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Wykaz skrótów 

 

CUS – Centrum Usług Społecznych 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

PES – podmiot ekonomii społecznej 

OZPS – ocena zasobów pomocy społecznej 

TDI – telefoniczny wywiad pogłębiony (telephone depth interview) 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Cele i główne pytania badawcze 

Niniejsza ekspertyza została przygotowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku na podstawie analizy jakościowej przeprowadzonej na podstawie 

dwunastu telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI). Przedmiotem ekspertyzy są usługi 

opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Głównym celem jakościowej analizy 

jest rozpoznanie uwarunkowań realizacji usług opiekuńczych świadczonych przez gminy na 

terenie województwa podlaskiego, a także identyfikacja przyczyn nieświadczenia tych usług. 

Osiągnięcie głównego celu badania zakłada realizację siedmiu celów szczegółowych, którym 

przypisano kluczowe pytania badawcze: 

Cel szczegółowy 1. Ocena działań wybranych Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) woj. 

podlaskiego w zakresie identyfikacji zapotrzebowania i oczekiwań dotyczących usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, rozpowszechniania informacji o 

możliwościach przyznawania usług opiekuńczych oraz monitorowania sytuacji i potrzeb osób 

starszych w zakresie dostępu do usług opiekuńczych. 

Pytania badawcze 

 Czy Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą na swoim terenie monitoring sytuacji 

i potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie dostępu do usług opiekuńczych 

i w jakiej formie?  

 Czy w OPS sporządzane są listy osób oczekujących na przyznanie usług opiekuńczych?  

 W jaki sposób Ośrodki Pomocy Społecznej województwa podlaskiego 

rozpowszechniają informację o możliwościach przyznawania usług opiekuńczych? 

Cel szczegółowy 2. Określenie w jakim trybie przyznawane są usługi opiekuńcze.  

Pytania badawcze 

 Czy usługi przyznawane są wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych, czy też 

przyznawane są z urzędu? 

 Jaki jest odsetek jednych i drugich decyzji? 

 Czy są w gminie odmowy przyznania usług i jakie są ich przyczyny? 

Cel szczegółowy 3. Określenie zakresu realizowanych usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych.  

Pytania badawcze 

 Jaki jest zakres realizowanych przez OPS usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych? 

 Czy oferta usług opiekuńczych OPS odpowiada zapotrzebowaniu na te usługi? 
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Cel szczegółowy 4. Identyfikacja przyczyn nieświadczenia usług opiekuńczych przez gminy.  

Pytania badawcze 

 Jakie są przyczyny nieświadczenia usług opiekuńczych przez gminy woj. podlaskiego? 

Cel szczegółowy 5. Ocena stopnia przygotowania personelu świadczącego usługi opiekuńcze.  

Pytania badawcze 

 Jaki jest potencjał OPS do świadczenia usług opiekuńczych, w tym usług 

specjalistycznych dla mieszkańców województwa podlaskiego?  

 Kto jest bezpośrednim realizatorem usług opiekuńczych? 

Cel szczegółowy 6. Sposób sprawowania nadzoru nad świadczeniem usług opiekuńczych 

przez OPS.  

Pytania badawcze 

 W jaki sposób nadzorowana jest przez OPS realizacja usług opiekuńczych? 

Cel szczegółowy 7. Zebranie rekomendacji dotyczących realizacji usług opiekuńczych. 

Struktura ekspertyzy przedstawia się następująco: 

 w rozdziale pierwszym wskazane zostały cele szczegółowe i odpowiadające im 

pytania badawcze, a także metoda przeprowadzenia badania; 

 rozdział drugi poświęcony jest stosowanym sposobom identyfikacji potrzeb 

mieszkańców w zakresie usług opiekuńczych oraz ich promocji wykorzystywanym 

przez OPS; 

 w rozdziale trzecim przedstawiona została ocena dopasowania usług do potrzeb 

mieszkańców wraz z ich wymiarem czasowym i zakresem; 

 w rozdziale czwartym omówiono dominujące sposoby realizacji usług opiekuńczych; 

 w rozdziale piątym – tryby ich przyznawania i kwestie odpłatności za usługi; 

 rozdział szósty poświęcony jest jakości usług opiekuńczych i sposobom ich oceny; 

 rozdział siódmy wskazuje na główne przyczyny nieświadczenia usług opiekuńczych; 

 w rozdziale ósmym zawarte zostały kluczowe wnioski i rekomendacje; 

 a w rozdziale dziewiątym wykaz zrealizowanych wywiadów. 

1.2 Metoda przeprowadzenia badania 

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) 

z przedstawicielami 12 ośrodków pomocy społecznej z województwa podlaskiego (w tym, 

jednego CUS). Wyboru gmin dokonano na podstawie „Informacji o realizacji usług 

opiekuńczych przyznawanych w ramach pomocy społecznej na terenie województwa 

podlaskiego” opracowanej przez Dział Badań i Analiz ROPS w Białymstoku (zawierającej 

analizę danych zastanych o realizacji usług opiekuńczych w poszczególnych gminach woj. 

podlaskiego w 2019 r. i 2021 r.). Wywiady prowadzone były z przedstawicielami OPS – 
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kierownikami, a niekiedy z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację usług 

opiekuńczych. 

Wywiady były prowadzone na podstawie scenariuszy wywiadów. Scenariusze były 

dostosowane do specyfiki poszczególnych OPS, obejmującej cztery kategorie: 

1) świadczenie usług opiekuńczych w 2019 r. i 2021 r., 

2) brak świadczenia usług opiekuńczych w 2019 r., świadczenie usług w 2021 r., 

3) świadczenie usług opiekuńczych w 2019 r., brak świadczenia usług w 2021 r., 

4) brak świadczenia usług opiekuńczych w 2019 r. i 2021 r. 

Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone w okresie 3–14 listopada 2022 r. Wywiady 

trwały od 25 do 60 minut, przy czym czas ich trwania zależał od kategorii OPS pod względem 

świadczenia usług opiekuńczych. Na podstawie tej analizy opracowano niniejszą ekspertyzę1. 

2 Identyfikacja potrzeb mieszkańców 

2.1 Rozpoznanie potrzeb 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Zadania te w imieniu gminy realizuje 

ośrodek pomocy społecznej, a podstawą ich świadczenia powinna być odpowiednio 

przeprowadzona diagnoza potrzeb. Powinna ona dostarczać odpowiedzi na co najmniej dwa 

kluczowe pytania: po pierwsze, kto z mieszkańców gminy potrzebuje opieki, po drugie, 

w jakim zakresie opieka ta jest niezbędna. 

We wszystkich gminach, w których realizowane były wywiady z przedstawicielami OPS, bez 

względu na fakt świadczenia usług w latach 2019 i 2021, diagnoza i identyfikacja potrzeb 

mieszkańców prowadzona była „na bieżąco”. Respondenci podkreślali, że ten rodzaj 

rozpoznania prowadzony jest w sposób ciągły i nie ma potrzeby organizacji oddzielnego 

badania. W 11 badanych gminach nie zidentyfikowano oddzielnego badania, którego 

bezpośrednim celem byłoby rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie świadczenia usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

W jednej z badanych gmin (świadczącej usługi opiekuńcze w 2019 r. i 2021 r.) oprócz 

opisanego powyżej sposobu identyfikowania potrzeb mieszkańców w zakresie usług 

opiekuńczych przeprowadzona została także „diagnoza potrzeb i potencjału społeczności 

lokalnej w zakresie usług społecznych” obejmująca również usługi opiekuńcze2. 

Przeprowadzenie diagnozy związane było w tym wypadku z utworzeniem CUS w formule 

przekształcenia OPS, a za jej opracowanie odpowiadała firma zewnętrzna współpracująca 

                                                      
1 Wykaz przeprowadzonych wywiadów zaprezentowano w rozdziale 9 w porządku alfabetycznym. 
Z uwagi na potrzebę anonimizacji danych w wykazie odstąpiono od numeracji wywiadów. Dołączony 
numer oznacza wewnętrzną numerację wywiadów. 
2 Obowiązek przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług 
społecznych wynika wprost z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 
centrum usług społecznych w sytuacji tworzenia CUS. 
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z CUS. Na podstawie informacji uzyskanych w wywiadzie, znaczenie tej diagnozy pozostało 

ograniczone, a informacje dotyczące potrzeb w zakresie usług opiekuńczych nie wykraczały 

poza te, które posiadał OPS przed przekształceniem w CUS. 

Prowadziliśmy diagnozę dotyczącą usług opiekuńczych. To znaczy, tworząc CUS 

opracowaliśmy diagnozę potrzeb przy współpracy z zewnętrzną firmą. W tej diagnozie 

badane były też te potrzeby. (W2) 

W innej gminie w ramach monitoringu sytuacji osób wymagających wsparcia, raz w roku, 

analizowany jest teren całej gminy. Analiza ta prowadzona jest w małych zespołach 

interdyscyplinarnych obejmujących pracowników socjalnych, kierownictwo OPS oraz 

przedstawicieli innych instytucji np. sołtysów lub dzielnicowych. Analiza ma charakter 

metodycznego i systematycznego podejścia i obejmuje szeroki zakres potrzeb mieszkańców, 

w tym usługi opiekuńcze. Taki rodzaj działania zdecydowanie wyróżnia tę gminę, a 

dokładniej OPS, na tle innych. Jest to bowiem działanie nieobligatoryjne i pozwala na 

dokładne rozpoznanie potrzeb mieszkańców nie tylko w zakresie usług opiekuńczych. 

Zdecydowanie tę formę identyfikacji potrzeb należy rekomendować gminom, gdyż jej 

zaletami są: metodyczny charakter obejmujący całość gminy oraz udział zespołów 

interdyscyplinarnych. 

Dodatkowo, raz w roku siadamy w szerszym zespole – ja, pracownicy socjalni, czasem 

dzielnicowy i analizujemy sytuację poszczególnych osób. Analizujemy całościowo, także 

pod kątem potrzeby świadczenia usług opiekuńczych. (W6) 

Jako główne źródło wiedzy o mieszkańcach potrzebujących opieki uczestnicy wywiadów 

wskazywali pracowników socjalnych, którzy dzięki doświadczeniu i długiemu stażowi pracy 

posiadają bardzo dobre rozpoznanie w podległych im rejonach na temat osób 

potrzebujących wsparcia. To dzięki informacjom pochodzącym od pracowników socjalnych 

osoby potrzebujące pomocy są bardzo szybko identyfikowane i oferowana jest im pomoc 

w postaci usług opiekuńczych. Działania pracowników socjalnych mają jednak bardziej 

charakter reaktywny niż proaktywny. Impulsem do zaproponowania usług opiekuńczych jest 

informacja pochodząca ze środowiska, a nie wniosek z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. 

Tej ostatniej, w zakresie usług opiekuńczych w ramach swojego rejonu, pracownicy socjalni 

nie przeprowadzają. Bez względu na stosowany sposób identyfikacji potrzeb mieszkańców 

w zakresie usług opiekuńczych (proaktywny czy reaktywny) kluczowe znaczenie ma to, czy 

jest on skuteczny. Skuteczność należy rozumieć przede wszystkim jako zdolność do 

identyfikacji wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują usług opiekuńczych. Ponieważ 

wywiady prowadzone były tylko z pracownikami OPS, a więc z przedstawicielami strony 

podażowej usług, ocena funkcjonujących sposobów identyfikacji potrzeb w zakresie ich 

skuteczności nie jest możliwa. W tym celu należałoby przeprowadzić badanie populacyjne 

mieszkańców gmin. 

W małych gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich informacje o osobach potrzebujących 

opieki przekazywane są także przez sołtysów, gminnych radnych oraz przez sąsiadów. Jest 
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to możliwe dzięki temu, że w małych sołectwach mieszkańcy bardzo dobrze się znają i są 

zorientowani w sytuacji bytowej poszczególnych osób. 

Każdy pracownik socjalny mając swój rejon orientuje się, czy ma osoby samotne, bo to 

zazwyczaj zgłaszane jest przez środowisko. I wtedy pracownik jedzie w środowisko do 

tej osoby, i jeżeli ona mówi, że potrzebuje, że nie ma osób bliskich, że nie ma komu się 

nią zająć, wtedy takie usługi są rozpatrywane. (W3) 

Dzięki prowadzonemu monitoringowi sytuacji i potrzeb mieszkańców w badanych gminach 

osoby potrzebujące wsparcia, zdaniem respondentów, otrzymują je na bieżąco. Na dziewięć 

gmin, które w roku 2022 świadczyły usługi opiekuńcze spośród dwunastu badanych, jedynie 

w jednej wskazano, że dwie osoby są na liście oczekujących na ich przyznanie. Brak 

możliwości zapewniania tych usług wynikał z faktu niewystarczającej liczby opiekunek. 

2.2 Promocja usług 

Podstawowym sposobem promowania usług opiekuńczych wśród mieszkańców gmin 

pozostają informacje zamieszczane na stronach internetowych OPS lub urzędu gminy. 

W wielu gminach to jedyny sposób rozpowszechniania informacji o możliwościach 

otrzymania odpowiedniej opieki i to pomimo świadomości większości respondentów, 

że kanał internetowy nie jest odpowiedni dla potencjalnych odbiorców usług. Większość z 

nich to osoby cyfrowo wykluczone, które nie dysponują ani odpowiednim sprzętem, ani 

odpowiednimi kompetencjami. Zdaniem badanych, chodzi jednak nie tyle o dotarcie z 

informacją do osób potrzebujących opieki, co raczej do ich bliskich, sąsiadów lub znajomych. 

W niektórych gminach uzupełnieniem promocji usług opiekuńczych w internecie są 

informacje publikowane w samorządowej prasie oraz tzw. „marketing szeptany”, czyli 

informacje przekazywane bezpośrednio przez mieszkańców innym mieszkańcom.  

Mam stronę internetową, gdzie są zawarte informacje, o których wiedzą mieszkańcy. 

I w aktualnościach na bieżąco. (W5) 

W opiniach zdecydowanej większości uczestników wywiadów taka forma promocji usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych jest w zupełności wystarczająca. Są 

oni przekonani, że mieszkańcy mają wystarczającą wiedzę o możliwościach skorzystania z 

usług opiekuńczych. Dowodem tego ma być brak osób oczekujących na przyznanie usług 

opiekuńczych na listach rezerwowych (z wyjątkiem jednej z badanych gmin). Wydaje się 

jednak, że możliwa jest także sytuacja odwrotna – z powodu niewystarczającej promocji i 

braku wiedzy wśród mieszkańców o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych część z 

nich w ogóle nie wnioskuje o ich przyznanie. Aby dokładniej zbadać powyższą zależność, 

należałoby przeprowadzić badania populacyjne służące określeniu całościowego popytu na 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze, o czym była mowa wcześniej. 

Na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, żeby bardziej to nagłaśniać. Jeśli mamy do 

czynienia z takimi nagłymi sytuacjami, to zawsze ktoś zadzwoni. Jeżeli coś się zadzieje, 

to zawsze mamy taką informację. (W4) 
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We wszystkich badanych OPS-ach brak jest osób, które w sposób formalny, w ramach swoich 

zadań odpowiadają za promocję usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Jednocześnie wykorzystywane kanały informacyjne ograniczają się do stron internetowych i 

„marketingu szeptanego” – nie wymagają zatem dużej aktywności pracowników OPS. Jednak 

taki sposób promocji usług wydaje się niewystarczający co najmniej z trzech powodów. 

Po pierwsze, jak przyznawali sami uczestnicy wywiadów, informacje na stronach 

internetowych są niedostępne dla osób potrzebujących usług z uwagi na ich wykluczenie 

cyfrowe. Po drugie, postępujące procesy demograficzne, w tym szybko wzrastająca liczba 

osób starszych potrzebujących opieki wymaga bardziej dopasowanych do ich możliwości 

działań informacyjnych. Po trzecie, brak odpowiedniej promocji usług może prowadzić 

do niewielkiego zainteresowania nimi, tworząc fałszywy obraz braku potrzeb i wrażenie 

równowagi między popytem a podażą usług. 

3 Zakres świadczonych usług 

3.1 Oferta usług opiekuńczych a zapotrzebowanie na nie 

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane powyżej, w przekonaniu większości uczestników 

wywiadów, aktualna oferta ośrodków pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych 

odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców na te usługi. W opinii rozmówców nieuprawnione 

jest zatem mówienie o deficycie tych usług. Co ciekawe, taki pogląd prezentowały nie tylko 

osoby z gmin, które świadczyły usług opiekuńcze w 2021 i świadczą je aktualnie, ale także 

z gmin, które w 2021 r. takich usług nie świadczyły. Przedstawiciele badanych OPS 

prezentowali pogląd, że wszyscy mieszkańcy, którzy potrzebują tego typu usług, otrzymują je 

na bieżąco, a jeśli one nie są świadczone, to albo nie ma osób zainteresowanych, albo ich 

potrzeby w zakresie opieki zaspokajane są w inny sposób. 

Na razie, na dzień dzisiejszy nie ma takiego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. 

(W4) 

Co ważne, z usług opiekuńczych w gminach, jak podkreślali respondenci, korzystać mogą 

wszyscy mieszkańcy i nie są one zarezerwowane jedynie dla klientów ośrodka pomocy 

społecznej. Usługi te mają zatem charakter usług społecznych dostępnych z racji 

zamieszkiwania na określonym terytorium gminy i przynależności do danej wspólnoty 

samorządowej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w niniejszym badaniu jakościowym 

opierano się w całości na opiniach przedstawicieli strony podażowej, a więc przedstawicieli 

OPS, do zadań których należy świadczenie tego typu usług. Wobec ograniczonego i 

subiektywnego charakteru stosowanych metod rozpoznawania potrzeb mieszkańców 

(opisanego w pkt. 2.1) trudno jednoznacznie ocenić, na ile oferta usług opiekuńczych OPS 

odpowiada realnemu zapotrzebowaniu na te usługi. Można co najwyżej uznać, że jest tak 

w opiniach uczestników badania. 
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3.2 Wymiar i specyfika świadczonych usług 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można stwierdzić, że istnieje znaczne 

zróżnicowanie w zakresie wymiaru świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych, rozumianego jako czas poświęcany przez opiekuna osobie będącej 

odbiorcą usług. Różnice te wahają się od jednej lub dwóch godzin tygodniowo nawet do kilku 

godzin dziennej opieki i wynikają bezpośrednio ze zidentyfikowanych potrzeb osoby 

i specyfiki świadczonych usług. Dokładny czas i zakres czynności opiekuna ustalany jest 

z osobą wspieraną w czasie wywiadu przeprowadzanego przez pracownika socjalnego na 

etapie przyznawania usług opiekuńczych danej osobie. Rozpoznając sytuację osoby 

wymagającej wsparcia, pracownik identyfikuje zakres niezbędnych czynności przewidzianych 

dla opiekuna. Ustalenia na etapie wywiadu z pracownikiem socjalnym w jakich czynnościach 

mieszkaniec potrzebuje wsparcia opiekuna są wiążące i nie są regulowane żadnymi innymi 

dokumentami. Zdarza się niekiedy, że opiekun proszony jest o wykonanie dodatkowych 

czynności wykraczających poza pierwotne ustalenia i to on decyduje o ich wykonaniu lub nie. 

Zakres świadczonych usług nie wykracza poza cztery obszary obejmujące: zaspokajanie 

codziennych potrzeb, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne i zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem. Wśród czynności najczęściej wykonywanych przez opiekunów rozmówcy 

wskazywali: 

 w ramach zaspokajania codziennych potrzeb: robienie zakupów i przygotowywanie 

prostych posiłków (rzadziej karmienie podopiecznych); 

 w ramach opieki higienicznej: utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego 

i sprzątanie pomieszczeń; 

 w ramach zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza: zamawianie wizyt 

lekarskich, realizacja recept, podawanie leków (rzadziej kontakt z lekarzem w 

sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego); 

 w obszarze kontaktów z otoczeniem: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

towarzyszenie i rozmowy. 

W przypadkach specyficznych potrzeb mieszkańców zakres świadczonych usług obejmował 

niekiedy bardzo wąski zakres wsparcia, jak na przykład jedynie porąbanie i przyniesienie 

drewna na opał (raz w tygodniu, w ramach jednej godziny świadczonych usług). W jednym 

z OPS-ów katalog realizowanych u podopiecznych czynności regulowany był w ten sposób, 

że opiekunowie w zakres swoich zadań etatowych mieli wpisany szeroki katalog czynności 

obejmujących cztery obszary usług opiekuńczych wynikające z Ustawy o pomocy społecznej. 

Byli zatem zobowiązani do realizacji u swoich podopiecznych wszystkich działań, o które oni 

prosili, o ile mieściły się one w zdefiniowanym zakresie obowiązków. 

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że zakres realizowanych przez 

opiekunów u podopiecznych czynności traktowany był bardziej elastycznie niż ich wymiar 

czasowy. To znaczy opiekunowie byli w stanie realizować różnego rodzaju działania, także te 

wykraczające poza wstępne ustalenia, jeśli nie wiązało się to z przekroczeniem czasu opieki. 

Jest to zrozumiałe z dwóch powodów. Pierwszy powód wynika z faktu, że duża część 
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podopiecznych partycypuje w kosztach usług opiekuńczych na zasadach częściowej 

odpłatności i niekoniecznie jest skłonna ponosić dodatkowe koszty. Drugi powód związany 

jest z ograniczonymi zasobami czasowymi opiekunek i opiekunów, którzy bardzo często 

zajmują się kilkoma osobami.  

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych ich wymiar i specyfika również pozostają 

mocno zróżnicowane, chociaż należy podkreślić, że w badanych gminach usługi te były 

świadczone o wiele rzadziej niż niespecjalistyczne usługi opiekuńcze (tylko w dwóch 

gminach). Ich zakres często był określany jako podobny do zakresu usług opiekuńczych, 

chociaż rozmówcy mieli pełną świadomość, że do ich świadczenia niezbędne są odpowiednie 

kwalifikacje. Dodatkowo, część respondentów pytana o usługi specjalistyczne nie 

dokonywała precyzyjnego rozróżniania na specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Bardzo często jako przykład usług 

specjalistycznych wskazywali usługi świadczone dla dzieci na podstawie orzeczenia lekarza 

psychiatry. Tylko w jednej z badanych gmin uczestnik wywiadu bardzo precyzyjnie podkreślał 

różnicę między tymi rodzajami usług, polegającą na wyższych kwalifikacjach osób 

zajmujących się świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

4 Sposób realizacji usług 

Dominującym sposobem świadczenia usług opiekuńczych w badanych gminach pozostaje ich 

samodzielne świadczenie przez OPS za pośrednictwem zatrudnionych w nich opiekunów. 

Opiekunowie ci zatrudnieni są najczęściej na podstawie umowy o pracę w pełnym lub 

niepełnym wymiarze etatu. Sytuacja taka dotyczyła ośmiu OPS-ów3, zatrudniających od 1 do 

8 opiekunów. W czterech OPS-ach usługi opiekuńcze zlecane były na zewnątrz osobom 

fizycznym na podstawie umowy zlecenia. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 

w jednym OPS realizowane były one przez zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

opiekunki, w drugim zostały zlecone podmiotowi ekonomii społecznej. 

Wśród osób świadczących usługi opiekuńcze (niezależnie czy na podstawie umowy o pracę, 

czy umowy zlecenie) zdecydowanie dominują kobiety. Mężczyźni jako opiekunowie zdarzają 

się sporadycznie (tylko w dwóch gminach wskazano mężczyzn jako opiekunów) i zakres 

realizowanych przez nich czynności polega głównie na zgromadzeniu i przygotowaniu opału 

lub wykonaniu prostych napraw domowych. Jeśli chodzi o wiek opiekunów, to można 

dostrzec prawidłowość, że jest on zróżnicowany w zależności od charakteru gminy. W 

gminach wiejskich, w których zatrudniona jest jedna lub dwie opiekunki, gdzie brak jest też 

rotacji pracowników, na ogół są to osoby starsze, w wieku przedemerytalnym. W gminach 

miejskich, a także miejsko-wiejskich, z większą liczbą opiekunek, ich wiek pozostaje bardziej 

zróżnicowany – od 35 lat do wieku przedemerytalnego. Ze względu na jakościowy charakter 

badania trudno wskazać w tym zakresie dokładniejsze statystyki.  

                                                      
3 W sytuacji, gdy usługi opiekuńcze w danym OPS nie były realizowane aktualnie w 2022 r., pytano o 
sposób świadczenia tych usług w przeszłości. 
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Uczestnicy wywiadów na ogół pozytywnie oceniali pomysł zlecania usług opiekuńczych 

podmiotom ekonomii społecznej (PES). Jednak jako dwa podstawowe problemy wskazywali: 

niewielką skalę świadczonych usług (szczególnie w małych gminach wiejskich) nieatrakcyjną 

dla podmiotów zewnętrznych, a także brak odpowiednio przygotowanych PES w okolicy. 

Jedynie w trzech gminach uczestnicy wywiadów przyznali, że na ich terenie funkcjonują 

podmioty ekonomii społecznej, które potencjalnie mogłyby realizować usługi opiekuńcze, 

jednak nie zlecają ich z powodu zatrudniania opiekunek u siebie. W pozostałych 9 gminach, 

zdaniem respondentów, nie ma PES, które zajmowałyby się usługami opiekuńczymi.  

Jeden z uczestników wywiadu przyznał, że chętnie zlecałby realizację usług opiekuńczych 

podmiotowi ekonomii społecznej, dzięki czemu nie dotyczyłby go problem organizacji 

zastępstw w sytuacji choroby i zwolnień lekarskich opiekunek. Inna z osób wskazywała, 

że zlecanie usług opiekuńczych PES-om wiązałoby się z ryzykiem utraty pracy przez opiekunki 

aktualnie zatrudnione w OPS. Jeszcze inna uczestniczka stwierdziła, że w gminie 

podejmowane były próby utworzenia spółdzielni socjalnej zajmującej się świadczeniem usług 

opiekuńczych na zlecenie OPS, jednak z powodu pandemii COVID-19 próby te zakończyły się 

niepowodzeniem.  

Jako jedną z głównych barier zagrażających skutecznemu świadczeniu usług opiekuńczych 

uczestnicy wywiadów wskazywali nie tyle brak wyspecjalizowanych podmiotów, a co za tym 

idzie, brak możliwości zlecania im usług opiekuńczych, ile brak kandydatów na opiekunów. 

Brak chętnych nie wynika z wysokiego poziomu oczekiwanych kwalifikacji – osoby 

świadczące usługi opiekuńcze nie muszą kończyć żadnych kursów i szkoleń, osoby 

świadczące usługi specjalistyczne są zobowiązane do ukończenia odpowiedniego kursu. 

Zdaniem dużej części respondentów największą trudność stanowi znalezienie odpowiednio 

zmotywowanych osób do wykonywania trudnej pracy opiekuna, co w połączeniu z niskimi 

zarobkami stanowi główną barierę w rozwoju usług opiekuńczych. 

Ja próbuję zatrudniać w usługach opiekuńczych. Mam budżet na to przeznaczony, ale 

bardzo trudno jest znaleźć osobę chętną. Mamy 43 wioski. Paliwo jest drogie. Osoby 

nie chcą jeździć. (W5) 

W trakcie wywiadów uczestnicy byli także pytani o opinie na temat planów rozwoju usług 

społecznych w ramach nowej perspektywy UE, obejmujących także usługi opiekuńcze, 

w połączeniu z ich deinstytucjonalizacją. Wszystkie badane osoby przyznawały, że słyszały 

o tych planach, chociaż szczegóły nie są im znane. Co drugi rozmówca deinstytucjonalizację 

łączył ze świadczeniem usług w środowisku osób wspieranych. Cztery osoby dodatkowo 

kojarzyły ją z uspołecznieniem usług w postaci zlecania ich realizacji podmiotom ekonomii 

społecznej. Pozytywny stosunek do rozwoju i deinstytucjonalizacji nie przekładał się na 

konkretne plany rozwoju usług w gminie. Przedstawiciele OPS zgodnie przyznawali, że do 

zaplanowania skutecznego rozwoju usług społecznych potrzebują więcej informacji, w jaki 

sposób ten rozwój ma przebiegać, wsparcia w postaci działań edukacyjnych dla pracowników 

jednostek samorządowych i mieszkańców oraz zagwarantowania odpowiednich środków 

finansowych na ten cel. 
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5 Tryby przyznawania usług 

Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników wywiadów można wskazać dwa 

podstawowe tryby przyznawania świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych w badanych gminach. Pierwszy tryb dotyczy przyznania usług 

opiekuńczych w odpowiedzi na wniosek samej osoby zainteresowanej. Ma on miejsce wtedy, 

kiedy sama osoba lub jej bliscy wnioskują o przyznanie odpowiedniej opieki. Drugi tryb 

określany jest „trybem z urzędu”. Najczęściej zachodzi wówczas, gdy pracownik socjalny na 

podstawie informacji ze swojego rejonu proponuje objąć usługami opiekuńczymi konkretną 

osobę. Czasami propozycja ta wychodzi od innych osób: sąsiadów, sołtysa lub znajomych. W 

ramach tego trybu osoba, która miałaby korzystać z usług opiekuńczych, nie jest 

zobowiązana do składania wniosku, ale musi wyrazić zgodę na objęcie jej usługami 

opiekuńczymi. Na podstawie informacji z wywiadów trudno precyzyjnie określić jaki odsetek 

usług przyznawany jest w jednym i drugim trybie. Część uczestników szacowała, że tzw. tryb 

„z urzędu” stosowany jest o wiele częściej niż na wniosek osoby zainteresowanej4. 

Dalszym standardowym działaniem jest wywiad prowadzony przez pracownika socjalnego, 

którego celem jest dokładniejsze zorientowanie się w sytuacji danej osoby oraz 

doprecyzowanie wymiaru i zakresu usług, które powinny być świadczone. Ważnym 

elementem wywiadu pozostaje określenie poziomu ewentualnej odpłatności za świadczone 

usługi. Jej procentowy poziom jest uzależniony od wysokości dochodu przypadającego na 

jednego członka rodziny, a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały.  

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych szacujemy na ok. 30 zł. Najwięcej naszych 

podopiecznych musi pokrywać do 30 procent tego kosztu. (W6) 

Zdaniem części uczestników wywiadów konieczność nawet częściowej odpłatności za usługi 

opiekuńcze stanowi dla wielu osób istotną barierę ograniczającą możliwość skorzystania 

z nich. Zdarza się także, że poziom dochodów osób potrzebujących wsparcia jest na tyle 

duży, że zobowiązane są one do pokrywania 100% wartości usług. W takich przypadkach 

osoby te często rezygnują z korzystania z usług opiekuńczych za pośrednictwem OPS, 

decydując się na zatrudnienie opiekunki bezpośrednio, co jest dla nich korzystniejsze 

finansowo, albo całkowicie rezygnują z usług opiekuńczych. W tej drugiej sytuacji, aby nie 

obciążać domowego budżetu osoby te starają się jak najwięcej czynności wykonywać 

samodzielnie, bez pomocy opiekunów. 

Przypadki odmowy przyznania usług opiekuńczych osobie, która o nie wnioskowała, nie 

zdarzają się. W żadnej z badanych gmin rozmówcy nie mogli przypomnieć sobie sytuacji, 

w której odmówiono mieszkańcowi tego typu usług. Zdarzają się natomiast przypadki 

rezygnacji z usług. Na ogół ma to miejsce w sytuacji, kiedy poziom odpłatności wynikający 

z osiąganych dochodów jest stosunkowo wysoki i osoba stwierdza z czasem, że nie chce tyle 

                                                      
4 Uczestnicy, z których większość stanowili kierownicy OPSa nie posiadali szczegółowej wiedzy w tym 
zakresie w momencie przeprowadzania wywiadów. 
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płacić. Rezygnacje pojawiają się także w sytuacjach niedopasowania opiekuna lub opiekunki 

do oczekiwań osoby będącej odbiorcą wsparcia. 

Rozpatrujemy, czy jest odpłatność, jaka jest odpłatność i jeżeli klient wyraża chęć i ma 

oczywiście osobę, którą nam wskaże… Zazwyczaj jest po stronie osoby wskazanie 

osoby, której ufa i którą chciałby mieć w ramach usług opiekuńczych. (W3) 

6 Ocena jakości świadczonych usług 

Tak jak diagnoza potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług opiekuńczych prowadzona 

jest „na bieżąco”, podobnie dokonywana jest ocena jakości świadczonych usług. Na etapie 

wywiadów nie zidentyfikowano systematycznych i metodycznie zaplanowanych oraz 

realizowanych działań służących ocenie jakości świadczonych usług opiekuńczych. Żadna 

z badanych gmin nie posiada standardów świadczenia usług opiekuńczych ani innych 

dokumentów opisujących i regulujących ich jakość. Ocena jakości usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych ma zdecydowanie charakter reaktywny. Przyjmuje się 

co do zasady, że usługi te świadczone są na odpowiednim poziomie, a ich jakość pozostaje 

zadowalająca, dopóki nie wpłynie skarga ze strony podopiecznego lub jego rodziny albo 

informacji o złej jakości usług nie poweźmie pracownik socjalny.  

Uczestnicy przekonywali, iż z uwagi na fakt, że większość opiekunów to pracownicy OPS 

z długim stażem pracy, jakość ich działań oceniają wysoko. Dodatkowo, osoby korzystające 

ze wsparcia opiekunów pozostają w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, którym 

mogą zgłosić ewentualne nieprawidłowości. Co do zasady, pracownik socjalny nie ma jednak 

obowiązku badania jakości usług opiekuńczych ani ich raportowania. 

Jeszcze innym źródłem wiedzy o jakości świadczonych usług opiekuńczych są rodziny osób, 

które z nich korzystają. Zdaniem uczestników wywiadów funkcjonujący system nadzoru jest 

wystarczający i nie wymaga większych zmian.  

Zazwyczaj jest tak, że im odpowiada i są zadowoleni. Na przykład mają przyznane na 

pół roku usługi i wtedy odnawiają. Jeżeli nie spełniają oczekiwań opiekunowie, to 

wtedy proponują kogoś innego. (W3) 

Podobnie ma się sytuacja w przypadku zlecania specjalistycznych usług opiekuńczych poza 

OPS. Podstawą ich oceny są zarówno sami korzystający jak i pracownicy socjalni będący 

w kontakcie z podopiecznymi. W jednej z dwóch gmin realizujących specjalistyczne usługi 

opiekuńcze ich zlecenia dokonano w wykorzystaniem prawa zamówień publicznych, 

a umowa między stronami nie definiuje jakości tychże usług.  

7 Przyczyny nieświadczenia usług 

Realizacja wywiadów obejmowała cztery kategorie gmin: które świadczyły usługi opiekuńcze 

w roku 2019 i 2021, które nie świadczyły usług w 2019, ale świadczyły w 2021 r., które 

świadczyły w 2019, ale nie świadczyły 2021 r. oraz które nie świadczyły usług ani w 2019, ani 
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w 2021 r. W kontekście analizowanych kategorii gmin szczególnie ciekawe wydawało się 

poznanie przyczyn nieświadczenia lub zaprzestania świadczenia usług opiekuńczych. 

Z informacji uzyskanych w ramach wywiadów wynika, że: 

 spośród 12 badanych gmin usługi opiekuńcze w 2022 r. nie były świadczone w trzech 

gminach, które nie realizowały tych usług także w 2019 r.; 

 w dwóch gminach nieświadczących usług opiekuńczych jako główny powód 

wskazywano brak osób potrzebujących tego typu usług lub przejęcie funkcji 

opiekuńczej przez rodziny tych osób; 

Owszem, być może byliby jacyś chętni. Kiedyś usługi były świadczone, było 8 

zatrudnionych osób, a potem zaczęło się wykruszać. Są takie osoby, które wymagają 

jakiegoś wsparcia, ale albo poszły do domu pomocy społecznej, albo rodzina, albo mają 

sąsiadkę, która zakupy im zrobi. To są w starszym wieku, które mają swoje oczekiwania 

(…), to są ludzie kapryśni w starszym wieku. To są specyficzni ludzie, są starsi. (W8) 

 w jednej z gmin usługi opiekuńcze zastąpiono innymi formami usług, co należy uznać 

za praktykę niewłaściwą – ponieważ część osób potrzebujących wsparcia to osoby 

z różnego typu niepełnosprawnościami oraz w związku z dostępnością środków 

krajowych na finansowania usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 

część zadań opiekuńczych przejęli asystenci; 

Nikt nie mówi, że one nie są potrzebne, tylko są zaspokajane w inny sposób. Na 

przykład weszła ta asystentura osoby z niepełnosprawnościami i to też nam 

zastępowało te usługi. (W9) 

 w przypadku dwóch gmin świadczących usługi opiekuńcze w 2019 r. ale 

nieświadczących ich w 2021 r. jako powód wskazano śmierć podopiecznych i czasowy 

brak potrzeby świadczenia tego typu usług; 

 w przypadku jednej z gmin usługi opiekuńcze realizowane były w ramach projektu 

finansowanego w ze środków UE, a w związku z tym nie było ich w standardowej 

sprawozdawczości OPS; 

 w jednej z gmin usługi opiekuńcze były świadczone, ale nie za pośrednictwem OPS – 

uczestnicy korzystali ze wsparcia opiekunek rekomendowanych przez OPS, jednak ze 

względu na wymagany poziom współfinansowania porozumiewali się z opiekunkami 

bezpośrednio, co było akceptowaną praktyką przez OPS; 

 w jednej z gmin jako jedną z barier ograniczających świadczenie usług wskazano 

istniejące wśród części mieszkańców przekonania i stereotypy, że opieką nad 

osobami potrzebującymi wsparcia powinna zajmować się rodzina i oczekiwanie 

instytucjonalnej pomocy jest niewłaściwe; 

 w przypadku jednej z gmin z powodu braku chętnych do zatrudnienia na stanowisku 

opiekuna funkcjonowała lista rezerwowa obejmująca dwie osoby. 
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We wszystkich badanych gminach przedstawiciele OPS deklarowali gotowość świadczenia 

usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Jeśli usługi te nie były 

aktualnie świadczone, to głównie dlatego, że nie było na nie zapotrzebowania, a potrzeby 

mieszkańców w tym zakresie były zaspokajane przez rodzinę, sąsiadów, nieformalnych 

opiekunów. 

8 Wnioski i rekomendacje 

Wnioski i rekomendacje wspierające rozwój usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych: 

8.1 Identyfikacja potrzeb mieszkańców  

Wniosek: W badanych gminach identyfikacja potrzeb mieszkańców w zakresie usług 

opiekuńczych odbywa się na podstawie bieżącego monitoringu i reakcji na zgłoszenie. Gminy 

te nie posiadały kompleksowej informacji o skali zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, 

z wyjątkiem OPS przekształconego w CUS, w którym przeprowadzono diagnozę potrzeb 

mieszkańców. Brakuje rzetelnej wiedzy, na ile stosowany sposób rozpoznania potrzeb 

mieszkańców jest skuteczny i czy odzwierciedla rzeczywiste zapotrzebowanie na świadczenie 

usług opiekuńczych. Z opinii rozmówców wynika, że funkcjonujący sposób identyfikowania 

potrzeb mieszkańców w zakresie usług opiekuńczych jest wystarczający i osoby potrzebujące 

wsparcia otrzymują je, co potwierdza brak informacji o niedostępności usług opiekuńczych 

świadczonych przez OPS. Na uwagę zasługuje tu informacja, że przeprowadzona w 

przypadku CUS diagnoza potwierdziła informacje posiadane przez pracowników socjalnych 

i nie przyniosła nowych wniosków. Niemniej jednak należy podkreślić, że rozpoznanie 

sytuacji osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia zamieszkujących na terenie danej gminy 

w sposób pozwalający na identyfikację i zaspokajanie ich potrzeb determinuje cały proces 

realizacji świadczenia usług przez OPS. Jest to bardzo ważny obszar pomocowy wymagający 

planowanych, systemowych rozwiązań. Bez względu na to, czy rozpoznanie potrzeb 

mieszkańców ma charakter metodycznego badania, czy też prowadzone jest „na bieżąco”, 

należy zastanowić się nad sposobem weryfikacji skuteczności tego systemu, aby mieć 

pewność, że dzięki niemu identyfikowane są wszystkie osoby wymagające odpowiedniej 

opieki.  

Na uwagę zasługuje tu dobra praktyka stosowana w jednej z badanych gmin, opisana w 

rozdziale 2, polegająca na monitoringu sytuacji osób wymagających wsparcia, raz w roku, na 

terenie całej gminy, prowadzonym w zespołach interdyscyplinarnych. 

8.2 Promocja i informowanie o dostępności usług opiekuńczych 

Wniosek: Aktualny sposób rozpowszechniania informacji o możliwościach świadczenia usług 

opiekuńczych wydaje się niewystarczający. Ograniczenie działań informacyjnych w głównej 

mierze do informacji zamieszczanych na stronach internetowych uniemożliwia jej dotarcie 

bezpośrednio do samych odbiorców, którzy w większości są osobami wykluczonymi cyfrowo. 

Zasadne jest połączenie przekazywania tego typu informacji w sposób dopasowany do 
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możliwości odbiorców z działaniami informacyjno-edukacyjnymi obalającymi stereotypy, 

że opiekę nad tymi osobami zobowiązana jest zapewnić rodzina, gdyż korzystanie ze 

wsparcia instytucjonalnego postrzegane jest negatywnie jako porzucenie osoby i podlega 

krytyce ze strony społeczności lokalnej.  

Rozwijanie działań edukacyjno-informacyjnych wspierających zmianę takiego sposobu 

postrzegania usług opiekuńczych wymaga kampanii ogólnopolskich czy wojewódzkich, 

jednak ważne jest także kształtowanie postaw społecznych w codziennych kontaktach 

z przedstawicielami pomocy społecznej. 

8.3 Zakres i jakość świadczonych usług opiekuńczych 

Wniosek: Zakres świadczonych usług pod względem realizowanych czynności określany jest 

obszarowo, co daje możliwość dostosowania do konkretnych i czasami nieprzewidzianych 

potrzeb. Bardziej szczegółowo określony jest wymiar czasowy. Badane gminy nie 

wprowadziły standardów usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Brak standardów skutkuje znacznym zróżnicowaniem w zakresie wymiaru świadczonych 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ogranicza skuteczne 

prowadzenie nadzoru nad prawidłowością i jakością świadczonych usług. Obecnie gminy 

w zakresie nadzoru nad realizacją usług opiekuńczych opierają się na braku skarg od 

wspieranych osób lub ich środowiska. Przeprowadzona ekspertyza wskazuje na potrzebę 

usystematyzowania sposobu świadczenia usług opiekuńczych. Wprowadzenie standardów, 

instrukcji, procedur itp. usług opiekuńczych pozwoli na wyznaczenie jasnych zasad i 

kompetencji, zarówno w odniesieniu do odbiorców usług i ich rodzin, jak i ich wykonawców. 

W tym zakresie istnieje dostęp do materiałów opracowanych na terenie innych gmin i 

możliwość stosunkowo łatwego skorzystania z wypracowanych tam wzorców i rozwiązań. 

Konieczna jest koordynacja usług opiekuńczych oraz wykorzystanie tzw. „dobrych praktyk” 

i „innowacji”. 

8.4 Potencjał OPS do świadczenia usług opiekuńczych 

Wniosek: Dominującym sposobem świadczenia usług opiekuńczych w badanych gminach 

pozostaje ich samodzielne świadczenie przez OPS, za pośrednictwem zatrudnionych w nich 

opiekunów. Ekspertyza wykazała problemy kadrowe w tym obszarze, z uwagi na fakt, że 

aktualne warunki zatrudnienia i obowiązujący poziom wynagrodzeń opiekunów zniechęca do 

podejmowania pracy w zawodzie. 

Współpraca z PES-ami świadczącymi usługi opiekuńcze oceniania jest przez rozmówców 

pozytywnie, ze wskazaniem dużego odciążenia w obowiązkach OPS. Jednakże głębsza analiza 

wykazała, iż są to w główniej mierze opinie deklaratywne. W gminach, na terenie których 

funkcjonowały PES-y świadczące usługi opiekuńcze, ich potencjał nie był wykorzystany.  

Konieczne są inwestycje w kadry świadczące usługi opiekuńcze (szkolenia służące 

zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, prestiż zawodu, wynagrodzenie) oraz 

szeroka współpraca i partnerstwo OPS z PES-ami świadczącymi usługi opiekuńcze. 
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8.5 Odpłatność za usługi opiekuńcze 

Wniosek: Część osób ubiegających się o wsparcie w postaci usług opiekuńczych rezygnuje 

z niego w sytuacji częściowej lub całkowitej odpłatności. 

W związku z rezygnacjami z usług opiekuńczych przez część osób w sytuacji nawet 

niewielkiego poziomu odpłatności należy dokładniej analizować powody rezygnacji i do nich 

dostosować sposób działania. W przypadku osób w trudnej sytuacji bytowej należy 

w większym stopniu korzystać z możliwych zwolnień z opłat. 

8.6 Kierunek rozwoju usług opiekuńczych  

Wniosek: Przedstawiciele OPS zgodnie przyznawali, że do zaplanowania skutecznego 

rozwoju usług społecznych w połączeniu z ich deinstytucjonalizacją potrzebują więcej 

informacji, w jaki sposób ten rozwój ma przebiegać, wsparcia w postaci działań edukacyjnych 

dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców oraz zagwarantowania 

odpowiednich środków finansowych na ten cel. 

Niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przygotowania kadry jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej do procesu deinstytucjonalizacji.  
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