edenu  
– innowacyjna  
koncepcja opieki  
nad mieszkańcem

„alternatywa�edenu

„

�jest�propozycją�prozdrowotnego�modelu�domu�
dla�seniorów,�w�którym�jakość�ich�życia�ulega�radykalnej�poprawie.�
uniwersalizm�tego�wzorca,�opartego�na�holistycznym�podejściu�do�
potrzeb�mieszkańców,�w�którym�pierwszoplanowe�znaczenie�ma�ich�
godność,�pozwala�na�zastosowanie�go�nie�tylko�w�domach�pomocy�
społecznej,�ale�we�wszystkich�placówkach�pomocy�społecznej.�

Krystyna Berdyńska

Twórcą koncepcji jest dr William Thomas, 

który, sprawując w  latach 90. opiekę 

medyczną nad mieszkańcami pewnego 

domu dla seniorów w stanie Nowy Jork, odkrył, 

że zaburzenia psychosomatyczne i  przewlekłe 

dolegliwości osób starszych nie mają podło-

ża organicznego, a  często jedyną przyczyną 

stwierdzonych objawów chorobowych jest sa-

motność. Rozwiązanie tego problemu zaowo-

cowało stworzeniem modelu placówki, której 

struktura i  sposób opieki nad mieszkańcami 

wyklucza tego typu zaburzenia. 

Nazwanie modelu „Alternatywą edenu” 

(dalej: Ae) miało pokazać kierunek i  cel dzia-

łania, jakim jest stworzenie takiego miejsca, 

w którym mieszkaniec może żyć i funkcjonować 

w  sposób optymalny, prawidłowy, w  szczę-

ściu i  zadowoleniu. Ae nie jest utopią, próbą 

stworzenia raju w  zwykłym codziennym życiu. 

Z pozoru nie ma w niej niczego oryginalnego 

i  odkrywczego, ale to nie przypadek, że kon-

cepcja dr. Thomasa w wielu krajach cieszy się 

niesłabnącym powodzeniem od ponad 20 lat. 

Zajmując się setkami pacjentów w  pode-

szłym wieku, dr Thomas obserwował i  anali-

zował, jakie czynniki i w jakich konfiguracjach 

wpływają na ich samopoczucie, zdrowie psy-

chiczne i fizyczne. Działania ewaluacyjne oraz 

badania empiryczne mieszkańców i  persone-

lu prowadzone w  placówkach, które kolejno 

wdrażały model Ae, doprowadziły do stwo-

rzenia spójnej i efektywnej konstrukcji „Alter-

natywy edenu”. Wyodrębnione w niej zasady 

można zastosować z  powodzeniem w  innych 

placówkach wsparcia społecznego.

Zasady�instytucjonalnej�opieki�
zgodne�z�tezami�modelu�AE
U podstaw koncepcji Ae leży twierdzenie, że za 

cierpienie seniorów w  znacznej mierze są od-
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powiedzialne trzy zjawiska: samotność, bezrad-

ność i nuda.

Najprostszą, postulowaną przez dr. Tho-

masa metodą walki z poczuciem samotności są 

osobiste relacje personelu (opiekunek, tera-

peutów, pielęgniarek) z podopiecznym. Twórca 

Ae zaleca nawiązywanie bliższych, bardziej oso-

bistych relacji z mieszkańcami. lepsze wzajem-

ne poznanie się, wymiana przyjaznych emocji 

poprawi nastrój i samopoczucie osoby starszej.

Długotrwałe doświadczanie przez seniora 

własnej bezradności przygnębia go. Zepchnię-

cie go do pozycji osoby, która tylko bierze, nie 

dając nic w zamian, obniża jego poczucie war-

tości. Dlatego należy wspomagać jego aktyw-

ność w samoobsłudze (higiena własnego ciała, 

zmiana odzieży, przyrządzanie i spożywanie po-

siłków). Instytucja przyjazna starszemu człowie-

kowi musi tak organizować jego codzienność, 

by mógł przekonać się, że jeszcze coś potrafi, że 

sam może coś zrobić, że może być samodzielny 

i potrzebny innym ludziom, że jego życie nadal 

ma sens. To może być zachęta do zaopiekowania 

się mniej samodzielnym mieszkańcem w czasie 

spaceru czy rekreacji w ogrodzie, do wspólne-

go z opiekunem czy innym seniorem upieczenia 

ciasta. Ważne jest stwarzanie okazji do podej-

mowania wyborów, np. na zajęciach rozwijają-

cych zdolności muzyczne senior powinien mieć 

wpływ na dobór repertuaru, a  na spotkaniach 

z  dietetykiem możliwość zapoznania się z  pro-

pozycją jadłospisu i wprowadzania w nim zmian. 

Istotne jest również uczestnictwo mieszkańca 

w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

w czasie tworzenia, modyfikacji i ewaluacji jego 

indywidualnego planu wsparcia. To wszystko 

utwierdza go w przekonaniu, że jego decyzje są 

ważne, że ma wpływ na swoje życie. 

Przeciwwagą dla nudy jest celowe, choćby 

nieznaczne odejście od rutynowego przebiegu 

dnia, w taki sposób, aby mogły zdarzać się w nim 

sytuacje nieprzewidywalne, pojawiały się spon-

taniczne reakcje na wypowiedzi seniora, a  ak-

tywności były planowane w taki sposób, by nie 

wypełniały całego wolnego czasu mieszkańca. 

Placówka nie może być totalną instytucją, musi 

znajdować się w  niej przestrzeń na osobiste 

preferencje seniora. Umożliwienie mu swobod-

nego, niezależnego planowania własnej aktyw-

ności, składanie propozycji dotyczących sposobu 

organizacji czasu wolnego, aktywnego uczestni-

czenia w życiu placówki poprzez pełnienie funk-

cji w  społeczności mieszkańców (prowadzenie 

biblioteki, opieka nad nowo przybyłym miesz-

kańcem, bycie członkiem samorządu domu), 

rezygnacja z  posługiwania się biurokratyczną, 

sztywną strukturą, dopuszczenie do współdecy-

dowania to najlepsze sposoby na wzrost poczu-

cia godności mieszkańca jako osoby.

Senior potrzebuje przyjaznej przestrzeni 

do zamieszkania – tym bardziej, że nieodwra-

calne opuszczenie swojego domu i pożegnanie 

się z  dotychczasowym stylem życia wywołuje 

stres, frustrację, a niekiedy nawet traumę. We-

dług dr. Thomasa dom dla seniorów nie powi-

nien być kojarzony z wyrzeczeniami, narzuconą 

rezygnacją, poddaniem się. Przeciwnie, ma to 

być miejsce „chronione”, w którym osoba w po-

deszłym wieku będzie czuła się dobrze i będzie 

zadowolona.

Najkorzystniej byłoby, gdyby senior mógł 

zamieszkać w  DPS-ie w  pokoju jednoosobo-

Ważne jest stwarzanie okazji do podejmowania 
wyborów.
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wym, z  własną łazienką, aby mógł wyposażyć 

swoje nowe miejsce w  meble z  poprzedniego 

mieszkania. Ustawienie w pokoju własnych, zna-

nych od wielu lat mebli, upięcie w oknach swo-

ich firan, zawieszenie na ścianach pamiątkowych 

rodzinnych zdjęć łagodzi szok związany z prze-

nosinami do nowego – i  często niechcianego 

– miejsca zamieszkania.

Duże budynki polskich DPS-ów z dużą licz-

bą mieszkańców są zaprzeczeniem koncepcji 

dr. Thomasa, który postuluje, aby domy opieki 

były kompleksem 10 jednoosobowych pokoi 

z centralnie położoną jadalnią i otwartą kuch-

nią. Pokoje powinny być urządzone w stylu od-

powiadającym ich mieszkańcom, opieka pielę-

gniarek i opiekunek zbliżona do opieki domo-

wej, bez izolowania się personelu w specjalnie 

wydzielonym pomieszczeniu, niedostępnym 

dla mieszkańców. Ten postulat nie jest jed-

nak warunkiem koniecznym i  niezbędnym do 

zastosowania modelu, a  to oznacza, że każdy 

DPS może wdrażać tę koncepcję. Rzeczywistą 

przeszkodą może być raczej opór personelu 

przed dokonaniem zmian niż niedostateczne 

warunki architektoniczne budynku.

Autor koncepcji ogromną wagę przywią-

zuje do zielonej przestrzeni wokół i  we-

wnątrz placówki. Ogród, grządka, trawnik, 

doniczki itp. to rozwiązania dające wiele moż-

liwości podejmowania aktywności wpisującej 

się w  holistyczne postrzeganie i  przeżywanie 

własnego „ja”. Ważne, aby dobrane rośliny 

nie tylko dostarczały tlenu, ale też jonizowa-

ły powietrze, usuwały szkodliwe substancje 

i nieprzyjemne zapachy. W placówkach można 

zorganizować ogródki przydomowe – mogą to 

być rabaty kwiatowe, grządki z warzywami se-

zonowymi. Osobom poruszającym się na wóz-

kach i mniej sprawnym można zaproponować 

opiekę nad roślinami posadzonymi na wysoko 

podniesionych rabatach czy stołach ogrodni-

czych, na których można pielęgnować rośliny 

bez konieczności schylania się. Zimą można 

prowadzić uprawy roślin w  ogrodach zimo-

wych – oszklonych werandach, doświetlonych 

korytarzach. Ważny jest dobór roślin: letnich 

– odpornych na suszę i  choroby, takich jak 

lawenda, aksamitka, nagietek, i  całorocznych 

– niwelujących szkodliwe promieniowanie, 

jak paprocie czy skrzydłokwiaty, pachnących: 

geranium, mięta, i estetycznych: storczyki, an-

turium, 

Wyzwaniem jest włączenie zwierząt jako 

stałego, a nie okazjonalnego elementu placów-

ki. Z  jednej strony zwierzęta domowe łagodzą 

skutki samotności, z drugiej zaś wymagają sta-

łej, regularnej aktywności, troski i opieki miesz-

kańca. Zajmowanie się kanarkiem, chomikiem, 

małym psem czy kotem daje seniorom poczucie 

bycia potrzebnym, wywołuje radość, pozwala 

na wzrost optymizmu i patrzenie w przyszłość 

z nadzieją. Jest napędem do działania, wzmac-

nia poczucie odpowiedzialności, odsuwa na 

dalszy plan własne dolegliwości, zmniejsza kon-

centrowanie się na własnych problemach.

Obecność zwierząt w polskich DPS-ach nie 

jest sprawą powszechną. Dyrektorzy najczę-

ściej nie wyrażają zgody na przyjęcie do domu 

mieszkańca z psem czy kotem z obawy przed 

sprzeciwem personelu i  innych mieszkańców. 

Na pewno można przekonać niezdecydowa-

nych do wprowadzenia do placówki mniej ab-

sorbujących stworzeń, np. rybek w  akwarium. 

Dobrym pomysłem jest również organizowanie 

w DPS-ie zajęć z psami, takich jak zajęcia wizy-

tujące czy terapia z udziałem psów.

Dr Thomas w  swoim modelu podkreśla 

rolę integracji międzypokoleniowej, twier-

dząc, że domy opieki nie mogą być idealną 

enklawą wyłącznie dla starszych osób i że se-

niorów nie wolno izolować. Obecność dzieci 

i  młodzieży, dialog pomiędzy generacjami, 

wymiana „dóbr”, tj. mądrości seniorów, ich 

doświadczenia życiowego oraz spontaniczne-

go, radosnego, trochę hałaśliwego sposobu 

bycia młodych, a  także ich umiejętności, np. 
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obsługi komputera, daje osobom starszym 

możliwość miłego spędzenia czasu, a młodych 

uczy szacunku i  cierpliwości. Obydwie grupy 

uczą się wzajemnie rozumieć swoje potrzeby 

czy opinie. Dla realizacji tej zasady koniecz-

ne jest nawiązanie stałej współpracy z  pobli-

ską szkołą czy przedszkolem i  organizowanie 

wspólnych aktywności, takich jak np. opieka 

młodych w czasie spaceru nad seniorami po-

ruszającymi się na wózkach, udział seniorek 

w projekcie „Poczytaj mi, babciu” adresowa-

nym do przedszkolaków.

Koncepcja Ae podkreśla, że godna starość 

bazuje na godnym traktowaniu przez opieku-

nów. W aspekcie godności można rozpatrywać 

opiekę medyczną, która ma służyć wyłącznie 

terapii i pielęgnacji mieszkańców. Nie należy jej 

stosować do zapanowania nad starszym człowie-

kiem. Należy odejść od powszechnie praktyko-

wanego w relacjach z podopiecznymi zdystanso-

wanego klinicznego modelu kontaktów. Dr Tho-

mas postuluje opiekę otwartą, zaangażowaną 

i przyjazną. Wskazuje na konieczność zmian na 

wielu płaszczyznach relacji pomiędzy personelem 

a  seniorami. Opiekunowi przypisuje rolę sprzy-

mierzeńca nowego życia w  starości, swoistego 

asystenta, który powinien regularnie przeprowa-

dzać refleksję, odpowiadając na dwa zasadnicze 

pytania: „Czy moja praca podwyższa jakość życia 

seniora?”, „Czy moje staranie o dobro starszego 

człowieka służy mojemu osobistemu rozwojowi 

w roli zawodowej, jakiej się podjąłem?”. Opieka 

w tym ujęciu jest dialogiem, dawaniem i braniem. 

Profesjonalnie pomagający oferuje seniorowi 

przyjaźń i otrzymuje przyjaźń. Razem, wspólnym 

siłami, tworzą autentyczny dom.

podsumowanie
Wdrożenie modelu „Alternatywy edenu” wy-

maga zmiany sposobu myślenia i odejścia od 

stereotypowego postrzegania seniora. Nie 

jest on wyłącznie mieszkańcem, pacjentem, 

klientem, usługobiorcą. Jest osobą, która ko-

rzysta w maksymalnie możliwym zakresie z za-

chowanych zasobów, sił, zdolności i talentów, 

która może realizować w  swoim życiu posta-

wę aktywną. A  jeśli zabraknie zdrowia i sił na 

aktywność, priorytetowego znaczenia nabiera 

intensyfikowanie relacji międzyludzkich: se-

niora z  personelem, rodziną, wolontariusza-

mi – dialog człowieka z  człowiekiem. Warto 

podjąć trud dostosowywania placówki, którą 

zarządzamy, do wymogów koncepcji Ae. Na 

początek można zacząć od relacji – nie wyma-

gają one nakładów finansowych, ale potrzeb-

ne jest przygotowanie personelu do stopnio-

wego wprowadzania zmian poprzez szkolenia, 

dyskusje oraz podnoszenie świadomości, ja-

kim kapitałem ludzkim dysponujemy, z  jakimi 

możliwościami i  ograniczeniami. Zmiana sto-

sunków międzyludzkich i ich poprawa pobudzi 

w naturalny sposób potrzebę stworzenia przy-

jaznych warunków życia seniorów. Koncepcja 

„Alternatywy edenu” może być dla każdej pla-

cówki punktem odniesienia w  procesie pod-

noszenia jakości usług.
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inspirujące praktyki 
motywacja do zmiany

do�domów�pomocy�społecznej�trafiają�osoby,�które�z�różnych�powo-
dów�znalazły�się�w�trudnej�sytuacji�życiowej.�czasami�dodatkowo�mają�
one�problem�alkoholowy.�jak�pracować�z�tak�specyficznym�mieszkań-
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pytania�odpowiada�dyrektor�dps-u�w�pleszewie�grzegorz�grygiel.�opo-
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Rozmowa z Grzegorzem Grygielem 

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie ma 

kilka lokalizacji, ponieważ sama placów-

ka mieści się pod czterema adresami. 

Składają się na nią trzy oddziały – oddział dla 

przewlekle somatycznie chorych, dla przewlekle 

psychicznie chorych mężczyzn z pododdziałem 

dla osób uzależnionych od alkoholu oraz od-

dział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet 

(w  Fabianowie) – i  Dzienny Dom Senior Plus. 

Łącznie DPS świadczy usługi dla 341 osób, co 

czyni go drugim co do wielkości DPS-em w Wiel-

kopolsce. 

Pododdział dla osób uzależnionych od al-

koholu działa od 2012 r. i  jest jednym z dwóch 

tego typu miejsc w Polsce. Jego funkcjonowa-

nie opiera się na nowatorskim programie tera-

peutycznym, który został stworzony specjalnie 

na jego potrzeby, jest dostosowany do możli-

wości intelektualnych mieszkańców i  uwzględ-

nia różnorodne ograniczenia wynikające z wieku 

i choroby.

Dyrektor domu, Grzegorz Grygiel, bierze 

udział w  licznych projektach organizowanych 

przez różne instytucje. Nawiązuje również 

współpracę z  zagranicznymi domami pomocy 

społecznej w  celu wymiany doświadczeń, co 

przekłada się na nowatorskie rozwiązania, które 

wdraża w zarządzanym przez niego DPS-ie.

Państwa DPS, a  w  zasadzie pododdział, jest 

pionierem w zakresie niesienia pomocy uzależ-

nionym od alkoholu mieszkańcom. Dzielą się 

Państwo swoją praktyką?

Tak, po wizytach studyjnych pracowników 

i  osób zarządzających innymi DPS-ami, które 

odbywają się w naszej placówce, widać wyraź-

nie, jak ważne jest dzielenie się tym pomysłem 

i  dobrą praktyką z  innymi DPS-ami. Podczas 

wizyt studyjnych pracownicy DPS-ów z  zacie-

kawieniem słuchają o sposobie funkcjonowania 

naszego pododdziału. Mieszkaniec uzależniony 

od alkoholu jest bowiem specyficznym klien-

tem – jest osobą z podwójną diagnozą, trafia 

do DPS-u ze względu na trudną życiową sytu-

ację, a na dodatek ma problem alkoholowy.

Ważne jest dzielenie się dobrymi prakty-

kami. Warto organizować więcej tego typu 

wizyt studyjnych dla kadry innych placówek, 

proponować im ofertę szkoleniową, aby po-

kazać, że możliwa jest praca z  uzależnionym 

mieszkańcem. Nie musi powstawać w Wielko-

polsce od razu kilkanaście oddziałów dla osób 
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uzależnionych od alkoholu, ale warto podzielić 

się wiedzą na temat tego, jak pracujemy z tym 

specyficznym i wymagającym klientem.

Kiedy powstawał pododdział, nie było jeszcze 

typu domu dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Pododdział powstał w 2012 r., wtedy mogliśmy 

otworzyć placówkę dla osób uzależnionych 

od alkoholu, ale jako pododdział oddziału dla 

osób przewlekle psychicznie chorych. W  tym 

roku, ze względu na nowelizację Ustawy o po-

mocy społecznej, weszło w  życie Rozporzą-

dzenie w sprawie domów pomocy społecznej, 

które umożliwia tworzenie odrębnego typu 

domów. To usankcjonowanie sytuacji, którą my 

w  pewien sposób stworzyliśmy już wcześniej. 

Rozporządzenie zostało znowelizowane i część 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem tego 

typu oddziałów została unormowana. Niestety 

nadal jest kilka kwestii wymagających zmiany.

W  jaki sposób pozyskali Państwo pracowni-

ków, którzy docelowo mieli pracować z miesz-

kańcami uzależnionymi?

Przyjęliśmy pewien specyficzny model funkcjo-

nowania, tzn. na początku zastanawialiśmy się, 

czy mają pomagać nam w pracy z mieszkańcami 

specjaliści terapii uzależnień, czy zorganizować 

w  inny sposób realizację programu terapeu-

tycznego. Wówczas stwierdziliśmy, że w  na-

szym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie 

skorzystanie z doświadczenia dotychczasowych 

pracowników naszej placówki, czyli osób, które 

już miały do czynienia z mieszkańcami, z ich pro-

blemem alkoholowym i wiedzą, jak postępować 

w danej sytuacji. Znają mieszkańców, wiedzą, jak 

się zachowują, czego można się po nich spo-

dziewać. Ostatecznie ta koncepcja przeważyła 

– przeszkoliliśmy wszystkich naszych pracow-

ników, każda osoba, począwszy od pokojowej, 

przez opiekunkę, pielęgniarkę, aż po terapeutę, 

została przeszkolona przez specjalistów wskaza-

nych przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Następnie pracowni-

cy w grupach merytorycznych przeszli dodatko-

wy cykl szkoleń, który uprawnia ich do realizo-

wania programu terapeutycznego na oddziale. 

Na początku pracownicy byli szkoleni przez 

specjalistów, czy teraz również mogą liczyć na 

ich pomoc?

Przez cały czas współpracujemy z osobami, które 

szkoliły naszych pracowników. Osoby te opraco-

wały autorski program terapeutyczny specjalnie 

dla naszego domu, z  rozpisaniem poszczegól-

nych działań i  zadań. Pracujemy w  ten sposób 

do dziś. Aby kontynuować pracę i  sprawdzać 

realizację programu terapeutycznego przez 

naszych pracowników, co roku odbywa się od 

dwóch do czterech spotkań superwizyjnych ze 

specjalistami. Podczas wizyty zapoznają się oni 

z problemami, które zgłaszają pracownicy, głów-

nie dotyczącymi pracy z  mieszkańcami. Jeżeli 

obserwujemy, że pewien blok zadań nie jest 

konieczny, natomiast inny wymaga rozszerzenia, 

jest to zgłaszane podczas superwizji i wówczas 

następuje płynna zmiana w programie terapeu-

tycznym. Jesteśmy więc cały czas pod kontrolą 

specjalistów terapii uzależnień, którzy od same-

go początku z nami pracowali. 

Jakie są efekty pracy pododdziału?

Często efekty są mylnie interpretowane i pod-

czas kontroli (np. PCPR) jesteśmy pytani, ile 

osób nie pije, ilu jest abstynentów… Musimy 

mieć świadomość, że mieszkaniec uzależniony 

od alkoholu jest specyficznym klientem, dla nas 

ważna jest zmiana modelu picia osoby uzależ-

nionej. Kiedy mieszkaniec po pewnym czasie 

pobytu na pododdziale nie pije alkoholu w du-

żych ilościach, jak miało to miejsce kiedyś – to 

jest dla nas istotne. Zaznaczmy, że problem al-

koholizmu w DPS-ach jest bardzo duży, zatem 

nawet zmiana modelu picia jest dla nas określo-

nym efektem terapeutycznym. Trudno jest do-

prowadzić te osoby do pełnej abstynencji, ale 
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widzimy w nich chęć zmiany. Już zmiana mo-

delu picia powoduje, że nie ma awantur, inter-

wencji policji czy ochrony – to znacząca różnica 

w stosunku do punktu wyjścia.

Na czym bazuje Państwa program?

Nasz program bazuje na motywacji do zmiany. 

Staramy się zaoferować taki pakiet zajęć i  tre-

ningów, który pozwoli odciągnąć mieszkań-

ca od picia, a  z  drugiej strony wyłuskać jego 

umiejętności, które może wykorzystać na pod-

oddziale. Jeżeli ktoś jest dobry w krawiectwie, 

a mamy takiego mieszkańca, to udostępniamy 

mu maszynę krawiecką, dzięki której może szyć, 

realizować się. Szukamy jego dobrych stron, 

żeby nie czuł wyłącznie, że jest alkoholikiem, 

który niczego nie potrafi. Wskazujemy aktyw-

ność, w której może się wykazać. 

Większość dyrektorów nie wie, jak postępować 

z  mieszkańcami z  problemem alkoholowym, 

Państwo możecie im pomóc.

Nasz pododdział nie jest lekiem na całe zło, 

praktyka pokazuje, że pododdziały takie jak nasz 

nie powstają. Wynika to z  obaw natury finan-

sowej i  merytorycznej. Po otworzeniu naszego 

pododdziału odbieraliśmy telefony od zaintere-

sowanych tym tematem osób z  różnych miejsc 

w Polsce. Miałem wrażenie, że w każdym z wo-

jewództw niebawem powstanie chociaż jedna 

tego typu placówka, ale to wszystko ucichło. Nie 

jesteśmy w stanie przyjąć dużej liczby mieszkań-

ców, wciąż mamy kilkudziesięcioosobową kolej-

kę, ale możemy podzielić się wiedzą i  chętnie 

to zrobimy. Być może niektóre placówki będą 

chciały skorzystać z naszych praktyk. 

Współpracują Państwo z zagranicznymi placów-

kami w celu wymiany doświadczeń i pomysłów 

na temat najlepszych praktyk w zakresie świad-

czonych usług. Jak rozpoczęła się współpraca?

To wszystko jest pokłosiem projektu inwesty-

cyjnego, który realizowaliśmy najpierw jako 

powiat, a później jako placówka – beneficjent 

ostateczny w  ramach programu Pl07 finanso-

wanego z  Funduszy Norweskich – „Poprawa 

standardu opieki zdrowotnej nad osobami star-

szymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz 

z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. Był 

to duży projekt realizowany pod kątem nasze-

go DPS-u, z jednej strony składający się z dużej 

części inwestycyjnej, a z drugiej skupiający się 

na działaniach miękkich. Obok tego projektu 

Ministerstwo Zdrowia organizowało wyjazdy 

studyjne do Norwegii, dzięki czemu miałem 

okazję skorzystać trzy razy z  takich wyjazdów. 

Blok spotkań w Norwegii odbywał się z przed-

stawicielami placówek niosących pomoc oso-

bom niesamodzielnym, m.in. domów pomocy 

społecznej czy szpitali. 

Z  jaką placówką udało się Państwu nawiązać 

wówczas współpracę?

Jako DPS Pleszew udało nam się nawiązać 

współpracę z  jedną z  placówek z  Norwegii 

Abildsø Nursing Home w  Oslo. Na jej zapro-

szenie i dzięki środkom z Funduszy Norweskich 

grupie 10 pracowników udało się polecieć do 

Norwegii i przyglądać się pracy m.in. z osobami 

starszymi, psychicznie chorymi. Nasz partner nor-

weski umożliwił nam wizytowanie różnych jedno-

stek przeznaczonych dla osób niesamodzielnych. 

Jakie korzyści przynosi tego typu współpraca 

i wyjazdy?

Wyjazdy są bardzo cenne dla placówek takich 

jak domy pomocy społecznej, które rzadko mają 

okazję współpracować z  partnerem zagranicz-

nym. Dzięki temu zyskuje się wyobrażenie o tym, 

jak funkcjonują zagraniczne placówki. Z  jednej 

strony widzę, że jako Polska nie odbiegamy bar-

dzo od poziomu norweskiego, chociaż wiado-

mo, że operujemy zupełnie innymi pieniędzmi. 

Obrazowo można powiedzieć, że nasze budżety 

i koszty funkcjonowania oraz koszt pobytu miesz-

kańca w  Norwegii mnożone są razy 10. Taka 
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jest przepaść, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast 

z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na infrastruktu-

rę, gonimy już wysoko rozwinięte kraje i wygląda 

to coraz lepiej. Mamy coraz lepszy sprzęt, stara-

my się stwarzać coraz większe przestrzenie dla 

mieszkańców. Ta współpraca stanowi też platfor-

mę umożliwiającą podpatrywanie rozwiązań, któ-

re u nas nie są do końca znane i realizowane.

Jakie rozwiązanie przenieśli Państwo do swojej 

placówki?

Będąc w Norwegii, widzieliśmy ogrody senso-

ryczne, zaopatrzone dodatkowo w  elementy 

animaloterapii. Kury, kaczki, pawie przecha-

dzały się swobodnie obok domu pomocy spo-

łecznej. Nie ukrywam, że skorzystaliśmy z tego 

pomysłu i przygotowaliśmy wniosek w ramach 

wielkopolskich innowacji społecznych – konkur-

su organizowanego przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu. Wstępnie uda-

ło nam się uzyskać dofinansowanie. 

Chcą Państwo stworzyć ogród sensoryczny na 

terenie placówki?

Tak, chcemy stworzyć ogród sensoryczny, miejsce, 

w  którym mieszkańcy będą mogli zaopiekować 

się zwierzętami. Wychodzimy z taką oto inicjaty-

wą: z jednej strony mamy mieszkańca zależnego, 

któremu musimy pomagać, a  z  drugiej strony 

chcemy stworzyć sytuację, kiedy on będzie poma-

gał, w tym przypadku zwierzętom, będzie się nimi 

opiekował. Ktoś będzie zależny od niego, zwie-

rzęta będą czekały na jego przyjście, nakarmienie 

itd. Chcemy umieścić w  ogrodzie kury i  króliki. 

Myślimy również o  zaplanowaniu ścieżki senso-

rycznej, gdzie mieszkaniec będzie miał styczność 

z różnorodnym podłożem, np. drewnem, kamie-

niami, piaskiem. Planujemy też przygotować bla-

ty robocze dla osób na wózkach inwalidzkich, na 

których będą mogły np. sadzić rośliny. Poza tym 

będzie tam miejsce na ognisko, grill, miejsce do 

ćwiczeń, roślinność. Chcemy stworzyć miejsce 

sensoryczne, aby oddziaływać na wiele zmysłów. 

Czego brakuje polskim domom pomocy spo-

łecznej?

Nowych technologii, które widać w innych kra-

jach, np. w Hiszpanii, gdzie również udało mi 

się gościć – oglądałem funkcjonowanie domów 

pomocy, tam nacisk na nowoczesne technolo-

gie jest bardzo duży. 

Jaki pomysł wynieśli Państwo z wizyt w placów-

kach hiszpańskich?

Chcemy wprowadzić zinformatyzowanie obie-

gu wszelkich informacji na temat mieszkańca, 

dzięki któremu rodzina zdalnie, za pomocą in-

ternetu, mogłaby sprawdzać, co mieszkaniec 

robi w danym momencie, kiedy ma wizyty leka-

rza, jakie ma wyniki itd. Rodziny rzadko mogą 

przyjeżdżać do naszych mieszkańców, tym bar-

dziej że w większości są z całej Polski. 

Czy zaobserwował Pan różnice w działaniu pla-

cówek w zakresie pracy z mieszkańcami uzależ-

nionymi od alkoholu?

W jednym z domów pomocy społecznej w Sta-

vanger w Norwegii prowadzono oddział podobny 

do naszego. Jedno z pięter budynku było prze-

znaczone dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Okazało się, że stosuje się tam inny model tera-

pii, tzn. my kładziemy nacisk na to, żeby w okresie 

realizacji programu terapeutycznego mieszkaniec 

zachował abstynencję, a tam stosowano kontro-

lowane picie. Pracownicy dozują ilość alkoholu, 

którą dany mieszkaniec spożywa w ciągu dnia. 

Rozmawiała Anna Rusin

GrzeGorz GryGIel   

Dyrektor Domu Pomocy Społecz-

nej w Pleszewie

Pełną wersję wywiadu znajdą Państwo w pane-

lu klienta na stronie www.oficynamm.pl.
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pies w dps-ie  
zajęcia wizytujące  
i terapeutyczne

w�dps-ach�coraz�częściej�organizowane�są�zajęcia�z�udziałem�psów.�pies�
może�wspierać�proces�terapii�czy�brać�udział�w�zajęciach�aktywizują-
cych�mieszkańców.�

Magdalena Nawarecka-Piątek

pies, jak żadne inne zwierzę, potrafi współ-

pracować z  człowiekiem, wspierać go 

i  pomagać w  bardzo wielu dziedzinach 

życia. Jednocześnie dzięki swojej elastyczności 

jest w stanie przystosowywać się do zmieniają-

cego się otoczenia i wymagań, co również czyni 

z  niego doskonałego towarzysza. Niesamowi-

ta więź łącząca człowieka z psami sprawia, że 

obecnie zwierzęta te pracują w  bardzo wielu 

obszarach, począwszy od tradycyjnych (takich 

jak polowanie czy pasterstwo), a  skończyw-

szy na niedawno odkrytych, takich jak pomoc 

w  wykrywaniu raka, przewidywaniu ataków 

epilepsji czy wspieraniu procesu terapii. Każde 

z  tych zadań psy wykonują z właściwym sobie 

oddaniem i zaangażowaniem, ale to naszą – lu-

dzi – rolą jest takie przygotowanie i wyszkolenie 

czworonogów, aby praca była dla nich zrozu-

miała, a przez to łatwiejsza. 

Dogoterapia czy też kynoterapia to dwie 

niepoprawne nazwy używane na określenie 

różnego rodzaju zajęć z  udziałem psów. Są 

one mylące, ponieważ niewiele mówią o  ro-

dzaju zajęć, które opisują. Pies może bo-

wiem zarówno wspierać proces prowadzenia 

terapii (terapia z  udziałem psa), motywować 

podczas nauki (edukacja z udziałem psa), jak 

i  brać udział w  różnych zajęciach aktywizują-

cych (zajęcia wizytujące z psami). Warto zwra-

cać uwagę na nazwy, ponieważ dzięki nim od 

razu wiemy, jakie kompetencje powinien po-

siadać zespół (człowiek i  pies) odwiedzający 

placówkę. Jeżeli szukamy terapeuty, to nie-

zależnie od tego, czy osoba pracuje z  psem 

czy bez niego, powinna mieć wykształcenie 

terapeutyczne (potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami). Jeżeli natomiast zależy nam 

tylko na zajęciach, podczas których pies od-

wiedza podopiecznych, to jego przewodnik 

niekoniecznie musi być terapeutą, choć warto, 

aby miał wiedzę z zakresu behawioru psa oraz 

podstaw kontaktu z pacjentem. 

W  DPS-ach i  placówkach pobytu dzien-

nego najczęściej stosuje się dwie formy zajęć 

z psami – najbardziej popularne są zajęcia wi-

zytujące, dość często spotyka się także terapię 

z udziałem psów. 

zajęcia�wizytujące
Zajęcia wizytujące polegają na odwiedzinach 

mieszkańców placówki przez czworonoga. Pies 

wraz z przewodnikiem odwiedzają indywidual-

nie każdego z  pacjentów. Niektóre spotkania 

odbywają się w  pokojach, czasami nawet na 

łóżkach (u osób, które nie mogą chodzić), inne 

zaś organizowane są w  salach świetlicowych. 
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Podczas takich spotkań głównym celem jest 

poprawa samopoczucia osoby odwiedzanej. 

Z  licznych badań wynika, że sama obecność 

psa powoduje fizjologiczne zmiany w  orga-

nizmie człowieka – zmniejsza się poziom hor-

monów związanych ze stresem (kortyzol, ad-

renalina), a  zwiększa się poziom hormonów 

odpowiedzialnych za dobre samopoczucie 

(m.in. serotonina i  oksytocyna). Co ciekawe, 

przy regularnych odwiedzinach można zaob-

serwować zmiany w zachowaniu pacjentów nie 

tylko w trakcie, ale także przed i po wizycie psa. 

Znaczącą rolę odgrywa tu również przewod-

nik zwierzęcia, który spotyka się z pacjentami, 

rozmawia z nimi i okazuje im zainteresowanie. 

Jeżeli jest on obdarzony dużą empatią, potrafi 

aktywnie słuchać i  akceptuje podopiecznych, 

sprawia, że korzyści z zajęć wizytujących są jesz-

cze większe. 

Scenariusz spotkań jest zwykle dość podob-

ny: ponieważ są to krótkie (5–10 minut) odwie-

dziny u  pacjentów, na ogół obejmują one po-

dejście z  psem, przywitanie (podczas którego 

pacjent może psa pogłaskać, przytulić się, po-

rozmawiać) – i czasami nie potrzeba nic więcej. 

Zdarza się, że podczas zajęć wizytujących pies 

wykonuje z pacjentem określone zabawy – przy-

nosi rzucone przedmioty, pokazuje sztuczki czy 

wykonuje zadania z zakresu posłuszeństwa, jed-

nak to nie one stanowią o sukcesie wizyty. Dla 

podopiecznych najważniejsze jest, że pies, który 

ich odwiedza, cieszy się na spotkanie. 

zajęcia�terapeutyczne
Zajęcia terapeutyczne są prowadzone przez 

terapeutę, czyli osobę z  wykształceniem tera-

peutycznym. Może to być fizjoterapeuta, tera-

peuta pedagogiczny czy psychoterapeuta. Tak 

jak w przypadku każdej innej terapii ważne, aby 

osoba pracująca z  psem miała odpowiednie 

kompetencje. 

W DPS-ach najczęściej prowadzone są te-

rapie: psychologiczna oraz fizjoterapia. Dla 

wielu mieszkańców fizjoterapia jest podstawą 

poprawy jakości ich życia – ze względu na nie-

pełnosprawność lub wiek osoby mieszkające 

w placówkach mają trudności z samodzielnym 

poruszaniem się lub sprawnym wykonywaniem 

samoobsługowych czynności wymagających 

sprawności manualnej. Z  badań opubliko-

wanych we Włoszech (e. Mossello, A. Ridol-

fi, A.M. Mello, G. lorenzini, F. Mugnai et al., 

Animalassisted activity and emotional status of 

patients with Alzheimer’s disease in day care, 

2011) wynika, że osoby starsze w  obecności 

psa ćwiczą dłużej (średnio o 30 proc.) i mniej 

uskarżają się na dolegliwości bólowe. Skłonne 

są także wykonywać ćwiczenia, których odma-

wiają bez obecności psa. 

Zakres wsparcia, jakiego „udziela” czwo-

ronóg, jest bardzo szeroki. Najczęściej jego 

rolą jest motywacja i poprawa nastroju miesz-

kańca (także dzięki regulacji gospodarki hor-

monalnej), ale niezwykle często psy wykonują 

również konkretne ćwiczenia. Osoba, która ma 

problemy z  chodzeniem, może wyprowadzać 

go na spacer, dzięki czemu jej motywacja zna-

cząco rośnie, mieszkaniec nie zniechęca się 

też po wykonaniu kilku chwiejnych kroków. 

Psy aportują przedmioty rzucane ręką, ko-

pane nogą, cieszą się z wykonania ćwiczenia 

wskazanego przez fizjoterapeutę (np. poprzez 

Zajęcia wizytujące polegają na odwiedzinach 
mieszkańców placówki przez czworonoga.
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danie głosu lub podskok). W  przypadku nie-

których niepełnosprawności doskonale spraw-

dza się naśladowanie psa – pokonywanie toru 

przeszkód, raczkowanie, turlanie się czy czoł-

ganie. Ćwiczenia te dają mieszkańcom dużo 

radości, a jednocześnie doskonale usprawnia-

ją motorykę dużą. 

pies�w�domu�seniora
Stowarzyszenie Zwierzęta ludziom od 2014 r. 

realizuje program terapii z  udziałem psa dla 

podopiecznych Centrum Alzheimera – pla-

cówki dla osób w podeszłym wieku dotknię-

tych chorobą Alzheimera, demencją lub in-

nymi zaburzeniami. Zajęcia terapeutyczne 

odbywają się w  niewielkich grupach (sześć–

osiem osób) i są na nich obecne dwa zespo-

ły terapeutyczne (człowiek i  pies). Głównym 

celem terapii jest opóźnienie rozwoju cho-

roby Alzheimera, a  więc stymulowanie pra-

cy mózgu. Oprócz ćwiczeń „pamięciowych” 

(np. zgadywania, który przedmiot schował 

pies albo gdzie jest ukryta zabawka dla psa) 

prowadzone są również zabawy sensoryczne: 

dotykowe (głaskanie psa, dotykanie różnych 

zabawek – twardych, miękkich, kolczastych 

etc.), węchowe (wąchanie słoiczków zapa-

chowych i  obserwowanie wąchającego psa, 

wąchanie różnych smakołyków, odtwarzanie 

na podstawie zapachu nazwy owocu/jedzenia 

etc.), słuchowe (wskazywanie z  zamkniętymi 

oczami miejsca, gdzie znajduje się pies, licze-

nie szczeknięć, odtwarzanie rytmu stukania 

pazurków po podłodze) i  wiele innych, czę-

sto łączących w sobie wykorzystanie różnych 

zmysłów.

Prowadzący zajęcia starają się także akty-

wizować seniorów ruchowo – przy demencji, 

alzheimerze i  chorobach otępiennych bardzo 

częstym objawem jest apatia – niechęć do sa-

modzielnej aktywności, która skutkuje osłabie-

niem fizycznym i niepełnosprawnością. Dlatego 

tak ważne jest, aby seniorzy chcieli się ruszać 

i  aby mieli do tego wysoką motywację. Już 

samo przyjście do sali, w  której odbywa się 

spotkanie z psem, jest ruchem, a podczas zajęć 

uczestnicy często wykonują ćwiczenia wymaga-

jące wstania z krzesła i podejścia do zwierzęcia 

lub wykonania z  nim określonej sekwencji ru-

chów. Osoby starsze bardzo starają się być bli-

sko psa, nawet przy dużych trudnościach wstają 

z foteli, krzeseł czy nawet wózków inwalidzkich, 

żeby zrobić kilka kroków w jego kierunku, po-

zwolić mu przejść pod swoimi nogami albo po-

kazać przedmiot, który pies ma przynieść. Nie-

wątpliwą zaletą tych spotkań jest motywacja 

seniorów, niewymagająca próśb czy namowy 

ze strony personelu. 

pies�w�dps-ie�dla�osób�chorych�
psychicznie�
Choroby psychiczne to kategoria bardzo szero-

ka i trudno mówić ogólnie o terapii z udziałem 

psa dla osób z chorobami psychicznymi, ponie-

waż każda z nich ma inne potrzeby i możliwo-

ści. Niemniej jedną z podstawowych trudności, 

z  jakimi zmagają się mieszkańcy DPS-ów, jest 

trudność w  adaptacji do codziennego życia. 

Wiele argumentów przemawia za tym, 
że obecność psa wpływa pozytywnie na 

mieszkańców placówek.
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Dlatego celem zajęć najczęściej bywa właśnie 

pomoc w nawiązaniu kontaktu z rzeczywistością, 

podjęciu codziennych obowiązków lub czyn-

ności samoobsługowych. Ponieważ obecność 

psa jest czymś nietypowym na terenie DPS-u, 

a możliwość kontaktu z nim jest dla większości 

mieszkańców bardzo pożądana, mają oni wy-

soką motywację do zapamiętywania informacji, 

wdrażania w życie reguł i przestrzegania zasad. 

W jednym z programów realizowanych od 

2015 r. przez Stowarzyszenie Zwierzęta lu-

dziom w jednym z domów pomocy społecznej 

postawiono za cel poprawę funkcjonowania 

podopiecznych podczas codziennej rutyny. 

Zajęcia odbywały się o  8.00, były pierwszą 

aktywnością danego dnia. O  ile na początku 

programu większość osób z  grupy spóźniała 

się na nie, przychodziła w piżamach, bez po-

rannej toalety, o  tyle w  trakcie trwania pro-

gramu można było obserwować, jak grupa 

się zmienia. Z  czasem jej członkowie zaczęli 

przychodzić na zajęcia ubrani, odpowiednio 

przygotowani, spóźnienia były coraz rzadsze. 

Sami podopieczni mówili, że zajęcia są dla 

nich ważną częścią dnia i zależy im na tym, aby 

być na całym spotkaniu z psem i odpowiednio 

się do niego przygotować. Personel placówki 

przyznał, że dzień, w którym odbywały się za-

planowane zajęcia ze zwierzętami, był dniem, 

kiedy obserwowali lepsze funkcjonowanie 

podopiecznych – po usystematyzowanym po-

czątku dnia łatwiej im było wejść w pozostałe 

zajęcia punktualnie i  z odpowiednim przygo-

towaniem. 

pies�w�dps-ie�dla�osób�
niepełnosprawnych�fizycznie�
i�intelektualnie
Osoby mieszkające w  tego typu DPS-ach 

wymagają kompleksowego wsparcia na bar-

dzo wielu poziomach. Pies, odpowiednio 

do tego przygotowany, może uczestniczyć 

niemal w  każdym rodzaju wsparcia, począw-

szy od fizjoterapii, a  na terapii zajęciowej 

kończąc. Ważne, aby każdy rodzaj zajęć pro-

wadzony był przez profesjonalistę – jeżeli 

zwierzę ma wspomagać proces rehabilitacji 

ruchowej, konieczna jest także obecność fi-

zjoterapeuty, który może, lecz nie musi, być 

jednocześnie przewodnikiem psa. Zajęcia 

mogą być prowadzone także przez zespół 

dwóch współpracujących z sobą specjalistów 

Warto pamiętać, że oprócz korzyści 
terapeutycznych obecność psa ma bardzo dobry 

wpływ na zdrowie fizyczne podopiecznych.
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– fizjoterapeuty znającego potrzeby pacjenta 

i  terapeuty z psem (lub wolontariusza), który 

rozumie swojego czworonoga i  jest w  stanie 

odpowiednio dopasować ćwiczenia wskazane 

przez terapeutę. 

Bardzo dobrze sprawdza się również wpar-

cie psa podczas wszelkich zajęć pedagogicz-

nych – obecność zwierzęcia może doskonale 

uzupełniać naukę kolorów, matematyki, czy-

tania i  pisania. Podopieczni chętniej czytają 

wyrazy, kiedy pies przynosi je na tabliczce, niż 

kiedy nauczyciel o to prosi. Tak samo dzieje się 

w  trakcie nauki matematyki – ciekawsze jest 

dodawanie i  odejmowanie, aby wyliczyć por-

cję karmy dla psa (który schrupie ją, jeśli wynik 

będzie poprawny), niż układanie kolorowych 

patyczków. 

jak�rozpocząć�współpracę�
placówki�z�terapeutą�i�psem?�
Jeżeli celem spotkań byłaby terapia, warto 

zweryfikować kwalifikacje prowadzącego – czy 

ma ukończone odpowiednie studia lub kursy, 

czy posiada wiedzę z  zakresu terapii, jaką ma 

prowadzić, oraz jaki kurs i szkolenie ma za sobą 

w dziedzinie terapii z udziałem psa.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja psa – ja-

kie ma szkolenia (certyfikaty) oraz czy na pew-

no jest w odpowiednim wieku – ma ukończone 

dwa lata lub nie jest w  wieku emerytalnym. 

Warto też spytać prowadzącego, ile godzin 

w tygodniu pracuje pies – zazwyczaj psy nie są 

w  stanie pracować wydajnie więcej niż sześć 

godzin w  tygodniu i  przeciążanie ich pracą 

może wpłynąć na bezpieczeństwo zajęć. 

Kolejnym krokiem jest ustalenie terminów 

wizyt i zasad bezpieczeństwa – kto z persone-

lu będzie obecny, czy prowadzący potrzebują 

wsparcia. Warto podpisać umowę – niezależnie 

od tego, czy odwiedzająca placówkę osoba bę-

dzie wolontariuszem, czy pracownikiem. 

Jeżeli celem spotkań byłoby odwiedza-

nie mieszkańców w pokojach, również warto 

sprawdzić kompetencje zespołu. Czy przewod-

nik psa ma doświadczenie i odpowiednie kur-

sy oraz czy pies spełnia podstawowe wymogi 

– jest w odpowiednim wieku (co najmniej dwa 

lata) oraz ma zdane egzaminy dopuszczające 

do pracy jako pies wizytujący. 

Pomocne może się też okazać wsparcie du-

żej organizacji zajmującej się terapią i edukacją 

z udziałem psów. Takie organizacje dysponują 

doświadczeniem i zespołem specjalistów, zda-

rza się również, że pozyskują dofinansowanie 

na swoje działania ze źródeł publicznych, dzięki 

czemu DPS ponosi mniejsze koszty. Warto jed-

nak sprawdzić doświadczenie organizacji oraz 

standardy, na jakie się powołuje. 

dlaczego�warto�korzystać�ze�
wsparcia�psów�w�dps-ach?�
Wiele argumentów przemawia za tym, że 

obecność psa wpływa pozytywnie na miesz-

kańców placówek. Takie wizyty są także przy-

jemnym urozmaiceniem pracy dla samego 

personelu. 

Warto pamiętać, że oprócz korzyści tera-

peutycznych obecność psa ma bardzo dobry 

wpływ na zdrowie fizyczne podopiecznych. 

Z  danych American Heart Association wyni-

ka, że obecność psa zmniejsza ciśnienie krwi, 

obniża poziom stresu, reguluje uwalnianie ad-

renaliny, a  przez to zmniejsza ryzyko chorób 

serca, co czyni z psów doskonałych towarzyszy 

dla seniorów i  osób zagrożonych chorobami 

serca. Jak podkreśla ewa Bukowian (Stosunek 

do zwierząt a poczucie osamotnienia i poziom 

depresji u starszych mieszkańców domów po-

mocy społecznej, Wrocław 2012), mieszkańcy 

DPS-ów, oprócz problemów zdrowotnych, 

często borykają się także z  samotnością, po-

czuciem bycia niepotrzebnym czy wręcz by-

cia ciężarem dla otoczenia. Odwiedziny psa, 

który cieszy się na spotkanie, nie narzeka, 

że znów słyszy te same historie, i  nie zwraca 

uwagi na niedoskonały wygląd, sprawiają, że 
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Komentarz 

W ramach współpracy prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie z fundacją „Ra-

zem z psem” naszych podopiecznych odwiedza Beri – suczka rasy labrador. Placówka przeznaczo-

na jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zajęcia polegają na spo-

tkaniach grupowych oraz wizytach indywidualnych w pokojach mieszkańców, również w obłożnym 

stanie. Nasze doświadczenia pokazują, że ta metoda pracy z mieszkańcami ma wyłącznie zalety, 

przynosi wiele pozytywnych efektów, a przede wszystkim wspomaga proces rehabilitacji. 

Na kontakt z psem mieszkańcy reagują z dużym entuzjazmem. Oczekują na wizyty, często do-

pytują, kiedy pies ponownie ich odwiedzi. Bardzo chętnie uczestniczą w grupowych spotkaniach, 

które polegają głównie na zabawie z czworonogiem, rzucaniu piłeczką, głaskaniu i przytulaniu. 

Podopieczni zadają pytania dotyczące jego pielęgnacji, tresury i upodobań. Każdy z nich chce 

dotykać miękkiej sierści psa i mieć z nim bliski kontakt. Są wyraźnie zainteresowani tego typu 

aktywnością i deklarują chęć dalszego uczestniczenia w spotkaniach. 

Istotne są również indywidualne zajęcia wizytujące w pokojach osób leżących, które mają 

znacznie ograniczony kontakt z otoczeniem zewnętrznym. Odwiedziny psa są dla nich nowym 

i pozytywnym doświadczeniem, którym mogą dzielić się z personelem czy ze swoimi bliskimi. 

Obserwujemy, że spotkania te dają podopiecznym wiele radości, pozwalają choć na chwilę zapo-

mnieć o chorobie i łagodzą poczucie osamotnienia. Pies okazuje im bezwarunkową akceptację, 

nie zważa na ich ograniczenia, nie ocenia i nie oczekuje niczego w zamian. Kontakt z czworono-

giem pomaga mieszkańcom radzić sobie z trudnymi emocjami. Jest też okazją do zaspokojenia 

potrzeby zatroszczenia się o kogoś bliskiego, zaopiekowania się słabszym stworzeniem i kształto-

wania poczucia bycia dla kogoś ważnym. U niektórych osób budzą się wspomnienia beztroskie-

go dzieciństwa i rodzinnego domu albo przypominają one sobie swoich dawnych pupili.

Pozytywne efekty wizyt dostrzegamy również po ich zakończeniu. Obserwujemy u podopiecz-

nych wyraźną poprawę nastroju i  zwiększoną skłonność do pozytywnego myślenia. Spotkania 

z psem pozostają tematem rozmów i są miło wspominane, a Beri staje się bohaterem powtarza-

nych anegdot. Ta metoda pracy jest ceniona również przez personel placówki, dla którego wizyta 

psa jest także radosnym wydarzeniem i przełamaniem codziennej rutyny. Pozytywne emocje, które 

powstają podczas spotkań, wpływają korzystnie na kształtowanie relacji między ludźmi. Dają spo-

sobność do wejścia w interakcję z grupą, rodzi się przestrzeń do wspólnych rozmów. 

Nasze doświadczenia pokazują, że każdy kontakt podopiecznych ze zwierzętami jest przyjem-

nym doznaniem. Jednak najlepsze efekty uzyskujemy dzięki odpowiednio przeprowadzonym za-

jęciom ze specjalnie wyszkolonym psem. Mamy szczęście pracować z wyjątkowo sympatycznym 
i łagodnie usposobionym czworonogiem oraz 

jego opiekunem, który jest dobrym specjali-

stą. 

MaGdalena słyś 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

podopieczni czują się zauważeni i  docenieni. 

Pamiętajmy jednak, że pies jest w  tej pracy 

partnerem, a  nie narzędziem. Razem z  tera-

peutą stanowią zespół, który, rozumiejąc się 

i ufając sobie, może zdziałać naprawdę wiele 

dla dobra innych. 

MaGdalena  

naWarecka-PIątek

Pedagog, terapeuta integracji senso-

rycznej, prezes i  instruktor Stowarzy-

szenia Zwierzęta ludziom, dyrektor 

Centrum Terapii Rozwoju Dziecka 

AURIN
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metoda ruchu  
rozwijającego 
metoda�w.�sherborne�to�sposób�na�wspomaganie�i�stymulowanie�roz-
woju�fizycznego�i�emocjonalnego�podopiecznych.�jakie�są�jej�dodat-
kowe�korzyści?�na�czym�polega�i�jakie�ćwiczenia�można�stosować?

Anna Ziółkowska-leśna

W  latach 60. XX w. nauczycielka 

wychowania fizycznego i  fizjote-

rapeutka Weronika Sherborne na 

bazie szkoły Rudolfa labana oraz własnych do-

świadczeń wypracowała system ćwiczeń, który 

nazwała: Metodą Ruchu Rozwijającego. Głów-

ną ideą metody jest posługiwanie się ruchem 

jako narzędziem wspomagania rozwoju psy-

choruchowego i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Weronika Sherborne oparła swój system 

na naturalnych potrzebach dziecka, które są 

zaspokajane podczas kontaktu z  dorosłymi. 

Powodzenie tej metody polega na jej natural-

ności i  prostocie, a  jej podstawowe założenia 

polegają na rozwijaniu przez ruch:

 » świadomości własnego ciała i usprawniania 

ruchowego,

 » świadomości przestrzeni i działania w niej, 

 » dzielenia przestrzeni z  innymi ludźmi i na-

wiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne 

ma na celu stworzenie podopiecznemu okazji 

do poznania własnego ciała, usprawniania mo-

toryki, poczucia swojej siły i sprawności – a więc 

możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń rucho-

wych uczestnik może poznać przestrzeń, w któ-

rej się znajduje, przez co przestaje ona być dla 

niego groźna. Podopieczny nabiera do siebie 

zaufania, czuje się bezpieczny, staje się otwarty 

na inne osoby przebywające w tej samej prze-

strzeni, nawiązuje z nimi bliski kontakt, oparty 

na zaufaniu i współpracy.

W  Polsce metoda ta jest wykorzystywana 

w  różnych placówkach: oświatowych, w  do-

mach dziecka, domach pomocy społecznej itp. 

Obejmuje nie tylko podopiecznych z zaburze-

niami rozwoju, ale również z zaburzeniami emo-

cjonalnymi i  zaburzeniami zachowania. Może 

stanowić rodzaj wsparcia zarówno w  pracy 

z dziećmi, jak i młodzieżą oraz dorosłymi w róż-

nych trudnych dla nich sytuacjach, a także być 

formą ćwiczeń relaksacyjnych i odprężających.

Rolę „osób dorosłych”, tzn. współćwiczą-

cych, będących oparciem dla ćwiczącego pod-

czas zajęć, mogą odgrywać terapeuci, rodzice 

czy wolontariusze. W domach pomocy społecz-

nej, w których mieszkańcami są osoby należące 

do różnych grup wiekowych, do pełnienia funkcji 

dorosłego można wyznaczyć starszych kolegów. 

Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest in-

tegracja mieszkańców, a także nabywanie przez 

nich umiejętności opiekowania się drugą osobą. 

ćwiczenia�stosowane��
w�metodzie�w.�sherborne
1. Ćwiczenia prowadzące do poznania wła-

snego ciała – do najważniejszych części 

ciała, których poznanie i  opanowanie po-
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winno nastąpić jak najwcześniej, należą: 

stopy, kolana, uda i łydki. Ich kontrola jest 

niezbędna do utrzymania pełnej równowa-

gi ciała. Przykładowe ćwiczenia:

 » wyczuwanie brzucha, pleców, pośladków 

– leżenie na plecach, leżenie na brzuchu, 

ślizganie się na brzuchu w kółko (to samo 

na plecach), podciąganie do siebie kolejno 

nóg w siadzie (ręce są oparte wzdłuż tuło-

wia), kręcenie się na pośladkach w  kółko 

w  siadzie, a  następnie przewrót na plecy, 

podciąganie kolan do siebie i  chowanie 

głowy między kolana – następnie rozpro-

stowanie się do pozycji leżącej, czołganie 

się na brzuchu, czołganie się na plecach,

 » wyczuwanie nóg i rąk – podciąganie kolan 

do siadu skulnego, pchanie kolan do sia-

du prostego, rozcieranie i  poklepywanie 

kolan w  siadzie prostym, maszerowanie 

i bieganie z podnoszeniem wysoko kolan, 

chodzenie na sztywnych nogach, chodze-

nie na miękkich nogach, dotykanie podłogi 

palcami stóp w pozycji siedzącej, uderzanie 

piętami o  podłogę, uderzanie o  podłogę 

całymi stopami (szybko i wolno),

 » wyczuwanie łokci w  siadzie – dotykanie 

łokciami kolan, dotykanie prawym łokciem 

lewego kolana i odwrotnie,

 » wyczuwanie twarzy – wytrzeszczanie i mru-

żenie oczu, robienie zabawnych min,

 » wyczuwanie całego ciała – turlanie się, le-

żenie z rękami wzdłuż ciała (napinanie i roz-

luźnianie mięśni).

2. Ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność 

siebie i poczucie bezpieczeństwa w otocze-

niu – ćwiczenia te są ściśle związane z wcze-

śniej opisanymi, ich charakterystyczną cechą 

jest fakt, że są one wykonywane na podłodze. 

W tej grupie wyróżnia się ćwiczenia indywidu-

alne (dają możliwość wycofania się na krótką 

chwilę i  odpoczynku po trudnych ćwicze-

niach), ćwiczenia w parach i w grupie.

3. Ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kon-

taktu i  współpracy z  partnerem i  grupą 

– dają one podopiecznym możliwość prze-

żywania wspólnego wysiłku fizycznego. Roz-

wijają i  uczą koncentracji, zwracania uwagi 

na osobę, z  którą współdziała się w czasie 

ćwiczeń. Stanowią dobrą zabawę, której 

często towarzyszą śmiech i okrzyki radości. 

Takie reakcje pomagają uczestnikom po-

zbyć się nagromadzonych emocji i  napięć.

Przykładowe ćwiczenia w  parach (partner 

„aktywny” i partner „bierny”):

 » partnerzy siedzą oparci o  siebie plecami, 

jedna osoba pcha drugą, która stawia opór, 

następnie zamieniają się rolami,

 » uczestnicy stoją do siebie tyłem, jeden 

z  nich delikatnie kładzie się plecami na 

plecach partnera, który stara się częściowo 

przejąć jego ciężar,

 » jeden z  uczestników leży na brzuchu lub 

plecach, drugi ciągnie go za kostki,

 » podopieczny leży na brzuchu lub plecach, 

jego partner ciągnie go za przeguby rąk 

lub łokcie.

Przykładowe ćwiczenia w parach „przeciwko”:

 » „skała” – ćwiczący staje stabilnie w rozkroku 

podpartym, partner próbuje go przesunąć,

 » „worek” – podopieczny leży na brzuchu lub 

plecach, drugi uczestnik próbuje go prze-

sunąć,

Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzenie 
podopiecznemu okazji do poznania własnego ciała.
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 » „paczka” – uczestnik zwija się w  kłębek, 

a współćwiczący usiłuje go „rozpakować”.

Przykładowe ćwiczenia w parach „razem”:

 » partnerzy siedzą plecami do siebie, po czym 

wstają, nie odrywając się od siebie plecami,

 » „równowaga”– podopieczni stoją do siebie 

przodem, chwytają się za ręce, następnie 

odchylają się i  przechodzą do siadu, po 

czym wstają,

 » „kołysanie” – uczestnicy siedzą przodem 

do siebie z ugiętymi nogami, trzymając się 

za ręce lub przeguby, jeden z nich kładzie 

się na plecach, a następnie partner przycią-

ga go do siadu.

4. Ćwiczenia twórcze – pozwalają nawiązać 

i  pogłębić stosunki międzyludzkie, poznać 

sytuacje, których ćwiczący nie doświadczyłby 

ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne 

ułomności. Każdy może być twórcą w takim 

stopniu, w jakim sobie tego życzy, a płynące 

z tego faktu zadowolenie i radość pomagają 

osiągnąć harmonię i zwiększyć poczucie przy-

należności do grupy. Na uwagę szczególnie 

zasługują ćwiczenia twórcze w formie tańca.

przygotowanie�zajęć
Do pracy terapeutycznej metodą W. Sher- 

borne terapeuci i  pedagodzy są przygotowy-

wani w toku kształcenia wyższego. Istnieje moż-

liwość podniesienia kwalifikacji w tym zakresie. 

Przed zajęciami terapeuta powinien opraco-

wać ich scenariusz, ale nie zawsze musi z niego 

korzystać. Przebieg zajęć zależy zarówno od na-

stroju, jaki panuje w grupie, jak i od inwencji twór-

czej uczestników. Skład grupy powinien być stały 

i  liczyć od sześciu do czternastu osób. Dobrze, 

aby zajęcia odbywały się systematycznie, co 

najmniej raz w tygodniu, i trwały około godzinę. 

Należy zadbać o odpowiednie warunki lokalowe, 

np. salę gimnastyczną lub inne pomieszczenie 

nieograniczające przestrzeni, świeże powietrze, 

odpowiednie podłoże, np. parkiet, który nie 

ogranicza ruchów w  pozycji leżącej i  siedzącej. 

Pomieszczenie nie musi posiadać żadnych spe-

cjalnych urządzeń, podczas ćwiczeń można wyko-

rzystać jedynie koce, szarfy i materace. Wskazane 

jest, aby strój uczestników był swobodny i nie krę-

pował ich ruchów; w trakcie ćwiczeń podopieczni 

nie powinni mieć na sobie obuwia. 

Podczas zajęć terapeuta powinien stworzyć 

atmosferę życzliwości, akceptacji, swobody 

i  radości. Musi on okazywać zainteresowanie 

każdemu uczestnikowi i  szanować jego indy-

widualność oraz inicjatywę. Nie powinien zmu-

szać podopiecznych do ćwiczeń – zazwyczaj 

dołączają oni do grupy sami, gdy są na to goto-

wi. Na zakończenie zajęć warto przeprowadzić 

ćwiczenia wyciszające i uspokajające.

podsumowanie
Wprowadzenie do placówek zajęć prowadzo-

nych Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sher- 

borne pozwala w krótkim czasie dostrzec pły-

nące z  nich korzyści. Osoby uczestniczące 

w  ćwiczeniach nie tylko szybciej nabywają 

nowe umiejętności, ale także stają się bardziej 

aktywne fizycznie i twórczo oraz dużo bardziej 

otwarte na kontakty z  innymi. Szczerze dzielą 

się spontaniczną radością. W trakcie zajęć pro-

wadzący może wypracować z uczestnikami for-

mę komunikacji alternatywnej, która ma na celu 

przekazywanie ich potrzeb i odczuć. 

BIBlIoGraFIa:

 » M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, Metoda 

Weroniki Sherborne w  terapii i wspomaganiu roz-

woju dziecka, Warszawa 1992. 

anna zIółkoWska-leśna 

Kierownik Działu Terapii i  Rehabili-

tacji w  Domu Pomocy Społecznej 

w Matczynie

Przykładowy scenariusz zajęć znajdą Państwo 
w panelu klienta na stronie www.oficynamm.pl.
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Mieszkańcy  
z autyzmem. Część II 
coraz�częściej�do�domów�pomocy�społecznej�trafiają�osoby�z�diagnozą�
autyzmu.�specyfika�ich�potrzeb�wymaga�szczególnej�uwagi.�jak�powinien�
być�przygotowany�dps�na�przyjęcie�mieszkańców�z�autyzmem?

Anna Prokopiak

Specyfika potrzeb osób z autyzmem i moż-

liwych do zastosowania rozwiązań organi-

zacyjnych w placówkach pomocy społecz-

nej wymaga szczególnej uwagi. Aby podkreślić 

rolę środowiska w  rozwoju osoby z autyzmem, 

należy przywołać porządkujący dalsze rozważa-

nia model Piageta. 

model�piageta�
Od urodzenia po dorosłość struktury inteligencji 

są stale rozwijane, gdy człowiek spontanicznie 

działa w  swoim otoczeniu i  asymiluje oraz ako-

moduje coraz szerszy zakres bodźców. Według 

modelu niezbędne do rozwoju są cztery czynniki: 

dojrzewanie, aktywne zdobywanie doświadczeń, 

interakcje społeczne oraz równoważenie. Te czte-

ry czynniki oraz interakcje między nimi tworzą wy-

starczające warunki rozwoju poznawczego. Mo-

del w sposób symboliczny prezentuje rysunek 1.

Dojrzewanie, doświadczenie i  interakcje 

społeczne według Piageta nie wystarczą do pro-

cesu rozwoju poznawczego. Niezbędne jest przy 

tym także równoważenie. 

 » Czynniki dojrzewania (czynniki dziedziczne) 

nakładają ograniczenia na rozwój poznaw-

czy; ograniczenia te zmieniają się w  miarę 

dojrzewania.

 » Aktywne doświadczenie to możliwość mani-

pulacji. Działania te mogą mieć charakter fi-

zycznej manipulacji konkretnymi przedmiota-

mi lub manipulacji umysłowej (myślenia). Re-

alizacja potencjałów w każdym momencie roz-

woju zależy od aktywności człowieka w  jego 

środowisku, a  każdego rodzaju wiedza, jaką 
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dana osoba sobie konstruuje, wymaga od niej 

interakcji z przedmiotami lub ludźmi.

 » Interakcja społeczna to według Piageta wy-

miana myśli między ludźmi. Wszystkie formy 

interakcji interpersonalnych i  doświadczeń 

społecznych są ważne dla rozwoju intelek-

tualnego.

 » Równoważenie to regulator, który pozwala 

skutecznie włączyć do schematu nowe do-

świadczenie. 

Dokonując analizy modelu, należy stwier-

dzić, że rozwój każdego człowieka jest zależny 

od kilku czynników – tak jak ważny jest jego po-

tencjał (dojrzewanie i dziedziczenie), tak równie 

ważna jest jego aktywność w środowisku, inte-

rakcje z przedmiotami i ludźmi, interakcje inter-

personalne i  doświadczenia społeczne. Na ile 

ten model jest przydatny w pracy z osobą z au-

tyzmem w placówce pomocy społecznej? 

Po pierwsze – czynniki dojrzewania – wska-

zują na pewne ograniczenia, ale również poten-

cjał osoby z autyzmem. Często osoba ta ma jakiś 

obszar w swoim rozwoju, jakiś zakres zaintereso-

wań, które są dla niej wyjątkowo ważne – to jest 

potencjał, którego nie można zaprzepaścić, na 

którym można budować relacje. Poprzez zainte-

resowania niejednokrotnie da się nawiązać z nią 

bliższy kontakt. Istotne jest jednak, aby nie robić 

tego „na niby”. Jeśli osoba z autyzmem interesu-

je się pociągami, to zwykle wie o nich tak dużo, 

że nie powinniśmy udawać, iż się na tym znamy, 

podczas gdy tak naprawdę przeczytaliśmy na ten 

temat tylko krótki tekst. Mieszkaniec szybko zo-

rientuje się, że nie mamy wiedzy na ten temat. 

Warto przyjąć w tej sytuacji rolę zainteresowane-

go adepta tej wiedzy, rzetelnie uczyć się od oso-

by z autyzmem, okazując duże zainteresowanie. 

Temple Grandin – najbardziej znana osoba z au-

tyzmem, która posiada tytuł profesora, w jednym 

ze swoich wykładów proponuje, aby w  pracy 

z osobami z autyzmem zatrudniać ludzi z wyso-

kimi kwalifikacjami, np. emerytowanych infor-

matyków, maszynistów. Chodzi o to, aby byli oni 

mistrzami w swoim fachu, zaciekawili podopiecz-

nych, bo tylko wtedy zostaną obdarzeni zaufa-

niem i będą mogli występować w  roli partnera 

w podejmowanych wspólnie aktywnościach.

Po drugie – aktywne doświadczenie – oso-

ba z autyzmem wymaga dla swojego dobrostanu 

aktywności, pracy. Jeśli nie otrzyma interesującej 

propozycji, samą ją znajdzie. Realizowane aktyw-

ności wymyślone przez osobę z autyzmem bywają 

bardzo kłopotliwe dla otoczenia, dlatego zawsze 

warto zaproponować coś celowego, przynoszące-

go korzyść zarówno jej, jak i opiekunom. Często 

zaproponowanie takiej aktywności wymaga od 

nich dużej kreatywności. We Francji pewna do-

rosła osoba z  autyzmem uwielbiała słuchać róż-

nego rodzaju szumu – zaproponowano jej więc 

pracę w biurze przy niszczarce papierów (trwało to 

dziennie kilkanaście minut). Zadaniem mieszkańca 

domu opieki było zniszczenie wszystkich kartek, 

które nazbierały się w  biurze placówki w  ciągu 

dnia. Praca i  związane z  nią poczucie wartości 

z  powodu wykonywanego zadania ograniczyły 

wiele wcześniejszych trudnych zachowań pod-

opiecznego.

Interakcje społeczne – osoba z autyzmem, 

jak każda inna, potrzebuje relacji społecznych. 

Stereotypem jest myślenie, że jest ona zamknięta 

w swoim świecie. Oczywiście może tak się zda-

rzyć, jeśli nikt nie podziela jej zainteresowań czy 

Relacje z osobą z autyzmem buduje się poprzez 
wspólne zainteresowania, wspólne aktywności.
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nie szanuje jej potrzeb. Peter Schmidt – niemiec-

ki autor książek, z zaburzeniami ze spektrum au-

tyzmu, przyznaje, że ludzie są dla niego jak woda 

dla kaktusa. Nawet kaktus umiera bez wody, ale 

nie radzi sobie również, gdy jest jej za dużo.

Relacje z osobą z autyzmem buduje się po-

przez wspólne zainteresowania, wspólne aktyw-

ności. Potrzebuje ona konkretów, dokładnych 

danych w  pracy, ale również w  budowaniu re-

lacji. Jeśli umówimy się z nią na konkretną go-

dzinę, to musimy dotrzymać słowa i nie spóźnić 

się. Jeśli uszanujemy jej rzetelne podchodzenie 

również do błahych spraw, na pewno zbudujemy 

fundament do dalszych wspólnych działań. 

Aby mieszkaniec z autyzmem mógł prowa-

dzić satysfakcjonujące życie i  rozwijać się, po-

trzebna jest równowaga pomiędzy wymienio-

nymi wcześniej czynnikami. Pod tym względem 

osoby z autyzmem nie różnią się niczym od in-

nych – potrzebują ciekawych dla siebie aktyw-

ności, realizowanych z ludźmi respektującymi ich 

zainteresowania i potrzeby.

przykłady�programów�wsparcia
W ostatnich latach w wielu krajach europejskich 

wprowadzono kompleksowe programy wsparcia 

środowiska osób z  autyzmem. Przykładem jest 

program realizowany przez rząd francuski, a tak-

że program TeACCH. Oba okazały się sukcesem 

– dorośli z autyzmem mogli się dzięki nim rozwi-

jać w sprzyjających warunkach, a ich opiekunowie 

sprostać wszystkim potrzebom podopiecznych. 

Program wprowadzony przez francuski rząd 

w  1995 r. miał na celu pogłębienie wiedzy na 

temat autyzmu, identyfikację potrzeb oraz po-

prawę oferty pomocy dla osób dotkniętych tym 

zaburzeniem. Wspieranie osób z  autyzmem 

jest zorganizowane wokół specjalnie przygo-

R e K l A M A



 
/ MIESZKAńCy / Mieszkańcy z autyzmem. Część II 

/ 48 /

towanych centrów pomocy, które znajdują się 

w każdym z kilkudziesięciu regionów Francji. Za-

daniem centrów pomocy jest wczesna diagnoza, 

ocena rozwoju, harmonizacja działań, rozwój sie-

ci wsparcia, prowadzenie szkoleń, przekazywa-

nie informacji oraz ewaluacja działań.

Francuskie doświadczenia związane ze wspie-

raniem osób z autyzmem mają charakter komplek-

sowy – oprócz rozwiązań państwowych (central-

nych) istotne są także te wypracowane w ramach 

różnego typu stowarzyszeń o zasięgu krajowym. 

W  ich pracy bardzo ważne są takie aspekty jak: 

szacunek dla osób z autyzmem, integralność na 

dwóch płaszczyznach: fizycznej i psychicznej, au-

tonomia (niezależność, samostanowienie) oraz by-

cie w pełni obywatelem. Jedno z francuskich sto-

warzyszeń w odpowiedzi na potrzeby osób z auty-

zmem postuluje (i praktykuje zarazem) stworzenie 

systemu wsparcia uwzględniającego dodatkowo: 

dowartościowanie elementów przyjemności, kon-

troli i sukcesu, elastyczność, skoordynowaną sieć 

opieki, edukację strukturalną (struktura miejsca, 

czasu, aktywności oraz komunikacja alternatywna 

i  wspomagająca, pozawerbalna), dostosowanie 

środowiska, rozwijanie komunikacji oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych. Podkreśla się ważność 

wykorzystywania całej dostępnej wiedzy w  celu 

zapewnienia indywidualnych potrzeb osób z auty-

zmem. Powszechnie przyjęta jest teza, że tym, co 

buduje istotę ludzką i oznacza jej przynależność, 

jest relacja, świadomość drugiego człowieka oraz 

pozwolenie jej na uczestniczenie i  możliwie naj-

lepsze życie w społeczeństwie. Z tej zasady nie są 

wykluczone osoby z autyzmem.

Przykład francuski jest jedną z  propozycji. 

Placówkom prowadzonym w  Polsce w  ramach 

pomocy społecznej, takim jak np. DPS-y, trud-

no zapewnić takie warunki. Na realizację takiego 

projektu potrzebne są dodatkowe środki. Nale-

ży zatrudnić specjalistę z zakresu pracy z osobą 

z  autyzmem, często też terapeutę integracji 

sensorycznej, wyposażyć pomieszczenie do pro-

wadzenia terapii. Oprócz dodatkowych środków 

finansowych nieodzowne jest dostosowanie śro-

dowiska – pomieszczeń, organizacji pracy. Nie-

kiedy może się to odbyć bez dodatkowych kosz-

tów, ale wymaga znacznej elastyczności działa-

nia innych mieszkańców DPS-u i pracowników.

Innym przykładem spójnej strategii jest 

program TeACCH. TeACCH jest skrótem od 

Treatment and Education of Autistic and Com-

munication Handicapped Children (leczenie 

i edukacja Dzieci z Autyzmem i Upośledzeniem 

Komunikacji). Program powstał w  odpowiedzi 

na rosnącą rozpacz rodziców kierowanych ze 

swoimi dziećmi z instytucji do instytucji w latach 

60. XX w. i jest jedynym tak kompleksowym pro-

gramem dla środowiska osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu – zakłada całościowy model 

opieki nad osobami z autyzmem i ich rodzinami, 

terapię i edukację. Jest to również pierwszy pro-

gram obejmujący wsparciem osoby z autyzmem 

niezależnie od wieku.

Jego praktyczne zastosowanie to struktu-

ralizacja rozumiana jako sposób organizowania 

każdego obszaru/dziedziny tak, aby pomóc 

w orientacji. Jego celem jest: 

 » ułatwienie osobom z autyzmem orientacji,

 » zapewnienie przewidywalności,

 » stopniowe przyzwyczajanie do zmian – zwięk-

szenie elastyczności,

 » umożliwienie samodzielnego działania.

Strukturalizacja w  szczególności dotyczy 

przestrzeni, czasu oraz czynności i może być re-

alizowana za pomocą różnych form. Przestrzeń 

może być strukturalizowana poprzez klasyfikację 

– nadawanie znaczenia otoczeniu, wyznaczanie 

i wizualizację granic fizycznych, wyraźne określanie 

obszarów działania, tworzenie skojarzeń pomię-

dzy miejscem i rodzajem zajęć oraz odpowiednim 

zachowaniem podczas pracy, czy też eliminację 

lub zminimalizowanie rozpraszających bodźców 

wzrokowych i/lub słuchowych. Służyć temu może 

również podzielenie przestrzeni przeznaczonej dla 

grupy osób (oddzielenie każdego miejsca pracy 

od innych), wyznaczenie miejsca pracy poprzez 
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odpowiednie ustawienie mebli, np. od półki do 

półki, od szafki do stołu, czy wyznaczenie miejsca 

pracy poprzez wizualne oznaczenie.

Strukturalizacja czasu zwykle jest dokony-

wana za pomocą planu dnia albo konkretnych 

zajęć. Formy wizualizacji planów dnia i  zajęć 

powinny być dostosowane do poziomu funkcjo-

nowania osoby z autyzmem i obejmować przed-

mioty konkretne, przedmioty symboliczne, zdję-

cia, obrazki, piktogramy i napisy. Strukturalizacja 

czynności to przedstawianie konkretnych zadań 

i ich kolejności również w formie wizualnej. Musi 

być ona tak przygotowana, aby dostarczyć od-

powiedzi na pytania:

 » Co należy zrobić?

 » W jaki sposób to zrobić?

 » Ile należy zrobić?

 » Kiedy skończyć?

 » Co nastąpi potem? 

Dobór zadań i  aktywności zależny jest od 

umiejętności osoby z  autyzmem, jej mocnych 

stron, zainteresowań oraz zachowania podczas 

wykonywania zadań (w  tym: motywacji, umie-

jętności skupiania uwagi, czasu koncentracji na 

zadaniu, samodzielności).

Wszystkie działania proponowane w  ramach 

programu TeACCH mają prowadzić do uzyskania 

przez osobę z autyzmem maksymalnej niezależno-

ści i autonomii w jej najbliższym otoczeniu. Pomimo 

tego, że wiele placówek domaga się stworzenia 

jednolitego programu dla wszystkich osób z auty-

zmem, twórcy programu TeACCH przekonują, że 

w praktyce jest to niemożliwe. Zarówno w terapii, 

jak i w edukacji czy pomocy społecznej konieczne 

jest bowiem zastosowanie indywidualizacji działań 

w odniesieniu do każdej osoby.

Przedstawione dwie koncepcje pracy z oso-

bami z autyzmem – jedna oparta na relacji, a dru-

ga na strukturalizacji – nie wykluczają się wza-

jemnie i  nie wyczerpują wszystkich dostępnych 

propozycji. Pierwsza wydaje się być odpowiednia 

szczególnie dla tych osób, których poziom rozwo-

ju emocjonalnego pozostaje niski. Dla dorosłych 

z  autyzmem, którzy osiągnęli znaczący rozwój 

w obszarze komunikacji, ale ich poziom intelek-

tualny nadal wskazuje na funkcjonowanie na po-

ziomie upośledzenia umysłowego, struktura pro-

ponowana w programach TeACCH może pomóc 

w usprawnianiu funkcjonowania.

podsumowanie
W  literaturze przedmiotu znajdujemy coraz licz-

niejsze przykłady programów dla osób z  au-

tyzmem. Niektóre z  nich posiadają wiele cech 

wspólnych, inne znacząco się różnią. efektywność 

żadnego z  nich nie została całkowicie potwier-

dzona, żaden nie jest też skuteczny w  każdym 

przypadku, dlatego w  pracy z  osobami z  auty-

zmem nie można w sposób kategoryczny zalecać 

określonego programu. Niestety, tak jak dotąd 

niewiele jest znanych przyczyn autyzmu, tak nie 

istnieją trwale skuteczne programy terapeutycz-

ne. Jednocześnie kryteria ich doboru nie są jed-

noznaczne. Każdorazowo jednak strategia pracy 

powinna być wybierana w oparciu o możliwości 

i potrzeby osoby z autyzmem oraz jej rodziny.

W  następnym numerze cz. III na temat pracy 

z dziećmi z autyzmem i kryteriów doboru odpo-

wiedniego programu. 

BIBlIoGraFIa:

 » M. Parchomiuk, A. Prokopiak, Umysł, ciało, emocje 

i  seksualność osoby z autyzmem. „Społeczeństwo 

i Rodzina”, nr 38/2014, s. 10–22.

 » A. Prokopiak, Wsparcie osób z autyzmem w środo-

wisku wychowawczym, w: Kompetentne wspieranie 

osób z  niepełnosprawnością, red. B. Sidor-Piekar-

ska, lublin 2013, s. 11–33.

 » B. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjo-

nalny rozwój dziecka, Warszawa 1998.

dr anna ProkoPIak

Prezes zarządu Fundacji Alpha dzia-

łającej na rzecz osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu. Adiunkt w In-

stytucie Pedagogiki Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie
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aktywizacja zawodowa
podopiecznych 
środowiskowych 
domów samopomocy

dobrze�dobrana�i�wykonywana�praca�daje�satysfakcję�i�poczucie�wła-
snej�wartości�oraz�może�stać�się�zachętą�do�rozwoju�osobistego.�praca�
dla�osób�niepełnosprawnych�może�mieć�ponadto�charakter�terapeu-
tyczny�lub�leczniczy.

Agnieszka Kołodziejczak

praca w życiu człowieka odgrywa ogrom-

ną rolę i  spełnia różne funkcje. Dzięki 

niej człowiek przede wszystkim uzyskuje 

dochody, które są źródłem utrzymania i zaspo-

kajania potrzeb materialnych, ale realizuje rów-

nież swoje potrzeby niematerialne. 

Pracując, człowiek jest czynny umysłowo, 

zaangażowany emocjonalnie i  fizycznie, co 

może wywoływać poczucie szczęścia. Praca 

może mieć także aspekt społeczny, ponie-

waż uczestniczą w  niej różne grupy ludzi, 

a wytworzone przez nich dobra lub usługi są 

przeznaczone dla wielu odbiorców. Świado-

mość tego powiązania może dawać poczucie 

bycia potrzebnym i  ważnym. Można przyta-

czać wiele pozytywnych aspektów pracy, ale 

jedno jest pewne – jest ona dla człowieka 

wartością. 

Praca w  kontekście niepełnosprawności 

nabiera jeszcze innego wymiaru. Osobom nie-

pełnosprawnym daje ona poczucie wartości 

i użyteczności społecznej poprzez włączenie ich 

w  tworzenie dóbr lub usług potrzebnych spo-

łeczeństwu, którego są członkami. Dla wielu 

z nich może mieć ponadto charakter terapeu-

tyczny lub leczniczy. Ma to duże znaczenie dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Codzienny 

obowiązek wyjścia z domu i podjęcia czynności 

związanych z pracą porządkuje ich życie, moty-

wuje do działania i walki z własnymi słabościa-

mi, wzmacnia integrację osobowości i zwiększa 

samodzielność. 

elementy pracy znajdujemy w  zajęciach 

realizowanych przez środowiskowe domy sa-

mopomocy (dalej: ŚDS), takich jak terapia za-

jęciowa czy treningi funkcjonowania w codzien-

nym życiu. Jednak po kilku latach działalności 

ośrodka i funkcjonowania w nim osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami 

psychicznymi może okazać się, że jego oferta 

jest zbyt mała, aby zaspokoić potrzeby niektó-

rych uczestników. Ośrodki, które stosują zasadę 

indywidualizacji w pracy terapeutycznej, łatwo 

rozpoznają taką sytuację. Warto wtedy poszu-
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kać nowych form wspierania rozwoju osób nie-

pełnosprawnych.

W ŚDS-ie mogą funkcjonować dwie formy 

treningów pracy dla osób niepełnosprawnych: 

organizowane w ośrodku i poza nim. Obydwie 

dają możliwość przygotowywania uczestników 

do podjęcia pracy. 

treningi�pracy�poza�śds-em��
–�przykład
Treningi pracy w jednym ze środowiskowych do-

mów samopomocy dla osób z  niepełnospraw-

nością intelektualną i  zaburzeniami psychiczny-

mi są organizowane dla osób chętnych, które 

wyraziły wolę rozwoju zawodowego, a  więc są 

zmotywowane, oraz dla tych, które w przyszło-

ści chciałyby podjąć zatrudnienie w  zakładzie 

aktywności zawodowej. Ponadto propozycja tre-

ningów pracy skierowana jest do osób, które nie 

mają przeciwwskazań zdrowotnych. 

Treningi pracy organizuje fundacja, która 

prowadzi gospodarstwo rolne. Miejscem pracy 

jest ogród, suszarnia i hala produkcyjna. W ogro-

dzie praktykanci sieją, uprawiają, pielęgnują 

i zbierają zioła, a w suszarni suszą je, przetwarza-

ją, ważą i pakują. W hali produkcyjnej podopiecz-

ni wykonują prace pomocowe przy tłoczeniu 

soku, tam odbywa się również ręczne nalewanie 

soku, etykietowanie butelek, pakowanie goto-

wych produktów, sprzątanie. Na każdym etapie 

pracy obecni są pracownicy merytoryczni funda-

cji odpowiedzialni za swój dział oraz opiekun ze 

środowiskowego domu samopomocy. 

Celem treningów pracy jest opanowanie 

umiejętności i podstawowych kompetencji nie-

zbędnych w pracy. Szczegółowe cele treningu 

zawodowego opracowane przez organizatora 

treningów są następujące:

 » opanowanie podstawowych kompetencji 

społecznych niezbędnych w  pracy – na-

stawienie na współpracę, rozumienie i wy-

konywanie poleceń, koncentracja na wy-

konywanych czynnościach, odpowiedni 

stosunek do przełożonego, przygotowanie 

miejsca pracy i dbałość o jego stan, higiena 

ciała,

 » właściwa postawa wobec pracy – moty-

wacja, punktualność, staranność, odpo-

wiedzialność, zdolność do kontynuowania 

pracy mimo niepowodzeń,

 » umiejętność pracy – dobre tempo (zindy-

widualizowane), wykorzystywanie posiada-

nych umiejętności, systematyczność, cią-

głość pracy, wytrwałość,

 » opanowanie niezbędnych umiejętności za-

wodowych – czynności praktycznych ukie-

runkowanych na stanowisko bądź wycinek 

stanowiska pracy w  rolnictwie i  powiąza-

nym przetwórstwie,

 » sprawdzenie predyspozycji do wykonywa-

nia pracy na określonym stanowisku – od-

porność na temperaturę, stan zdrowia po-

zwalający na pracę w wymuszonej pozycji.

Treningi pracy realizowane są przez dwa tygo-

dnie z częstotliwością co półtora miesiąca. Trwają 

cyklicznie przez cały rok. W praktykach uczestniczy 

siedem osób, które wyraziły taką wolę. Wszyscy 

praktykanci mają wykonane badania lekarskie 

i  posiadają zaświadczenia o  braku przeciwwska-

zań do wykonywania określonej pracy. 

Podopieczni uczestniczący w  treningach 

bardzo lubią tę formę aktywności. Praca 

w  ogrodzie, w  kontakcie z  przyrodą, jest dla 

osób niepełnosprawnych atrakcyjna, interesu-

jąca i relaksująca. Uczestnicy zajęć, oprócz na-

uki określonych czynności, uczą się też nowych 

umiejętności i wchodzą w nowe relacje z oto-

czeniem. Udział w praktykach poza ośrodkiem 

jest dla nich ciekawym i  wzbogacającym do-

świadczeniem.

treningi�pracy�w�śds-ie�–�przykład
Inną, nieco łatwiejszą w organizacji propozycją 

treningów pracy może być podjęcie współpra-

cy z zakładem produkcyjnym i organizacja pra-

cy chałupniczej na terenie ŚDS-u.
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Jeden ze środowiskowych domów samopo-

mocy współpracuje z  zakładem produkującym 

osprzęt elektrotechniczny. Uczestnicy w ramach 

terapii zajęciowej skręcają elementy osprzętu 

elektrycznego. Zakład, z  którym współpracuje 

ośrodek, przywozi części i odbiera skręcone ele-

menty. Po stronie ŚDS-u  pozostaje zakupienie 

narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy 

– są to przede wszystkim śrubokręty.

Cele tego rodzaju treningów pracy są po-

dobne do założeń pierwszego opisanego przy-

kładu: opanowanie prostych czynności i  umie-

jętności zawodowych, wdrażanie do przestrze-

gania czasu pracy, uczenie systematyczności czy 

wytrwałości. Ten rodzaj zajęć skierowany jest do 

osób mniej samodzielnych, które wymienione 

czynności mogą wykonywać pod stałą opieka te-

rapeuty, oraz osób, które ze względu na rodzaj 

niepełnosprawności nie znajdą zatrudnienia w za-

kładzie aktywności zawodowej. Zajęcia są formą 

wzbogacenia oferty ośrodka i  urozmaiceniem 

codzienności uczestników. Dla osób z  głębszą 

niepełnosprawnością taka namiastka pracy jest 

ogromną wartością. Praktykanci czują, że robią 

coś ważnego – potrzebnego do wyprodukowania 

konkretnych przedmiotów codziennego użytku. 

Taki rodzaj treningów pracy może odbywać 

się systematycznie – codziennie w ramach tera-

pii zajęciowej lub okresowo w czasie odpowia-

dającym potrzebom ośrodka. 

podsumowanie
Środowiskowe domy samopomocy są ośrod-

kami wsparcia dla osób z rozmaitymi niepełno-

sprawnościami i funkcjonujących na różnym po-

ziomie. Oferta usług powinna być dostosowana 

do ich potrzeb. O ile osobom z głębszą niepeł-

nosprawnością ŚDS może zapewnić ciekawe 

i atrakcyjne zajęcia, o  tyle osobom wyżej funk-

cjonującym trudniej takie zaoferować. Przed-

stawione przykłady mogą być dla nich ciekawą 

propozycją. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod 

uwagę fakt, że większość osób niepełnospraw-

nych pozostaje poza rynkiem pracy, tym bardziej 

warto wcielać w życie pomysły, które aktywizu-

ją zawodowo uczestników ŚDS-u. Wymienione 

działania mają wartość terapeutyczną, a w szer-

szym kontekście – przeciwdziałają wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych. 

Opisane przykłady są tylko jedną z  wielu 

propozycji. Warto rozejrzeć się wokół i zastano-

wić się, jakie możliwości ma ośrodek funkcjo-

nujący w danym otoczeniu. W okolicy danego 

ŚDS-u może nie być gospodarstwa rolnego, ale 

być może w  pobliżu znajdują się zakłady pro-

dukcyjne, supermarkety, w których podopieczni 

mogliby realizować podobne treningi.

Działanie, jakim jest organizowanie i  reali-

zowanie treningów pracy, może zostać wpisane 

w plan pracy ośrodka oraz w indywidualne pla-

ny postępowania wspierająco-aktywizującego 

osób uczestniczących w treningach. Warto, żeby 

każdy z  uczestników ŚDS-u  znalazł w  ośrodku 

swoje miejsce, które będzie dostarczało mu nie-

zbędnych warunków do pełnego rozwoju. 

aGnIeszka kołodzIejczak

Pedagog i  oligofrenopedagog, kie-

rownik Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w  Turowie, prezes stowarzy-

szenia „Droga” działającego na rzecz 

osób z  zaburzeniami psychicznymi 

i niepełnosprawnych intelektualnie 

Osobom niepełnosprawnym praca daje poczucie 
wartości i użyteczności społecznej.
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obniżony nastrój  
i apatia mieszkańców
częstym�problemem�mieszkańców�placówek�pomocy�społecznej�jest�
apatia�i�obniżenie�nastroju.�przeciwdziałanie�im�ma�duże�znaczenie,�po-
nieważ�mogą�one�prowadzić�do�depresji.

Magdalena Goetz

Jak wynika z prowadzonych w Polsce ba-

dań, zwłaszcza osoby starsze korzystające 

z pomocy społecznej są szczególnie nara-

żone na depresję. Ryzyko to dotyczy aż około 

78 proc. z  nich (Burzyńska i  Maniecka-Bryła). 

Dzięki badaniom z udziałem starszych kobiet 

(Traczyk i  in.) wykazano, że ryzyko depresji 

było wyższe u  mieszkanek domów pomocy 

społecznej w  stosunku do kobiet w  tym sa-

mym wieku mieszkających samodzielnie; rów-

nież ich stan funkcjonalny był gorszy i gorzej 

oceniały one jakość swojego życia. Szczegól-

nie silny związek stwierdzono między ryzykiem 

depresji a (niską) satysfakcją życiową związaną 

m.in. ze sprawnością funkcjonalną i  emocjo-

nalną seniorek.

obniżenie�nastroju�zwiastunem�
depresji
Kiedy depresja już się rozwinie, na profilakty-

kę jest za późno; konieczne jest wówczas roz-

poczęcie leczenia – psychoterapeutycznego, 

a często też farmakologicznego. Można jednak 

podejmować skuteczne działania profilaktyczne, 

które do tego nie dopuszczą. Powinny być one 

skierowane zwłaszcza do osób, które zaczynają 

zdradzać niepokojące objawy, choć tak napraw-

dę powinny objąć wszystkich mieszkańców, bo 

problem może dotyczyć każdego z nich.

Bez względu na wiek chorego, najbardziej 

typowym objawem czy zwiastunem nadcho-

dzącej depresji jest obniżenie nastroju. Charak-

teryzuje je długotrwale utrzymujące się ujem-

ne zabarwienie uczuciowe wszystkich przeżyć. 

Dotknięte nim osoby mogą opisywać swój 

stan bardzo różnie – jako smutek, rozpacz, złe 

samopoczucie, żal, bezsilność, brak radości, 

zniechęcenie, beznadziejność, ból istnienia czy 

wręcz – już w  głębokiej depresji – pragnienie 

śmierci. Na obniżenie nastroju mogą składać 

się też niektóre z  następujących objawów: ni-

ska samoocena, niska ocena własnej przeszło-

ści (swoich dokonań czy kompetencji, poczucie 

winy, żalu, rozczarowanie) i przyszłości (poczu-

cie braku perspektyw, nadziei, szansy na po-

prawę, pesymizm), a  także teraźniejszości (np. 

poczucie braku możliwości działania, poczucie 

niskiej pozycji, nieszczęścia i  pokrzywdzenia 

przez los – niestety w  przypadku osób korzy-

stających z opieki społecznej te przykre uczucia 

mogą być po części uzasadnione, aczkolwiek 

kiedy stanowią symptom depresyjny, są wyol-

brzymione).

Wbrew pozorom obniżenie nastroju nie 

zawsze jest łatwe do zauważenia. Zwłaszcza 

u osób starszych objawy depresji bywają nie-

typowe, ukryte pod tzw. maską – najczęściej 

zespołów bólowych. Charakterystyczne dla 
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tych dolegliwości jest to, że mogą być opor-

ne wobec leków przeciwbólowych i  różnie 

zlokalizowane, nierzadko zmieniając lokali-

zację (chory skarży się co jakiś czas na bóle 

w innych częściach ciała). Obniżeniu nastroju 

często towarzyszy też drażliwość; chory ła-

two się irytuje, bywa nieprzyjemny i wydaje 

się silnie skoncentrowany na sobie (mało 

empatyczny), przez co nie budzi sympatii 

otoczenia. W  efekcie objawy obniżenia na-

stroju mogą zostać przeoczone, a otoczenie 

zaczyna postrzegać chorego jako „niesympa-

tycznego” czy „złośliwego”. Podobnie zresz-

tą inne objawy depresyjne mogą być łatwo 

pomylone z  typowymi objawami starzenia, 

do których należą kłopoty z  koncentracją 

i  pamięcią, osłabienie, zaburzenia snu czy 

rozmaite bóle.

Obniżony nastrój nie tylko ma tendencję 

do długiego utrzymywania się, ale jest też 

w  dużym stopniu odporny na oddziaływania 

z  zewnątrz czy zmianę sytuacji. Innymi słowy 

to, co do tej pory mogło sprawiać mieszkańco-

wi przyjemność, np. spacer, spotkanie z rodzi-

ną czy ulubiony serial, teraz nie wpływa już ko-

rzystnie na jego samopoczucie, a nawet może 

go męczyć. Męczliwość i brak motywacji jest 

zresztą jednym z objawów depresji, podobnie 

jak tzw. pseudootępienie (zaburzenia funkcji 

poznawczych, zwłaszcza osłabienie koncen-

tracji uwagi i  pamięci, które nie mają źródła 

w  uszkodzeniu mózgu, jak to ma miejsce 

w  prawdziwym otępieniu). Skutkiem pseudo-

otępienia może być m.in. niechęć do aktywno-

ści poznawczej – czytania, uczenia się nowych 

rzeczy, słuchania wykładów (np. podczas zajęć 

uniwersytetu trzeciego wieku), a  nawet oglą-

dania telewizji.

Osoby doświadczające obniżenia nastro-

ju i  innych objawów depresyjnych mają więc 

skłonność do wycofywania się z  różnych form 

aktywności oraz z interakcji społecznych. Często 

tłumaczą to tym, że nie mają ochoty, brak im siły, 

są zmęczone, źle się czują, nie są zainteresowa-

ne. Nierzadko to złe samopoczucie jest dodat-

kowo pogarszane przez zaburzenia snu (wów-

czas mieszkaniec może faktycznie doświadczać 

ograniczenia sił fizycznych, niezbędne jest więc 

zapobieganie bezsenności). Jeśli takie tłumacze-

nia i sytuacje powtarzają się dłuższy czas, a nie są 

jednorazowe, zdecydowanie jest to oznaka, że 

dany mieszkaniec potrzebuje szybkiej pomocy. 

Niestety wycofywanie się z aktywności przyczy-

nia się do nasilania objawów depresyjnych, na-

leży mu zatem przeciwdziałać.

Apatia
Pojęcie apatii może być mylące ze względu na 

różnice w jej definicjach, a także w rozumieniu 

potocznym. Często, mówiąc o  apatii, mamy 

na myśli ogólny stan zmniejszonej wrażliwości 

na bodźce (fizyczne i emocjonalne) i towarzy-

szące mu ograniczenie fizycznej i psychicznej 

aktywności. Tak rozumiana apatia jest często 

wymieniana jako objaw depresji. J. Wciórka 

zauważa jednak, że apatię należy rozumieć 

w sposób węższy – jako znaczne ograniczenie 

lub brak zdolności do przeżywania uczuć, zo-

bojętnienie. Należy zwrócić uwagę na istotne 

różnice – osoby doświadczające obniżenia 

nastroju mogą przeżywać emocje i  uczucia 

nawet bardzo silnie, są one jednak wyraźnie 

Wbrew pozorom obniżenie nastroju nie zawsze 
jest łatwe do zauważenia.
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przesunięte w stronę doznań ujemnych. Ogra-

niczenie zdolności przeżywania dotyczy tu-

taj jedynie emocji i  uczuć o  dodatnim znaku 

(zwłaszcza radości, szczęścia, przyjemności). 

Wciórka zauważa, że subiektywne skargi wielu 

chorych doświadczających obniżenia nastroju 

(w przebiegu depresji czy zaburzeń lękowych) 

wskazują raczej na niemożność adekwatnego 

uzewnętrznienia przeżywanych uczuć (zwłasz-

cza tam, gdzie zaburzenie jest maskowane, 

np. bólem fizycznym) niż na ich faktyczne 

ograniczenie.

Właściwie rozumiana apatia jest więc nie 

tyle objawem depresji, ile symptomem za-

burzeń organicznych (otępiennych), rzadziej 

schizofrenii. W  praktyce jednak jest bardzo 

trudne (o  ile w  ogóle możliwe) odróżnienie 

tego przez laika czy bez pogłębionej diagno-

zy. Dla zewnętrznego obserwatora może wy-

glądać to bardzo podobnie – osoba staje się 

wycofana, obojętna, brak jej motywacji, trudno 

jest w jakikolwiek sposób poprawić jej nastrój. 

Z drugiej strony należy zauważyć, że zaburzenia 

depresyjne mogą towarzyszyć zmianom otę-

piennym (np. w przebiegu choroby Alzheimera, 

Parkinsona czy po udarze).

Niezależnie od tego, czy obserwowane 

objawy są „prawdziwą apatią” towarzyszą-

cą zmianom otępiennym, czy też są raczej 

symptomem obniżenia nastroju i  zwiastu-

nem depresji (tutaj niezbędna będzie po-

głębiona diagnoza), w każdej takiej sytuacji 

wskazane jest aktywizowanie danej osoby, 

zachęcanie jej zarówno do aktywności fizycz-

nej, jak i poznawczej czy społecznej.

Źródło�problemów�
U  osób starszych objawy depresyjne mogą po 

części wiązać się z  samym procesem starzenia 

się – pogarszającym się stanem zdrowia, gorszym 

samopoczuciem fizycznym, ograniczeniem spraw-

ności fizycznej i  intelektualnej czy świadomością 

zbliżającej się śmierci. Objawy te mogą też poja-

wiać się czy nasilać w związku z predyspozycjami 

genetycznymi, niepełnosprawnością, niektórymi 

chorobami (np. cukrzycą) czy przyjmowanymi leka-

mi. Nie bez znaczenia są tu jednak również czynni-

ki sytuacyjne, które w dużym stopniu są odpowie-

dzialne za większe ryzyko zaburzeń depresyjnych 

u osób korzystających z pomocy społecznej (naj-

prawdopodobniej niezależnie od ich wieku).

Wśród przyczyn obniżenia nastroju u miesz-

kańców wymienić można poczucie alienacji i osa-

motnienia, bycia niepotrzebnym, nieważnym lub 

wręcz bycia ciężarem dla innych (rodziny, opieku-

nów, systemu pomocy). A. Kotlarska-Michalska 

zwraca uwagę, że na samopoczucie (związane 

zwłaszcza z  życiem społecznym) seniorów obok 

kondycji zdrowotnej wpływa także ich sytuacja 

ekonomiczna i życiowa. Osoby w trudnej sytuacji 

materialnej nie tylko nie mogą zaspokoić w peł-

ni swoich (nierzadko podstawowych) potrzeb, 

ale także doświadczają często poważnych obaw 

o przyszłość, czego efektem jest utrata poczucia 

bezpieczeństwa. Sytuację dodatkowo pogarsza 

świadomość bycia zależnym od rodziny czy sys-

temu pomocowego. Nie bez znaczenia są rów-

nież wzorce kulturowe, plasujące osoby starsze 

na gorszej pozycji niż inne grupy wiekowe. Tę 

gorszą pozycję społeczną w naszej kulturze zaj-

mują zresztą wszystkie osoby korzystające z po-

mocy społecznej, nie tylko te starsze.

Obniżeniu nastroju często towarzyszy też 
drażliwość.
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Co�można�zrobić?
Z  badań wynika (Zboina i  in.), że na częstość 

i  stopień nasilenia depresji mieszkańców pla-

cówek pomocy społecznej istotny wpływ ma 

pogorszenie się ich sprawności funkcjonalnej 

(fizycznej) oraz umysłowej (poznawczej). Zacho-

dzą tu zresztą interesujące związki, dające bar-

dzo cenne wskazówki. Stwierdzono bowiem nie 

tylko, że te dwa wymiary sprawności mają wpływ 

na wystąpienie depresji, ale też że sprawność 

funkcjonalna wpływa na umysłową. Innymi sło-

wy, im lepsza fizyczna kondycja czy sprawność 

danej osoby, tym lepsza może być jej sprawność 

intelektualna. Z kolei Traczyk i in. zwracają uwa-

gę na potrzebę włączania działań poprawiają-

cych sprawność emocjonalną seniorów, mającą 

silny związek z ich satysfakcją życiową. 

Oznacza to, że aby przeciwdziałać obniżone-

mu nastrojowi i  innym depresyjnym sympto-

mom u mieszkańców, należy ich aktywizować 

zarówno w  obszarze aktywności fizycznej, 

umysłowej, społecznej, jak i emocjonalnej, po-

nieważ obszary te wzajemnie się uzupełniają.

Jak jednak zauważa K. Ujma-Wąsowicz, ak-

tywizacja fizyczna w  przypadku osób starszych 

może być trudna, m.in. ze względu na ich kul-

turowy obraz – w myśl zasady „im człowiek star-

szy, tym mniej ćwiczy”. Przeszkody mogą być 

też dużo bardziej przyziemne i wynikać z braku 

oferty aktywności fizycznej dopasowanej do po-

trzeb osób starszych bądź z braku odpowiedniej 

infrastruktury (przyrządów i  miejsc do ćwiczeń, 

terenów rekreacyjnych). Pierwszy z tych proble-

mów możemy pokonać dzięki psychoedukacji 

– organizując dla mieszkańców zajęcia z  psy-

chologiem, podczas których wyjaśni im on, jakie 

mają możliwości zatroszczenia się o swoje ciało, 

uczucia i umysł, zmotywuje, aby z nich skorzysta-

li (m.in. przedstawiając im korzyści, jakie dzięki 

temu osiągną), a także wpłynie na sposób, w jaki 

postrzegają oni siebie w roli mieszkańca domu 

pomocy społecznej (aby zaczęli postrzegać się 

jako osoby wartościowe, które mogą być ak-

tywne i  twórcze). Warto, aby grupowe zajęcia 

z  psychologiem miały charakter cykliczny, np. 

w  postaci grupy wsparcia z  elementami psy-

choterapii poznawczo-behawioralnej, która jest 

szczególnie wskazana dla osiągania szybkich 

i  konkretnych efektów (w  tym aktywizacji osób 

z zaburzeniami nastroju).

Najlepiej jeszcze przed tymi zajęciami opra-

cować dla mieszkańców konkretną ofertę zajęć 

aktywizujących, aby osoba prowadząca spotka-

nie mogła je im przedstawić. Jednocześnie jest 

wskazane, aby dyrekcja placówki pozostawała 

otwarta na pomysły i potrzeby zgłaszane przez 

samych mieszkańców (warto ich zachęcić do ich 

przedstawiania). Świadomość możliwości wpły-

wania na swoją sytuację życiową jest jednym 

z  czynników chroniących przed objawami de-

presji – warto więc zadbać o to, by mieszkańcy 

w jak największym stopniu czuli, że mają możli-

wości wyboru, decydowania o swoim życiu.

Aktywizacji mieszkańców będą sprzyjać 

wszelkie interakcje społeczne, warto więc:

 » zadbać o empatyczną i życzliwą postawę per-

sonelu wobec mieszkańców, np. aby pracow-

nicy znaleźli chwilę czasu na rozmowę z nimi,

 » podejmować działania integrujące społecz-

ność mieszkańców, aby mogli oni nawiązy-

wać i zacieśniać emocjonalne więzi między 

sobą,

 » przyjąć do placówki wolontariuszy, którzy 

dotrzymają mieszkańcom towarzystwa,

 » wspólnie z  samorządem mieszkańców 

opracować kalendarz stałych imprez or-

ganizowanych w  placówce (np. spotkania 

świąteczne, sylwester, pierwszy dzień wio-

sny czy lata) i  organizować dla mieszkań-

ców atrakcyjne obchody,

 » uświadomić bliskim mieszkańców ich zna-

czenie dla samopoczucia tych osób, zachę-

cić bliskich do okazywania mieszkańcom 

zainteresowania i spędzania z nimi czasu.
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Bardzo ważna jest też oferta z zakresu tera-

pii zajęciowej, sportu oraz rozwijania zaintere-

sowań mieszkańców, np.:

 » zajęcia hobbistyczne i  twórcze (np. malar-

stwo, rysunek, rzeźba, rękodzieło, cerami-

ka, majsterkowanie, muzykowanie, warszta-

ty pisarskie),

 » aktywność fizyczna (np. gimnastyka, basen, 

spacery i wycieczki, nordic walking, siłow-

nia pod chmurką, taniec),

 » zajęcia komputerowe,

 » nauka języków obcych,

 » rozwijanie umiejętności społecznych i oso-

bistych (np. asertywności, radzenia sobie ze 

stresem i przygnębieniem),

 » klub dyskusyjny, klub książki (oraz dostęp 

do biblioteki), klub podróżnika i odkrywcy, 

 » uczestnictwo w  lokalnych wydarzeniach, 

świętach i imprezach kulturalnych. 

Zajęcia te będą aktywizowały mieszkańców 

na różnych płaszczyznach (np. wspólna nauka 

języka obcego będzie aktywizowała poznawczo, 

wzmacniała samoocenę, ale też aktywizowała 

społecznie – zwłaszcza jeśli podczas zajęć sto-

sowane będą metody pracy w grupach). Udział 

w nich oczywiście powinien opierać się na zasa-

dzie dobrowolności – należy zadbać o to, by były 

tak atrakcyjne, że mieszkańcy sami zechcą wziąć 

w nich udział. Należy również zadbać o  to, by 

osoby prowadzące, proponując mieszkańcom 

określone zajęcia, brały pod uwagę ich stopień 

sprawności, zainteresowania, wiek, wykształce-

nie czy stan psychiczny, a także dbały o ich sa-

mopoczucie podczas zajęć oraz motywację.

Warto pamiętać, że u osób, które już do-

świadczają objawów depresyjnych, są one 

najbardziej nasilone w  godzinach porannych. 

Z myślą o nich warto zorganizować zajęcia po 

południu. Ich stan psychiczny będzie wówczas 

lepszy i  szansa, że wezmą one udział w  zaję-

ciach, znacznie wzrośnie. 

Jeśli jednak mimo podejmowanych starań 

nie uda się zachęcić któregoś z  mieszkańców 

do większej aktywności, a zamiast tego będzie-

my obserwować u niego wycofanie, obniżenie 

nastroju czy symptomy apatii, niezbędna bę-

dzie pogłębiona diagnoza i dopasowana do jej 

wyników indywidualna pomoc.
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Psycholożka i  psychoterapeutka zaj-

mująca się terapią młodzieży i doro-

słych. Angażuje się w  projekty zwią-

zane z troską o psychiczny dobrostan 

osób pracujących w zawodach usług 

społecznych
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roszczeniowa  
rodzina mieszkańca 
pracownicy�dps-ów�są�narażeni�na�różnego�rodzaju�roszczenia�nie�
tylko�ze�strony�mieszkańców,�ale�również�ich�rodzin.�sytuacje�pro-
blemowe�bez�dogłębnej�analizy�niosą�z�sobą�ryzyko�braku�osiągnięcia�
pozytywnej�współpracy�z�rodziną�podopiecznego�na�następne�lata.�

Paulina Pietrzycka

relacje interpersonalne pomiędzy pra-

cownikami domów pomocy społecznej 

a rodzinami bądź opiekunami prawnymi 

mieszkańców mogą niekiedy stanowić istotny 

problem. W takiej sytuacji spokojna i przemy-

ślana reakcja personelu na roszczenia rodziny 

mieszkańca, poparta rzeczowymi argumen-

tami, może się przyczynić do uspokojenia at-

mosfery. Gwałtowne, niekiedy nieprzemyślane 

reakcje mogą natomiast jeszcze bardziej za-

ostrzyć konflikt. 

oczekiwania�a�rzeczywistość
Zgodnie z prawem DPS świadczy m.in. usługi 

wspomagające, polegające na stymulowa-

niu nawiązywania, utrzymywania i  rozwijania 

kontaktu z  rodziną i  społecznością lokalną. Za 

efektywną realizację wyznaczonych standar-

dów w  placówce odpowiedzialny jest zespół 

terapeutyczno-opiekuńczy (dalej: ZTO). W myśl 

przepisów osoby bezpośrednio sprawujące 

opiekę nad mieszkańcami powinny podej-

mować wszelkie próby utrzymywania regular-

nych kontaktów z ich rodzinami. W sytuacjach, 

w  których spotykają się z  zaniedbaniem więzi 

rodzinnych lub utrudnionym kontaktem, są zo-

bowiązane podejmować działania zmierzające 

do odbudowania relacji.

Niejednokrotnie pracownicy ZTO są 

świadkami dramatów przeżywanych przez 

mieszkańca, który boryka się z poczuciem po-

rzucenia i tęsknotą za swoim domem, z które-

go został – często wbrew swojej woli – zabra-

ny. W  celu uniknięcia negatywnych skutków 

wynikających ze zmiany sposobu życia nad-

rzędne powinno być wykazywanie szczegól-

nej dbałości przez wszystkich pracowników 

o  efektywną i  bezkonfliktową współpracę 

z  najbliższymi mieszkańca. Przyczyni się to 

do poprawy jego ogólnego funkcjonowania 

i  zachowania jego dobrostanu psychicznego 

w czasie procesu adaptacyjnego oraz długo-

letniego pobytu. 

Wykazywane przez rodziny roszczeniowe 

postawy bądź wygórowane oczekiwania, nie-

dostosowane do realiów pomocy i życia insty-

tucjonalnego, nie zawsze muszą być zgodne 

z  oczekiwaniami samego podopiecznego. 

W  takiej sytuacji należy z  nim porozmawiać, 

wyjaśniając zaistniały problem. Warto zapy-

tać, w  czym tkwi przyczyna nieporozumienia 

lub trudności. Jeśli okaże się, że jednak coś 

trapi mieszkańca, spróbujmy to poprawić. 

Można sądzić, że pretensje osób bliskich 

mogą być podyktowane ograniczoną wiedzą 

na temat działalności DPS-u, stereotypowym 
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i sceptycznym nastawieniem do placówki. lata 

doświadczeń pracowników DPS-u niestety po-

twierdzają, że występowanie sytuacji konflikto-

wych często jest spowodowane chęcią stłumie-

nia pojawiającego się u rodziny poczucia winy. 

Kryzys pojawia się ze względu na wcześniejsze 

niezrealizowane oczekiwania bliskiej osoby 

wobec sprawowania nad nią dalszej opieki. 

Przykładowo, dzieci, przekazując swoich rodzi-

ców do DPS-u, chcą stworzyć im lepsze warunki 

i opiekę, niż same stworzyłyby w swoim domu. 

Jeśli mieszkaniec nie zaakceptował swojego 

pobytu w DPS-ie, może wyolbrzymiać problemy 

i negatywnie wypowiadać się o nowym domu, 

np. prosząc swoje dzieci o zabranie go do domu 

rodzinnego. W  tej sytuacji zespół terapeutycz-

no-opiekuńczy powinien zdiagnozować sytuację 

i wspólnie z pracownikiem pierwszego kontak-

tu (dalej: PPK) podjąć działania z mieszkańcem 

i współdziałanie z rodziną. Bliscy podopieczne-

go powinni mieć świadomość, że jego antypatie 

mogą wynikać z faktu, iż po prostu nie chce on 

przebywać w danej placówce. Formy oddziały-

wania na rzecz zmiany wykazywanego podejścia 

różnią się w zależności od zagadnienia, którego 

dotyczą. 

Bliska�współpraca�z�rodziną�
mieszkańca
Zasadne jest, aby osoby mające bezpośredni 

kontakt z bliskimi mieszkańców potrafiły do-

konywać pewnej analizy ich zachowań, szu-

kać przyczyny negatywnej oceny bądź napa-

stliwej formy rozmowy. Dobrze, jeśli są one 

w stanie ocenić, co sprawia, że dana osoba 

jest niezadowolona ze świadczonej opieki 

lub nie chce zrozumieć zasadności podjęcia 

takich, a nie innych działań względem miesz-

kańca. 

Oczywiste jest, że każda uzyskana infor-

macja od rodziny mieszkańca, która sugeruje 

nieprawidłowości po stronie DPS-u, powinna 

stać się podstawą dokładnej analizy przedsta-

wionej sytuacji. efektem tego nadzoru powinno 

być rozwiązanie trudności w  taki sposób, aby 

dotrzeć do sedna problemu. Trudno to jednak 

zrobić, gdy słyszymy „Płacę, więc wymagam” 

lub „Ja znam dłużej swoją matkę/ojca i wiem 

lepiej, czego ona/on potrzebuje”, i są to jedy-

ne argumenty. Zadaniem pracowników w takiej 

sytuacji jest wykazanie dużej cierpliwości i opa-

nowania. Należy w  spokojny sposób przed-

stawić argumenty oparte na obowiązujących 

przepisach. Jeśli zastrzeżenia dotyczą zdrowia 

mieszkańca, należy skontaktować rodzinę z  le-

karzem, aby wyjaśnił problem od strony me-

dycznej.

Dokonywane obserwacje bądź uczest-

niczenie w  niezrozumiałych dla osób z  ze-

wnątrz sytuacjach rodzi dwuznaczności i nad-

interpretacje. Zastrzeżenia i  podejrzliwość 

bliskich mieszkańców względem działań 

W kreowaniu pozytywnej oceny domu 
dużą rolę odgrywają pracownicy, dzięki 
podejmowaniu regularnych kontaktów 

i przekazywaniu rodzinie rzetelnych informacji 
o funkcjonowaniu mieszkańca.
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placówki przyczyniają się do utraty zaufania 

wobec DPS-u. W kreowaniu pozytywnej oce-

ny domu dużą rolę odgrywają pracownicy, 

dzięki podejmowaniu regularnych kontaktów 

i przekazywaniu rodzinie rzetelnych informa-

cji o funkcjonowaniu mieszkańca. W ten spo-

sób ułatwiają oni krewnym np. zrozumienie 

zmieniającego się zachowania bliskiej osoby, 

spowodowanego np. procesami demencyj-

nymi lub inną chorobą. Następstwa upły-

wu czasu i  zmiany chorobowe mieszkańców 

niekiedy nie są do zaakceptowania przez  

rodzinę.

rola�zto�i�ppk
Wytłumaczenia wymagają również podejmowa-

ne oddziaływania terapeutyczne. ZTO nie powi-

nien obawiać się zapoznawania rodzin z celami 

i potrzebami, jakie chce zapewnić mieszkańco-

wi. Należy dokładnie określić, kto – poza kierow-

nictwem – jest odpowiedzialny za bezpośredni 

kontakt z rodzinami w celu udzielania informacji 

o  mieszkańcach. Należy zapobiegać sytuacji, 

w której rodzina otrzymuje wykluczające się in-

formacje o  swoim bliskim. Może się tak stać, 

kiedy niedoinformowany pracownik udzieli in-

formacji niezgodnych z prawdą. Ich źródłem dla 

rodzin powinna być dyrekcja domu, kierownik 

działu ZTO, pracownicy socjalni i PPK.

Do obowiązków PPK należy nie tylko pod-

trzymywanie kontaktów z  rodziną, ale przede 

wszystkim bieżąca współpraca. Członkowie ro-

dziny powinni być przekonani o dobrym repre-

zentowaniu przez PPK interesów ich krewnego. 

Wówczas mu zaufają i będą z nim współpraco-

wać w zakresie tworzenia najlepszych warunków 

życia dla podopiecznego. 

Ważnym elementem wpływającym na opi-

nię domu jest umieszczanie na stronie inter-

netowej placówki aktualnych informacji. Aby 

strona internetowa zawierała wszelkie niezbęd-

ne informacje, powinien o  to zadbać zespół 

redakcyjny powołany przez dyrektora placów-

ki. Dzięki tej metodzie zainteresowani mogą 

zapoznać się z praktykowanymi formami pracy 

oraz na bieżąco śledzić ofertę usług czy prze-

bieg wydarzeń organizowanych w DPS-ie. Dla 

osób niekorzystających z internetu alternatywą 

będzie systematycznie prowadzona tablica in-

formacyjna umieszczona w centralnym punkcie 

placówki.

Sprawny system przyjmowania skarg i pro-

ces ich rozpatrywania, określony w zarządzeniu 

dyrektora domu, w  znacznym stopniu może 

ograniczać ewentualne roszczenia ze strony 

rodzin. Otrzymana skarga powinna spotkać się 

z natychmiastową reakcją i  skutkować naprawą 

niedociągnięć, a także wyciągnięciem wniosków 

z zaistniałej pomyłki.

Dobra�i�skuteczna�informacja�
może�zapobiec�złym�relacjom�
Często pracownicy DPS-ów spotykają się ze 

strony rodzin z chęcią stworzenia mieszkańco-

wi nierealnych warunków w zakresie jego po-

trzeb bytowych bądź wspomagających albo 

Do obowiązków PPK należy nie tylko 
podtrzymywanie kontaktów z rodziną, ale 

przede wszystkim bieżąca współpraca.
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domagają się zabezpieczenia go w produkty 

czy formy oddziaływań, których ten wcale nie 

wymaga. Mechanizmy te zaczynają tworzyć 

barierę komunikacyjną. Każda ze stron jest 

przekonana o  swojej racji, oczekuje „spra-

wiedliwego” rozwiązania, co utrudnia osią-

gnięcie kompromisu i prowadzenie rzeczowej 

rozmowy. 

Aby w  jak największym stopniu zapobie-

gać postawom roszczeniowym, należy zadbać 

o wyczerpującą informację o pracy DPS-u skie-

rowaną do członków rodzin obecnych i  przy-

szłych mieszkańców. Dobrym zwyczajem, obec-

nie zaniechanym, było wysłanie ulotki informa-

cyjnej zawierającej zakres świadczonych usług. 

Po otrzymaniu decyzji kwalifikującej przyszły 

mieszkaniec mógł zacząć przygotowywać się 

do nowej rzeczywistości. Praktykowano także 

formę listu, w którym informowano przyszłego 

mieszkańca o tym, co placówka może mu za-

oferować i jak go wesprzeć. Jeśli stan zdrowia 

takiej osoby na to pozwala, warto też pokusić 

się o zaproszenie jej na wizytę do DPS-u, np. 

na konkretne wydarzenie. 

Stopniowe wprowadzanie w  warunki 

DPS-u  może przyczynić się do złagodzenia 

ewentualnych trudności w  przyszłej socjali-

zacji. Znacznym ułatwieniem funkcjonowania 

przyszłego mieszkańca jest rozwijanie w  nim 

pozytywnej wizji dalszego życia, dzięki czemu 

negatywne wyobrażenia na temat „smutne-

go domu pomocy” zaczną się zacierać. Już 

w  początkowej fazie zapoznawczej nie należy 

ukrywać problemów panujących w  placów-

ce, szczególnie jeśli nie zależą one od kadry. 

Przykładem usług, do których podopieczny 

i  jego rodzina przywiązują ogromną wagę, 

są usługi zdrowotne. Mówmy otwarcie, jakie 

mamy problemy w kontaktach ze służbą zdro-

wia. Rodzina powinna zrozumieć, że nie mamy 

wpływu na częstotliwość badań specjalistycz-

nych, zapisywane leki czy zabiegi rehabilitacyj-

Jak�zapobiec�sytuacjom�konfliktowym�z�rodziną�mieszkańca?

Rodzaj działania Realizacja Odpowiedzialność

Przygotowanie informacji dla potencjalnych 
mieszkańców i ich rodzin na temat placówki 

Terapeuci, zespół 
redakcyjny 

Dyrektor placówki

Zapraszanie potencjalnego mieszkańca do 
udziału w wydarzeniach organizowanych 
w placówce

Terapeuci Dyrektor placówki

Udzielanie rzetelnych informacji rodzinom 
potencjalnego mieszkańca na temat placówki

Kierownicy działów, 
kierownik ZTO

Kierownik ZTO

Publikowanie informacji o aktualnych 
wydarzeniach na stronie internetowej 
placówki

Terapeuci, zespół 
redakcyjny

Dyrektor placówki, 
kierownik ZTO

Regularne kontakty z rodziną mieszkańca 
(informowanie o funkcjonowaniu mieszkańca)

Kierownik ZTO lub PPK Dyrektor placówki, 
kierownik ZTO

Informowanie rodziny o postępujących 
zmianach u mieszkańca 

Kierownik ZTO, PPK lub 
lekarz

Kierownik ZTO

Wsłuchiwanie się w opinie mieszkańców Wszyscy pracownicy Kierownik ZTO

Sprawny system przyjmowania skarg i proces 
ich rozpatrywania

Kierownik ZTO Dyrektor placówki
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ne. Należy wskazać konkretną placówkę służby 

zdrowia i  lekarza, który sprawuje opiekę nad 

mieszkańcem. 

Osoby z  zewnątrz żyjące wyobrażeniami 

o  DPS-ach formułują często pochopne oskar-

żenia, nie znając specyfiki ani funkcji, jakie ma 

spełniać placówka. DPS-y to miejsca, w których 

człowiek i  jego podmiotowe traktowanie stano-

wią podstawę wszelkich podejmowanych dzia-

łań. Cele domów pomocy realizowane są w taki 

sposób, aby nadrzędne potrzeby mieszkańca 

były zaspokajane profesjonalnie, w  warunkach 

pozwalających mu zachować godność i  indywi-

dualność. 

Niezadowolony�mieszkaniec�to�
potencjalnie�niezadowolona�
rodzina�
Realia życia instytucjonalnego i  charakter pla-

cówki przekładają się jednak na obraz bliskich 

jako osób zajętych, co staje się powodem ich 

okazjonalnego zainteresowania życiem miesz-

kańca. W chwilach, gdy borykamy się z istnieją-

cym konfliktem na linii mieszkaniec–rodzina lub 

rodzina–DPS, staje się to powodem zaburzenia 

sprawnej wymiany informacji. 

Wsłuchiwanie się w  głosy mieszkańców, 

szczególnie w  trakcie rozmów z  nimi, reali-

zacja ich słusznych uwag podczas posiedzeń 

ZTO czy opinii wyrażanych na spotkaniach 

społeczności domu powinno być codzienną 

praktyką. Należy tworzyć nowe formy i możli-

wości zbierania informacji od mieszkańców na 

temat stopnia ich zadowolenia lub niezado-

wolenia z pracy DPS-u. Udzielanie wyczerpu-

jących wyjaśnień, poważne traktowanie uwag 

mieszkańców spowoduje, że nie będą sięgać 

po ostateczny oręż w  walce o  swoje prawa, 

jakimi są ich prośby do najbliższych o  wsta-

wiennictwo.

Wiele rodzin zgłasza swoje uwagi, ponie-

waż widzi, że ich bliscy w placówce zachowują 

się inaczej niż w domu rodzinnym. Krewni nie 

potrafią zrozumieć, że po dłuższym okresie po-

bytu w DPS-ie zmiany chorobowe ze względu 

na wiek pogłębiają się, wzrok i  słuch stają się 

coraz słabsze. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest 

ścisła współpraca z  rodziną i bieżące informo-

wanie o postępujących zmianach. 

podsumowanie
Charakter wykonywanych czynności i specyfika 

pracy zawsze będą wymagać od pracowników 

DPS-u  stawiania czoła niezadowolonym rodzi-

nom. Codzienne zmagania w  udowadnianiu 

nieprzekonanym słuszności postępowania per-

sonelu nie mogą jednak przysłaniać faktycznej 

misji i roli placówki. Domy pomocy społecznej 

to instytucje posługujące się zbiorem zasad, 

wytycznych i  procedur tworzonych po to, by 

zapewnić mieszkańcom jak najlepszy standard 

życia. Od pracowników DPS-ów zależy, czy 

w tej instytucjonalizacji będą potrafili odnaleźć 

człowieka. Osoby oddające swoich bliskich 

w  ich ręce potrzebują zrozumienia i  pomocy 

w  akceptacji swojej decyzji, mieszkańcy zaś 

wsparcia w nowym otoczeniu. Warto starać się, 

aby wspólnym celem w pracy socjalnej stawało 

się budowanie zadowolenia obydwu stron. Po-

zytywny stosunek bliskich mieszkańców do stra-

tegii podejmowanych przez DPS i dobre relacje 

ze środowiskiem zewnętrznym mogą uchronić 

placówki od niesprawiedliwych i krzywdzących 

oskarżeń. 

PodstaWa PraWna:

 » Rozporządzenie MPiPS z  dnia 23 sierpnia 

2012 r. w  sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.).

PaulIna PIetrzycka

Oligofrenopedagog, specjalista z za-

kresu organizacji pomocy społecz-

nej, doradca zawodowy, kierownik 

działu terapeutyczno-opiekuńczego  

w DPS-ie 
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Komentarz 

D.B. Bromley w Psychologii starzenia się wyróżnił pięć typów postaw, jakie mogą przyjmować 
osoby wobec starzenia się: konstruktywną, zależności, obronną, wrogości, wrogości skierowaną 
na samego siebie. Jest to jedna z najbardziej znanych typologii, która obrazuje zachowania ludzi 
wobec starości – od najbardziej konstruktywnych, przez obronne, aż do destruktywnych.  

Niektóre rodziny w podobny sposób reagują na umieszczenie swojego bliskiego w domu 
pomocy społecznej. W zależności od tego, jak bardzo są z nim związane emocjonalnie oraz jakie 
motywy kierują ich decyzją o umieszczeniu go w DPS-ie, członkowie rodzin mogą przejawiać 
różne postawy wobec placówki, jej mieszkańców i pracowników. 

Najbardziej korzystna jest postawa konstruktywna, służąca współpracy w  rozwiązywaniu 
bieżących spraw mieszkańca oraz współuczestniczeniu w procesie opieki. Każda z pozostałych 
postaw zawiera natomiast mniejszą lub większą roszczeniowość. W postawie zależności będzie 
to oczekiwanie, że placówka zapewni mieszkańcowi wszystko, co niezbędne, na możliwie najwyż-
szym poziomie, czasem nawet z pominięciem innych mieszkańców lub odsunięciem ich potrzeb 
na dalszy plan. Może to być również postawa obronna związana z brakiem współdziałania i re-
alizacją celów, które partykularnie uznane zostaną za najistotniejsze z punktu widzenia danego 
mieszkańca, natomiast niekoniecznie będą zbieżne z celami pracy określonymi w indywidualnym 
planie wsparcia. Najbardziej roszczeniowa jest postawa wrogości, związana z  agresywnością 
i podejrzliwością wobec innych, brakiem akceptacji pobytu bliskiego w DPS-ie. 

Co możemy zrobić? Pomoc społeczna jest z założenia instytucją, która pomaga w przezwy-
ciężaniu trudności, ale nie zastępuje człowieka w  jego działaniach. Stąd też w  każdym przy-
padku konieczna jest rozmowa i  szukanie punktów wspólnych w  procesie realizacji zadań na 
rzecz mieszkańca. Otwarte kanały komunikacji – rozmowy, spotkania, udział w  opracowywa-
niu celów terapeutycznych zarówno samego mieszkańca, jak i  osób mu bliskich – pomagają 
osiągnąć wspólny cel, jakim jest dobro mieszkańca DPS-u, przy poszanowaniu potrzeb in-
nych mieszkańców, a  jednocześnie docenić profesjonalizm i  oddanie personelu placówki. 
Oczywiście również ze strony mieszkańca 
i  jego rodziny musi istnieć chęć współpracy. 
Jednak to my, jako profesjonaliści, musimy 
być zawsze gotowi do współdziałania.

PIotr MIchalak 

Wieloletni pracownik instytucji ochrony zdrowia i  pomocy 

społecznej, od 2010 r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Poznaniu

Więcej na temat komunikacji z rodziną roszczeniową mieszkańca dowiedzą się  
Państwo podczas szkolenia 

Współpraca z rodziną roszczeniową, 

indywidualnie dobranego do potrzeb Państwa kadry, z możliwością przeprowadzenia 
bezpośrednio w Państwa placówce.

orGanIzujeMy szkolenIa dla kadry doMóW PoMocy sPołecznej   
na terenIe całeGo kraju.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i doradzimy najlepsze rozwiązanie:  
tel. 61 653 64 30, e-mail: szkolenia@oficynamm.pl
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prawnik radzi 

Czy któreś z poniższych pytań  
zostało zadane przez Ciebie?  
Zachęcamy do przesyłania pytań 
na adres: prawnik@oficynamm.pl.

wypłacenie��pracownikowi�
odprawy�emerytalnej�

Pracownica zatrudniona w  naszym zakładzie 

od 1996 r. na umowę o  pracę na 1/2 etatu 

w 2003 r. rozwiązała z DPS-em stosunek pracy 

w  związku z  przejściem na emeryturę. Rów-

nocześnie była zatrudniona w innym zakładzie 

i  tam również rozwiązała umowę. Prawo do 

emerytury uzyskała w wieku 50 lat z Karty na-

uczyciela (praca w poradni psychologicznej). 

Po jednym dniu przerwy została ponownie za-

trudniona w naszym DPS-ie jako emeryt. Na-

leży nadmienić, że w tamtym czasie w naszym 

zakładzie nie wypłacono jej odprawy. Pracow-

nica 31 sierpnia 2017 r. rozwiązuje z nami sto-

sunek pracy, gdyż przechodzi na emeryturę. 

Czy należy wypłacić jej odprawę emerytalną? 

Czy obecne rozwiązanie stosunku pracy jest 

przejściem na emeryturę, które uprawnia do 

otrzymania nagrody jubileuszowej, do której 

pracownica nabędzie prawo w terminie krót-

szym niż 12 miesięcy?

Obecnie nie można wypłacić odprawy, bowiem 

nauczyciel nie przechodzi na emeryturę, a  je-

dynie rozwiązuje stosunek pracy zawarty już po 

tym, jak na emeryturę przeszedł. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy Karta nauczyciela 

nauczycielowi spełniającemu warunki upraw-

niające do emerytury, renty z  tytułu niezdolno-

ści do pracy lub nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał 

w związku z przejściem na emeryturę, rentę z ty-

tułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał 

z  tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, 

przyznaje się odprawę w  wysokości dwumie-

sięcznego ostatnio pobieranego wynagrodze-

nia w  szkole będącej podstawowym miejscem 

jego pracy. Nauczycielowi, który przepracował 

w  szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się od-

prawę w wysokości trzymiesięcznego wynagro-

dzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej 

podstawowym miejscem jego pracy.

Z  treści pytania wynika, że nauczyciel 

przeszedł na wcześniejszą emeryturę, lecz 
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odprawa nie została mu wypłacona. Pamiętać 

jednak należy, że wszelkie roszczenia ze sto-

sunku pracy, zgodnie z  art. 291 § 1 Ustawy 

Kodeks pracy, ulegają przedawnieniu z upły-

wem trzech lat od dnia, w którym roszczenie 

stało się wymagalne.

W  przypadku opisanym w  pytaniu odpra-

wa emerytalna powinna zostać wypłacona 

w  2003 r., czyli w  momencie gdy nauczyciel 

przechodził na emeryturę bez względu na wiek 

(nauczycielską), a roszczenie do tej odprawy już 

się przedawniło. 

PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

 » Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

konieczność�sporządzania�
ewidencji�czasu�pracy�dla�
pracowników�dps-u

Stosownie do art. 149 Kodeksu pracy praco-

dawca prowadzi  ewidencję czasu pracy pra-

cownika do celów prawidłowego ustalenia 

jego wynagrodzenia i innych świadczeń zwią-

zanych z  pracą. Czy taką ewidencję zobo-

wiązany jest prowadzić także w stosunku do 

pracowników, którzy nie świadczą pracy efek-

tywnie, np. na świadczeniu rehabilitacyjnym, 

urlopie macierzyńskim czy wychowawczym? 

W  praktyce taką ewidencję (zgodnie z  we-

wnętrznym zarządzeniem) pracownik akcep-

tuje, podpisując ją. W  sytuacji długotrwałej 

nieobecności trudno jest zapoznać go na bie-

żąco z ww. dokumentem.

Możliwość nieewidencjonowania godzin pracy 

dotyczy wyłącznie pracowników wskazanych 

w art. 149 § 2 Ustawy Kodeks pracy, do których 

należą:

 » pracownicy zarządzający w  imieniu praco-

dawcy zakładem pracy,

 » pracownicy zatrudnieni w  ramach zadanio-

wego systemu czasu pracy,

 » pracownicy otrzymujący ryczałt za godziny 

nadliczbowe,

 » pracownicy otrzymujący ryczałt za pracę 

w porze nocnej.

Nie ulega zatem wątpliwości, że ewiden-

cja czasu pracy dotyczy również pracowników 

opisanych w pytaniu. Będą z niej wynikać także 

wszelkiego rodzaju zwolnienia i urlopy.

Nieprawidłowa jest natomiast regulacja 

wspomnianego w  pytaniu zarządzenia we-

wnętrznego, z  której wynika, że pracownik 

ewidencję podpisuje. Nie ma takiej potrzeby, 

bowiem z treści art. 149 § 1 zdanie drugie k.p. 

wynika jedynie, że pracodawca udostępnia tę 

ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. 

Stosowanie tego przepisu zapobiega opi-

sanym w  pytaniu problemom praktycznym. 

Pracownik nie ma obowiązku podpisywania 

ewidencji, np. co miesiąc, ale może zażądać jej 

okazania – oczywiście składając takie żądanie 

osobiście, przez co nie ma trudności z  udo-

stępnieniem ewidencji. Tylko w przypadku, gdy 

pracownik sam zażąda wglądu, powinno się 

udostępnić ewidencję w  siedzibie pracodaw-

cy. Proponuję wobec tego zmienić przywołane 

w pytaniu zarządzenie.

PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

zastosowanie�przymusu�
bezpośredniego�wobec�
agresywnego�mieszkańca

Jednym z mieszkańców DPS-u jest mężczyzna 

z  zespołem Downa, bardzo agresywny. Bije 

innych podopiecznych, a także opiekunki. Far-

makologia w tym przypadku nie jest żadnym 

rozwiązaniem z powodu stanu zdrowia i chorej 

wątroby. Próbowaliśmy różnych metod radze-
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nia sobie z tym mieszkańcem. Ostatnim pomy-

słem jest zakładanie mu specjalnie przeszytych 

rękawiczek kuchennych i  choć mieszkaniec 

dalej szczypie i bije, nie jest to już tak częste 

i bolesne. Czy tego typu działanie jest zgodne 

z prawem? Czy DPS ma prawo w porozumie-

niu z rodzicem zastosować taki środek?

Czy tylko pielęgniarka ma prawo użyć 

przymusu bezpośredniego, czy można też 

przeszkolić w tym celu kilku pracowników? 

Obydwa pytania dotyczą tej samej materii, czyli 

zastosowania przymusu bezpośredniego. Obo-

wiązujące w  tym zakresie regulacje nie przewi-

dują możliwości zastosowania środka, o którym 

mowa w pierwszym pytaniu.

Co do pytania drugiego, to w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej pielęgniar-

ka ma prawo decydowania o  zastosowaniu 

środka przymusu bezpośredniego oraz nadzoro-

wania jego wykonania. Zgodnie z art. 18 ust. 1 

Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przy-

mus bezpośredni wobec osób z  zaburzeniami 

psychicznymi można stosować, gdy osoby te:

1) dopuszczają się zamachu przeciwko:

 » życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby,

 » bezpieczeństwu powszechnemu, lub

2) w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają 

przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, 

lub

3) poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funk-

cjonowanie podmiotu leczniczego udziela-

jącego świadczenia zdrowotnego w zakresie 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jed-

nostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Zastosowanie przymusu bezpośredniego 

wobec osoby, o której mowa w pkt 1 i 2, polega 

na przytrzymaniu, przymusowym podaniu leków, 

unieruchomieniu lub izolacji, a  wobec osoby, 

o której mowa w pkt 3 – na przytrzymaniu lub 

przymusowym podaniu leku.

O zastosowaniu przymusu bezpośredniego 

decyduje lekarz, który określa rodzaj zastoso-

wanego środka przymusu oraz osobiście nad-

zoruje jego wykonanie. W  jednostkach orga-

nizacyjnych pomocy społecznej, jeżeli nie jest 

możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji 

lekarza, o  zastosowaniu przymusu bezpośred-

niego decyduje i  nadzoruje osobiście jego 

wykonanie pielęgniarka, która jest obowiązana 

niezwłocznie zawiadomić o tym lekarza. Każdy 

przypadek zastosowania przymusu bezpośred-

niego i  uprzedzenia o  możliwości jego zasto-

sowania odnotowuje się w  dokumentacji me-

dycznej.

Odwołać się tu należy również do regulacji 

Rozporządzenia w sprawie sposobu stosowania 

i dokumentowania zastosowania przymusu bez-

pośredniego oraz dokonywania oceny zasadno-

ści jego zastosowania. Zgodnie z § 5 ust. 1 tego 

aktu w  jednostce organizacyjnej pomocy spo-

łecznej czas stosowania wobec osoby z zaburze-

niami psychicznymi przymusu bezpośredniego 

w formie unieruchomienia lub izolacji nie może 

przekroczyć ośmiu godzin. Dalsze przedłużenie 

stosowania przymusu bezpośredniego w  tych 

formach jest dopuszczalne jedynie w warunkach 

szpitalnych.

Należy również zwrócić uwagę na treść § 6 

Rozporządzenia. Zgodnie z  tą regulacją przy-

mus bezpośredni w  jednostce organizacyjnej 

pomocy społecznej może być wykonywany 

wyłącznie przez odpowiednio poinstruowane 

w tym zakresie osoby. Za przekazanie instrukcji 

dotyczącej stosowania przymusu bezpośred-

niego odpowiada kierownik jednostki organiza-

cyjnej pomocy społecznej – dla osób zatrudnio-

nych w  kierowanej przez niego jednostce lub 

osób wykonujących w tej jednostce działalność 

na podstawie zawartej umowy lub porozumie-

nia. To kierownik DPS-u  ma więc obowiązek 

poinstruowania pracowników co do sposobu 

stosowania środków przymusu – nie stosuje ich 

wyłącznie pielęgniarka, natomiast to ona decy-

duje w DPS-ie o  ich zastosowaniu i nadzoruje 

wykonanie polecenia. 
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PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 19 kwietnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 882),

 » Rozporządzenie MZ z  dnia 28 czerwca 2012 r. 

w  sprawie sposobu stosowania i  dokumentowania 

zastosowania przymusu bezpośredniego oraz doko-

nywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 740).

opłata�za�pobyt�mieszkańca�
w�razie�niestawienia�się�do�dps-u

Mieszkaniec został umieszczony w  DPS-ie de-

cyzją administracyjną wydaną przez powiatowe 

centrum pomocy rodzinie. Dyrektor DPS-u usta-

lił termin przyjęcia podopiecznego, informując 

o  tym opiekuna prawnego oraz szpital psy-

chiatryczny wydział sądowy, gdzie przebywa 

podopieczny. Mieszkaniec nie przybył do pla-

cówki w  wyznaczonym terminie. Z  dokumen-

tacji wynika, że podopieczny został skierowany 

i umieszczony w DPS-ie na mocy postanowienia 

sądu i  że jest on osobą ubezwłasnowolnioną. 

DPS otrzymał wiadomość ze szpitala psychia-

trycznego, że mieszkaniec postanowieniem 

sądu zostanie zwolniony z sądowego oddziału 

psychiatrycznego, ale nie wiadomo, kiedy to 

nastąpi. Formalnie DPS ma pełny stan miesz-

kańców, a rzeczywisty wykazuje jednego miesz-

kańca mniej. Miejsce nie jest obsadzone już od 

jakiegoś czasu i  nadal nie jest znany termin, 

w  którym podopieczny będzie mógł przybyć 

do placówki. DPS nie otrzymuje odpłatności za 

pobyt tego mieszkańca, mimo że musi trzymać 

dla niego wolne miejsce. Kto powinien pokryć 

koszty za okres oczekiwania na mieszkańca?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy o pomocy spo-

łecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za po-

byt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 » mieszkaniec domu, a  w  przypadku osób 

małoletnich – przedstawiciel ustawowy z do-

chodów dziecka,

 » małżonek, zstępni przed wstępnymi,

 » gmina, z której osoba została skierowana do 

domu pomocy społecznej,

przy czym osoby i  gmina określone w  pkt 2 

i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli 

mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Zgodnie z  ust. 3 przywołanej regulacji 

w przypadku niewywiązywania się osób, o któ-

rych mowa pkt 1 i 2 (czyli mieszkańca, małżonka, 

zstępnych przed wstępnymi), z obowiązku opła-

ty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty 

te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została 

skierowana do domu pomocy społecznej. Gmi-

nie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu po-

niesionych na ten cel wydatków. 

Należy zauważyć, że opłata zostaje usta-

lona w decyzji kierującej mieszkańca do domu 

pomocy społecznej. Do momentu, w  którym 

sam mieszkaniec będzie mógł ponosić opłatę, 

to gmina ma obowiązek wnosić ją zastępczo. 

Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej decyzja nie 

może być wykonana, powinna ona zostać uchy-

lona lub zmieniona. Do czasu, gdy obowiązuje 

w  obrocie prawnym, obowiązek opłaty, w  tym 

zastępczej, powinien jednak zostać wykonany. 

PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

MIchał łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z  zakresu 

prawa samorządu terytorialnego i fi-

nansów publicznych, pracuje w Urzę-

dzie Miasta w Dąbrowie Górniczej

Oficyna MM nie udziela porad prawnych. Od-

powiedzi są wyłącznie wyrazem własnej oceny 

Doradcy Prawnego Oficyny MM. Nie stanowią 

urzędowej wykładni prawa, a ich zastosowanie 

nie może rodzić odpowiedzialności za ewen-

tualne skutki zastosowania zaproponowanych 

rozwiązań zarówno ze strony Oficyny MM, jak 

i Doradcy Prawnego Oficyny MM.
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Specjalista mopr-u  
podpowiada 

Czy któreś z poniższych pytań  
zostało zadane przez Ciebie?  
Zachęcamy do przesyłania pytań 
na adres: mopr@oficynamm.pl.

uchylenie�decyzji�kierującej�
i�umieszczającej�mieszkańca�w�dps-ie

Mieszkaniec DPS-u  na własną prośbę rezy-

gnuje i opuszcza placówkę. Kto i  kiedy po-

winien uchylić decyzję kierującą i umieszcza-

jącą tę osobę w DPS-ie? Czy dyrektor domu 

w  momencie posiadania wolnego miejsca 

może przyjąć następną osobę z kolejki ocze-

kujących? Kto będzie pokrywał koszty (stra-

ty) nieobłożonego miejsca? 

Opisany przypadek zawiera kilka pytań bardzo 

z sobą powiązanych. W momencie złożenia re-

zygnacji przez mieszkańca z pobytu w DPS-ie, 

do którego zastał skierowany, organ kierujący 

taką osobę jest właściwy, po zbadaniu sytuacji 

tej osoby, do wygaszenia swojej decyzji. Na-

tomiast decyzję umieszczającą może wygasić 

tylko organ, na którego terenie znajduje się 

DPS. Dyrektor domu nie powinien przyjmować 

kolejnej osoby na to miejsce ze względu na to, 

że decyzja kierująca i umieszczająca nie są pra-

womocne. Z uwagi na powyższe istnieje możli-

wość wydłużenia terminu uprawomocnienia się 

decyzji. Za okres ten koszty ponosi DPS.

PodstaWa PraWna:

 » Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),

 » Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-

nia administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

odmówienie�przyjęcia�do�dps-u

Czy po otrzymaniu decyzji kierującej daną 

osobę do DPS-u dyrektor tej placówki może 

odmówić przyjęcia tej osoby?

Dyrektor DPS-u  po otrzymaniu prawomocnej 

decyzji nie może odmówić przyjęcia osoby. 

Może jedynie przedstawić powód swojej odmo-

wy organowi kierującemu oraz organowi prowa-

dzącemu dom. Tylko te organy są właściwe do 

przeprowadzenia postępowań administracyj-

nych i ewentualnego uchylenia swoich decyzji. 
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PodstaWa PraWna:�

 » Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),

 » Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-

nia administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

obniżenie�odpłatności�za�pobyt�
mieszkańca

Mieszkaniec DPS-u ponosi bardzo duże wy-

datki na leczenie. Świadczenie, które otrzy-

muje, jest niewystarczające na opłacenie 

pobytu w  DPS-ie i  zakup potrzebnych le-

karstw. Dom kupuje je z własnych środków, 

ale mieszkaniec nie może zwrócić placówce 

powstającego zadłużenia. Zaznaczam, że jest 

to osoba samotna, nie może liczyć na pomoc 

rodziny. Czy jest możliwość obniżenia od-

płatności za pobyt mieszkańca? Do kogo po-

winien zwrócić się mieszkaniec? 

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu po-

mocy społecznej można zwolnić z opłat na ich 

wniosek. W związku z tym mieszkaniec powinien 

złożyć wniosek o zwolnienie z odpłatności do or-

ganu kierującego go do DPS-u. Jeśli wystąpią 

uzasadnione okoliczności, np. długotrwała cho-

roba, organ może dokonać zwolnienia częścio-

wego lub na stałe z opłaty za pobyt w placówce.

PodstaWa PraWna: 

 » Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),

 » Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-

nia administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

Marzenna szoPa

Kierownik Sekcji ds. Domów Pomocy 

Społecznej w  Miejskim Ośrodku Po-

mocy Rodzinie w Poznaniu. Specjali-

zuje się w zagadnieniach związanych 

z pomocą społeczną

Oficyna MM nie udziela porad prawnych. Od-
powiedzi są wyłącznie wyrazem własnej oceny 
Doradcy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Oficyny MM. Nie stanowią urzędowej wykładni 
prawa, a ich zastosowanie nie może rodzić od-
powiedzialności za ewentualne skutki zastoso-
wania zaproponowanych rozwiązań zarówno ze 
strony Oficyny MM, jak i Doradcy Oficyny MM.

W następnym wydaniu m.in.:

 » Prewspółczynnik oraz współczyn-
nik w podatku VAT – prawidłowe 
rozliczenie

 » Aktualizacja indywidualnego planu 
wsparcia

 » Komunikacja z mieszkańcem z za-
burzeniami procesów poznawczych 
w przebiegu otępienia
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upoważnienie do przetwarzania  
danych osobowych w …………………………… 

Data nadania upoważnienia: ……………………………………………

Data ważności upoważnienia: do odebrania/na czas trwania umowy 

Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………………………… do przetwa-

rzania danych osobowych na wyznaczonym stanowisku pracy, zgodnie z powierzonymi obowiązkami 

pracowniczymi oraz poleceniami administratora danych.

Nazwa zbioru Dane tradycyjne/dane  
w systemie

Nazwa systemu/
identyfikator

Rodzaj operacji 
odczyt/modyfikacja/ 

wprowadzanie/
usuwanie

……………………………………….............
(podpis i pieczęć administratora danych)

Zobowiązuję się przetwarzać dane osobowe w zakresie i w sposób wymagany do wypełnienia obo-

wiązków służbowych względem administratora danych.

Zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z  udzielonym upoważnieniem 

oraz zgodnie z  przepisami regulującymi ochronę danych osobowych i  wewnętrznymi regulacjami 

obowiązującymi w ..............................................................

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpiecze-

nia, zarówno w trakcie wykonywania umowy, jak i po jej ustaniu.

……………………………………….............  ……………………………………….............
(data) (podpis osoby upoważnionej)

Wyjaśnienie:
Administrator danych w odpowiedni sposób upoważnia oraz dopuszcza swoich pracowników i współpracowni-

ków do przetwarzania danych. Posiadanie odpowiedniej dokumentacji pozwala administratorowi na wykazanie, 

że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzór dokumentu odnosi się do stanu prawnego według rozporządzenia unijnego (ogólnego). 
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ewidencja osób  
upoważnionych do przetwarzania  

danych osobowych

Lp.
Nazwisko  

i imię osoby 
upoważnionej

Data nadania 
upoważnienia

Data ustania 
upoważnienia

Zakres 
upoważnienia Identyfikator 

Wyjaśnienie:
Rozporządzenie unijne (ogólne) zobowiązuje administratora danych do wykazania przestrzegania obowiązków 

nałożonych rozporządzeniem. W przypadku kontroli jedynym sposobem na wykazanie, że zostały spełnione 

wymagania prawne, jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji, m.in. w  postaci odpowiedniej ewidencji. 

Przedstawiona wyżej ewidencja upoważnień może być prowadzona w formie papierowej bądź elektronicznej, 

z możliwością wydruku.

Wzór dokumentu odnosi się do stanu prawnego według rozporządzenia unijnego (ogólnego). 



/ 72 /

 
/ WZORy DOKUMENTóW /

/ 72 /

……………………………………….............  ……………………………………….............

……………………………………….............                                               
(miejscowość, data)

……………………………………….............

         (dane DPS-u wnoszącego odwołanie)

 ……………………………………….............

 ……………………………………….............

……………………………………….............
(dane organu odwoławczego) 

za pośrednictwem

 ……………………………………….............

 ……………………………………….............

……………………………………….............
(dane organu wydającego decyzję w I instancji)

odwołanie od decyzji ......................  
w sprawie .......................................

Niniejszym, na podstawie art. 127 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-

nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), zaskarżam w całości/części decyzję .............. nr ... wy-

daną z urzędu w dniu ................, w przedmiocie ....................................., doręczoną w dniu ............ 

Organowi administracyjnemu I instancji zarzucam naruszenie następujących przepisów:

1) ............................................................................................................................................................

2) ............................................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................................

Wskazując na powyższe zarzuty, wnoszę o:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Uzasadnienie:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 …………………….............………………….............
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania DPS-u)
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